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Justerandes sign 

KF § 116 

Beslut om att genomföra kommunfullmäktiges sammanträde utan 
inspelning och livesändning 

På grund av olika omständigheter finns det ingen möjlighet att livesända och spela 
in kvällens fullmäktigesammanträde. 

Ordföranden frågar om fullmäktige är eniga om att genomföra kvällens 
sammanträde utan inspelning och livesändning och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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.JusterMdes sign 

KF § 117 DNR KS 11/2019 910 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Följande frågor har inkommit från Jan-Gunnar Axelsson: 

Vägfrågor: 
Jag har flera gånger haft uppe i KF om hur dåliga vägarna (spec. Väg 1845 är, bl.a 
150302, 170516 fickjag svar från Johnny Carlsson att det är inte Kommunens sak 
utan det är Svevia som sköter det, så han förmedlar frågorna dit. V art skickade han 
detta? Jag har flera gånger haft kontakt med Svevia, och de har inte fått något från 
HK ! ! !?? Har HK fått något svar?, jag har inte fått något svar! 
Det talas hela tiden om hur VIKTIGT det är att få flera invånare till HK, har ni 
GLÖMT A TI DET FINNS INVÅNARE SOM BOR I HK? V AD GÖR NI FÖR 
DOM ? Det borde ligga i kommunens intresse att vägarna sköts ! 
Jag har fått min bil sönderslagen under, för att det har varit mycket stora hålor på 
vag 1845. Jag kommer att skicka in en anmälan och krav på 13518- till 
Trafikverket. Detta som INFO, så att HK också kan agera. 

Enskilda avlopp: 
Denna fråga har jag också haft uppe tidigare, och påtalat att inte alla har pengar att 
betala så stora kostnader. Nu har jag ett helt aktuellt fall där det är så! Det har 
skrivits och forskats i på många ställen, och konstaterats att enskilda avlopp inte 
alls är "så stora miljöbovar". I en ledare från Kerstin Davidsson påtalar hon 
Finlands agerande kring enskilda avlopp. 

Skriftligt svar från Claes Eliasson, miljöinspektör och Claes-Håkan Elvesten, 
gatu- och parkchef har översänts till frågeställaren. 

I kommunfullmäktige frågar ordförande om svaren på frågan kan läggas till 
handlingarna och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaren läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrl<.ande 
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KF § 118 DNR KS 158/2019 480 

Interpellation om utveckling av kommunens näringsliv 

Sammanfattning 
Följande interpellation inkom 2019-07-04 från Mats Palm (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson (M): 

• Vilken strategi för ökning och breddning av vårt lokala näringsliv har den 
styrande alliansen de senaste åren arbetat utefter? 

• Då vi i Herrljunga, trots vårt gynnsamma läge, tappar i 
arbetsmarknadsbredd. Hur avser den styrande alliansen att arbeta för att 
skapa bredd i arbetsmarknaden? Vilken strategi finns för att locka hit t.ex. 
den växande servicemarknaden eller de kreativa näringarna inom olika typer 
av teknik? 

Beslutsunderlag 
Interpellation inkommen 2019-07-04 

Beslutsgäng 
I kommunfullmäktige svarar Gunnar Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande 
på interpellationen. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen anses besvaras och kan 
läggas till handlingarna och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1. Interpellationen är besvarad och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 119 DNR KS 163/2019 919 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande omvärlds- och 
trendspaning 

Sammanfattning 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande inkom 2019-07-30 30 från Mats Palm (S): 

"Våren 2015 hölls en sedan länge planerad och seriöst upplagd heldag i Tånga hed. 
Avsikten med denna gemensamma dag med ledande tjänstemän och politiker från 
Herrljunga och Vårgårda var att genomföra en djuplodande omvärldsanalys och 
trendspaning. En sådan trend och omvärldsspaning kan vara avgörande, inte minst 
för en liten kommun, för att i tid främja eller i någon mån stävja, de iakttagelser 
man gör i sin analys. 

Denna heldag resulterade i en diger lista med aspekter att ta i beaktande, som 
påverkar våra respektive kommuner. Ett gott arbete under dagen gav också vid 
handen ett större antal förslag till inriktningar och åtgärder som skulle gagna eller 
motverka de möjligheter eller hot vi identifierat i vår omvärld under dagen. 
Allt detta finns väl dokumenterat i ett protokoll, eller sammanställning, rörande 
omvärldsanalysen. 

Som slutsununering fanns också en rekommendation, eller egentligen två. 
Det befanns vara lämpligt att "i halvtid" stämma av nuläget i kommunen efter ett 
eller två år. Rekommendationen, eller den naturliga slutsatsen, var också att 
återupprepa denna omvärldsanalys efter fyra år." 

Fråga: 
• Jag är helt säker på att det inte genomförts någon strukturerad omvärlds och 

trendspaning under våren. Har det vid någon halvtids-avstämning kring våra 
framsteg framkommit att en ny sådan spaningsdag är helt onödig för 
Herrljunga? 

• V ar finns i så fall det underlaget? 
• Eller är det så att det helt enkelt har fallit i glömska, att utveckling inte är en 

prioriterad fråga? 

I kommunfullmäktige svarar Gunnar Andersson (M), kommunstyrelsens 
ordförande, på frågorna. 

Mats Palm (S) tackar för svaret. 

Ordföranden frågar om svaren på frågorna kan godkännas och läggas till 
handlingarna och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Svaren godkänns och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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DNR KS 30/2019 210 

Svar på medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av 
flerfa m i ljehus 

Sammanfattning 
Birgitta Larsson inkom 2019-01-17 med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår 
att Herrljunga kommun ska sänka priset på alla tomter avsedda för byggnation av 
flerfamiljshus till 10 kr per kvadratmeter under perioden 2019-07-01 - 2020-05-31 
för alla som under utsatt tid påbörjar och genomför en eller flera 
flerfamiljsbyggnader. 

Efterfrågan på såväl villatomter som flerfamiljshustomter ökar i Herrljunga. Att 
bereda mark för försäljning med infrastruktur innebär kostnader för kommunen som 
måste täckas. Herrljunga kommun är medveten om problematiken och har en 
medveten låg prissättning och kan i nuläget inte göra tomterna billigare. Tekniska 
förvaltningen menar att ett beviljande av förslaget skulle snedvrida konkurrensen 
för nyligen köpta objekt från tidigare kunder. Tekniska nämnden beslutade enligt 
tekniska förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 47/2019-06-05 
Kommunfullmäktige§ 34/2019-02-12 
Medborgarförslag inkommen 2019-01-1 7 

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. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 121 
KS § 121 

DNR KS 117/2019 610 

Svar på motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 2030 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-04-17 med en motion om att skriva under och bidra till 
Västra Götalandsregionens arbete med Klimat 2030. Herrljunga kommun skrev 
under Klimat 2030 redan 2009, men angav då inte några åtaganden. 2019-06-13 
angav kommunstyrelsens förvaltning befintliga klimatrelaterade beslutade lokala 
miljömål som åtaganden och dessa är nu publicerade på klimat2030.se. Herrljunga 
kommuns åtaganden (och lokala miljömål): "Herrljunga kommun ska verka för 
minskade utsläpp av koldioxid och effektiv användning av energi och bränslen. 

Effektmål: 
•Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan som behandlar 
gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och 
minska klimatpåverkan. 
•Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter. 
•Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig. 
• Bilpoler för både kommun och företag ska utredas. 
•Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen. 
• Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva." 

"Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling där företag, 
branschorganisationer, kommuner, föreningar och andra organisationer i länet som 
vill bidra i omställningen till en klimatsmart region samlas. Aktörerna kan skriva på 
Klimat 2030 och ange olika åtaganden. I sina åtaganden beskriver aktörerna hur 
man kommer att bidra till att målet ska kunna nås. Åtagandena publiceras sedan på 
klimat2030.se. I verksamhetsplanen för kommunstyrelsens förvaltning ingår att ta 
fram förslag till nya lokala miljömål under hösten 2019. När detta är gjort kan de 
nya lokala målen läggas in som åtaganden enligt Klimat 2030. Detta kan ske inom 
befintlig verksamhet. Herrljunga har i dagsläget förhållandevis små resurser avsatta 
när det gäller miljöstrategiskt arbete. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
Kommunfullmäktige § 96/2019-05-14 
Motion inkommen 2019-04-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 

Utdragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

Fortsättning KF § 121 
Fortsättning KS § 121 

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med Mats Palms (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 122 
KS § 129 

DNR KS 248/2017 566 

Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på 
Annelunds återvinningsstation 

Sammanfattning 
Anette Rundström (S) inkom 2017-11-30 med en motion om bättre struktur och 
ordning och reda på Annelunds återvinningscentral. Tekniska förvaltningen 
besvarade motionen med att man avser att förbättra skyltningen men att en 
breddning av rampen skulle medföra en stor kostnad. Kommunfullmäktige 
beslutade om återremiss för att genomföra en ekonomisk bedömning enligt 
motionen. 

Total investeringskostnad är beräknad till 650 tkr. Vid beslut om genomförande av 
hela eller delar av projektet föreslår kommunstyrelsens presidium att arbetet utförs 
under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt inom 
renhållning. Investeringsmedel föreslås därför ombudgeteras från 
projektreinvesteringar inom fastighetsavdelningen där delar inte kommer att 
genomföras under 2019. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-17 
Tekniska nämnden § 4612019-06-05 
Ekonomisk bedömning, Annelunds återvinningscentral daterad 2019-05-24 
Kommunfullmäktige § 102/2018-09-04 
Kommunstyrelsen§ 108/2018-08-13 
Tekniska nämnden § 67/2018-06-07 
Kommunfullmäktige§ 145/2017-12-12 
Motion inkommen 2017-11-30 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut:' 

• Motionen beviljas. 
• Förslag till ombyggnation för mottagning av trädgårdsavfall samt 

iordningsställande av nya personalutrymmen godkänns. 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 
• Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombyggnad för 

mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya 
personalutrymmen. 

• Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års 
reinvesteringsbudget från fastighetsenheten. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 122 
Fortsättning KS § 129 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 
2. Förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt 

iordningställande av nya personalutrymmen godkänns. 
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom 

ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Motionen beviljas. 
2. Förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt 

iordningställande av nya personalutrymmen godkänns. 
3. Tekniska nämnden f'ar i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom 

ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten. 

Expedieras till: Tekniska nämnden 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 123 
KS § 122 

DNRKS 59/2019 300 

Svar på motion ombyggnation på Tornvägen 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-02-18 med en motion om att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram olika underlag som 
krävs för en omedelbar byggstart på Tomvägen i Ljung. Detaljplan finns för 
området från 1980-07-03. Detaljplanen möjliggör byggnation på tomter på 
Tomvägen. Bygg- och miljönämnden har genom detaljplanen möjliggjort 
byggnation och arbetet med avstyckning och försäljning av kommunala tomter 
ligger under tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-18 
Bygg- och miljönämnden§ 30/2019-06-12 
Kommunfullmäktige§ 52/2019-03-02 
Motion inkommen 2019-02-18 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för eventuell avstyckning och 
försäljning. 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen. 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att avstycka tomter på Tomvägen i Ljung och lägga ut dessa till 
försäljning. 

Mats Palm (S) bifaller presidiets förslag. 

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med presidiets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att avstycka tomter på Tomvägen i Ljung 
och lägga ut dessa till försäljning. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

UtdragSbestyrkande 
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Fortsättning KF § 123 

Justerandes s1gn 

// 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Motionen beviljas. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att avstycka tomter på Tomvägen i Ljung 

och lägga ut dessa till försäljning. 

Expedieras till: Tekniska nämnden 

Utdragsbestyrkande 
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~ 

KF § 124 
KS § 123 

DNR KS 252/2016 920 

Svar på motion om annonsering/marknadsföring av allmänhetens 
frågestund 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2016-09-28 från Tony Niva (SD): 

"Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i Herrljunga 
samt Mörlanda marknad där vi har utrört marknads undersökningar, med frågan 
"Vet ni vad Allmänhetens :frågestund är på våra kommunfullmäktige möten?" 
Svaret har blivit "Nej" från 34 st tillfrågade Herrljungabor, sedan var det ytterligare 
22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det är. Vilket 
gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev förvånade 
att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till kommunfullmäktige under 
denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare är väl informerade om vad 
Allmänhetens frågestund är. Med hänvisning till ovanstående yrkar 
Sverigedemokraterna att: Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att 
skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering och 
marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till 
nästkommande Kommunfullmäktige." 

I och med fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning genom KF § 
190/2018-12-11 beslutades att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske på kommunens webbplats. Kungörelsen av sammanträdet innefattar 
sammanträdets föredragningslista där bland annat allmänhetens frågestund aviseras. 
2019-02-12 beslutade kommunfullmäktige genom KF § 15/2019-02-12 att 
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för 2019, utöver annonsering 
på kommunens webbplats, även ska annonseras i Knalle bladet tillsammans med 
huvuddelen av föredragningslistan vilken inkluderar allmänhetens :frågestund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-04 
Kommunfullmäktige § 121/2016-11-08 
Motion inkommen 2016-09-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

15 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Justerandes sign 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 

)-(f 
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2019-09-16 
Sid. 
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Justerandes sign 

KF § 125 
KS § 124 

DNR KS 88/2019 731 

Svar på motion - utredning om strategiskt och demografiskt värde 
vid expansion av vården 

Sammanfattning 
Motion inkommen 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alvik (L), Kari 
Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmsson (S) med förslag om 
att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården 
på Gäsenegården, 2. Utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det kan 
förväntas vid en expansion av vården, utifrån nu gällande nivå. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till socialnämnden för beredning. 
Utifrån befolkningsprognos, beslut om att utveckla Hagen till kommunens 
demenscentrum samt beslut om socialnämndens målbild för lokaler inom 
nämndens ansvarsområde gjorde socialförvaltningen bedömningen att det inte finns 
behov av att utöka verksamheten på Gäsenegården. Socialnämnden beslutade enligt 
socialförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 52/2019-06-04 
Kommunfullmäktige§ 71/2019-04-09 
Motion inkommen 2019-03-21 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja motionen. 

Lennart Ottosson (Kv) bifaller socialnämndens förslag. 

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

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med socialnämndens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med socialnämndens förslag 
Nej= i enlighet med Mats Palms (S) förslag 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med socialnämndens förslag. 

Utck"agsbestyrkande 
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2019-09-16 
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Justerandes sign 

Fortsättning KF § 125 
Fortsättning KS § 124 

(Omröstningsbilaga 1, KS § 124/2019-08-26). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

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

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att bevilja motionen i sin helhet. 

Gunnar Andersson (M) och Johnny Carlsson (C) bifaller kommuntyrelsens förslag 
till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 

Med 15 j a-röster och 16 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Mats Palms (S) förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, KF 
§ 125/201 9-09-16) 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Expedieras till : Socialnämnden 

Ut dragsbestyrkande 
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KF § 128 
KS § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 

DNR KS 47/2019 902 

Svar på motion om tandemrekrytering 

Sammanfattning 

Sid. 

19 

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) inkom den 2019-02-07 med en motion i vilken 
de föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett 
etablerat samarbete med det privata näringslivet i kommunen med målsättning att 
gemensamt och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar i Herrljunga kommun. 
Detta för att underlätta rekrytering av spetskompetens inom flera områden i både 
kommunal och privat sektor. 

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte 
att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta den 
rekryterades medföljande partner/familjemedlem att finna anställning i kommunen, 
som motsvarar dennes kompetens och tidigare erfarenhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning uppfattar att kompetensförsörjning är en utmaning 
både för offentlig och privat sektor och en möjlighet att stärka kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna vara att arbeta strukturerat med 
tandemrekrytering. Förvaltningen ser ett behov av att utreda frågan i samverkan 
med representanter för näringslivet i Herrljunga kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
Kommunfullmäktige§ 38/2019-02-12 
Motion inkommen 2019-02-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen beviljas 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 129 DNR KS 81/2019 942 

Utbetalning av partistöd 2019 

Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter 
redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg till 
kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som 
anges i 4 kap.§§ 29 - 32 kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till 
grund för partistöd 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium har granskat den inkomna redovisning och 
godkänt redovisningen och granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-02 
Redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende 
användandet av partistöd 2018 för följande partier: 
-Sverigedemokraterna 
-Miljöpartiet 

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd 2018 enligt 
tidigare fastställd fördelning. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende 

användandet av partistöd 2018 för följande partier: 
-Sverigedemokraterna 
-Miljöpartiet 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd 2018 enligt 
tidigare fastställd fördelning. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 130 
KS § 118 

DNR KS 165/2019 942 

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler 
gällande uppförande av byggnad för trapptillverkning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-26 att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att insamla kompletterande uppgifter avseende tillståndsansökan från 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler gällande uppförande av byggnad av 
trapptillverkning. De uppgifter som efterfrågades i beslutet var det berörda 
företagets organisationsnummer samt korrekt stavat företagsnarnn. 

Följande kompletterande information har inhämtats från ordförande i Stiftelsen 
Herrljunga industrilokaler: 

• Företagsnamn: Prefabtrappan Sverige AB 
• Organisationsnummer: 559147-1734 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-03 
Kommunstyrelsen § 131/2019-08-26 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande: 

• Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 
byggnad för trapptillverkning till redovisad kostnadsnivå medgives. 

Ordförande frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 

byggnad för trapptillverkning till redovisad kostnadsnivå medgives. 

Expedieras till : Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Utdragsbestyrk ande 
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Justerandes sign 

~ 

KF § 131 
KS § 134 

DNR KS 16112019 992 

Ansökan om förlängning av kommunal borgen för Herrljunga 
golfklubb 

Sammanfattning 
Herrljunga golfklubb har inkommit till Herrljunga kommun med en ansökan om 
förlängning av en tidigare beviljad kommunal borgen på totalt 500 tkr. I ansökan 
har en ekonomisk redovisning lämnats samt beskrivning av föreningens 
verksamhet. För att den kommunala borgen ska kunna förlängas behöver 
Kommunfullmäktige besluta om förlängning av den kommunala borgen samt tiden 
för då den upphör alternativt behöver sökas om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-31 
Ansökan från Herrljunga golfklubb inkommen 2019-07-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beviljar Herrljunga golfklubb fortsatt kommunal 
borgen för lånebelopp upp till 500 tkr under 10 år från och med 
Kommunfullmäktiges beslutsdatum. 

• Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen. 
• Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör Ior 

Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga golfklubb beviljas fortsatt kommunal borgen för lånebelopp upp 
till 500 tkr under 10 år från och med Kommunfullmäktiges beslutsdatum. 
2. Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen. 
3. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör Ior 
Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Herrljunga golfklubb beviljas fortsatt kommunal borgen för lånebelopp upp 

till 500 tkr under 10 år från och med 2019-09-16. 
2. Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen. 
3. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör Ior 

Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 132 
KS § 131 

DNRKS 134/2019 710 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkiörmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språk:tolk- och översättningstjänster. 
Kommunalförbundets direktion har 2019-05-24 godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020-2022. Vidare har direktionen beslutat att skicka rorslaget till 
förbundsmedlemmama för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 
2020-2022 på direktionsmöte den 27 september. 

Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2020 - 2022 samt budget 2020. 

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets 
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna 
om 2 % för att nå en budget i balans. 

Förvaltningens bedömning är att Herrljunga kommun inte har något att erinra mot 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
E-post inkommen 2019-06-03 från kansli Tolkförmedling Väst 
Beslut från direktionen Tolkfö1medling Väst§ 370/2019-05-24 
Tjänsteutlåtande Dm 19/0033-1 2019-05-24 Tolkförmedling Väst 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och verksamhetsplan 
2020-2022 för Tolkförmedling Väst. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och 

verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst. 

Expedkras till: Tolkförmedling Väst 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 133 
KS § 117 

DNR KS 157/2019 942 

Fördelning lönepott 2019 

Sammanfattning 
I budget 2019 finns ett ej utförde lat kommunbidrag som avser löneökningar 2019. 
Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingama är klara och varje förvaltning 
får då ersättning efter avtalens utfall. Årets förhandlingar resulterade i en total 
löneökning för kommunen på 2,59% med variationer mellan fackorganisationerna. 
Vårdförbundets avtal är ännu inte klart varpå det kan bli ytterligare utfördelning när 
avtalen skrivits under. Ej utfördelad lönepott läggs till resultatet 2019. 

Fördelningen påverkar även 2020 års kommunbidrag och justeras med årssumman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling 
på grund av fördelning av lönepott enligt följande tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltnin~ april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl 90 
intern service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

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

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 13 3 
Fortsättning KS § 11 7 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ramväxling genomförs på grund av fördelning av lönepott enligt följande 
tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl intern 90 
service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ramväxling genomförs på grund av fördelning av lönepott enligt följande 

tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl intern 90 
service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

Expedieras till: samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 134 
KS § 136 

DNR KS 144/2019 942 

Begäran om att få avskriva underskott från 2017 och 2018 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunens Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper gällande 
hantering av över- respektive underskott ska ett underskott i första hand avräknas 
mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet 
vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. Tekniska förvaltningen har i 
sin skrivelse från 2019-05-28 detaljerat de bakomliggande orsakerna till det 
uppkomna underskott som uppgick till 1,8 mnkr vid 2018 års utgång, ett underskott 
som tekniska nämnden önskar avskriva. Underskottet är ackumulerat från både 
2017 och 2018. 1.5 mkr från 2017 års budget och 310 tkr från 2018 års budget. 

Tekniska nämndens intention är enligt skrivelsen att i framtiden att driva en dialog 
med syftet att skapa en tydligare samsyn mellan nämnderna och förvaltningarna för 
att på ett enklare och effektivare sätt reglera kostnaderna i köp-, sälj- och 
hyresprocesserna. Mot bakgrund av denna intention föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att tekniska nämndens underskott om 1,810 mkr avskrivs. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att besluta att tekniska 
nämnden uppdras att ta fram en modell för att redovisa avvikelser i kostnader för 
snöröjning och halkbekämpning över en flerårsperiod. Modellen ska användas för 
att tydligare visa hur kostnader för snöröjning och halkbekämpning haft en 
inverkan på tekniska nämndens resultat och kunna särskiljas från övrigt 
driftsresultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-15 
Tekniska nämnden§ 44/2019-06-05 
Tjänsteskrivelse i ärenden 2018-08-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämndens 
underskott på 1,810 mkr avskrivs. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i 
uppdrag att föra en dialog med nämnderna och förvaltningarna i syfte att 
skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt reglera köp-, sälj- och 
hyresprocesserna och skapa effektivitet. Dialogens utfall ska löpande 
redovisas vid verksamhetsdialogema. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram en modell för löpande redovisning av över- och 
underskott avseende snöröjning och halkbekämpning. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KS § 13 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

28 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår ett tilläggsförslag i form 
av att tekniska nämnden uppdras att ta fram en finansieringsmodell för det som inte 
är kommunal väghållning som bygger på ett bidragssystem som är transparent och 
hållbart över tid. 

Elin Alavik (L) yrkar på att ärendet återremitteras för inhämtande av en 
presentation av snöröjningen uppdelat mellan enskilda vägar och kommunala vägar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = ärendet avgörs idag 
Nej = ärendet återremitteras 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet avgörs idag (Omröstningsbilaga 1, KS § 136/2019-08-26). 

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

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

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas 
Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte 

Med 4 ja-röster och 6 nej-röster och en ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag inte antas. 

(Omröstningsbilaga 2, KS § 136/2019-08-26). 

Utdragsbestyrkanda 
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Fortsättning KF § 134 
Fortsättning KS § 13 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmantrådesdatum 

2019-09-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid. 

29 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämndens 
underskott på 1,810 mkr avskrivs. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i 
uppdrag att föra en dialog med nämnderna och förvaltningarna i syfte att 
skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt reglera köp-, sälj- och 
hyresprocessema och skapa effektivitet. Dialogens utfall ska löpande 
redovisas vid verksamhetsdialogema. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram en modell för löpande redovisning av över- och 
underskott avseende snöröjning och halkbekämpning. 

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

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) följande tillägg: 
• Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för det 

som inte är kommunal väghållning som bygger på ett bidragssystem som är 
transparent och hållbart över tid. 

Elin Alavik (L) föreslår att ärendet återremitteras för inhämtande av en presentation 
av snöröjningen uppdelat mellan enskilda vägar och kommunala vägar. 

Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Wilhelmsson bifaller Mats Palms (S) tilläggsförslag. 

Ajournering! 

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = ärendet avgörs idag 
Nej = ärendet återremitteras 

Med 19 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet avgörs idag (Omröstningsbilaga 1, KF § 134/2019-09-19). 

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

Utdragsbestyrkande 



!! u,. HERRLJUNGA K<?,MMUN 
°"i KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

30 

Justerandes s1gn 

Fortsättning KF § 134 

Ordföranden frågar sedan om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att det 
avslås. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslaget avslås 
Nej= Mats Palms (S) tilläggsförslaget tillstryks 

Med 19 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Mats Palms (S) tilläggsförslag (Omröstningsbilaga 2, KF§ 134/2019-09-19). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Tekniska nämndens underskott på 1,810 mkr avskrivs. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att föra en dialog med nämnderna och 

förvaltningarna i syfte att skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt 
reglera köp-, sälj- och hyresprocessema och skapa effektivitet. Dialogens 
utfall ska löpande redovisas vid verksamhetsdialogema. 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en modell för löpande 
redovisning av över- och underskott avseende snöröjning och 
halkbekämpning. 

Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag 

Expedieras till: Tekniska nämnden 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ 117 KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 135 
KS § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 

DNR KS 141/2019 7704 

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende 

Sammanfattning 

Sid. 

31 

En revidering av riktlinjen har gjorts då ett av kriterierna för att ansöka om 
lägenhet i trygghetsboende i HerrljWlga kommun begränsas till att omfatta endast 
redan folkbokförda medborgare i Herrljunga kommun. På sidan två i riktlinjen, 
under rubriken vem kan ansöka om trygghets boende har punkten "Folkbokföring i 
Herrljunga kommun är ett krav" strukits i riktlinjen vilket ligger väl i linje med 
kommunens vision om att öka inflyttning och antal kommurunedborgare på sikt. I 
övrigt inga ändringar i riktlinjen. Vid en förfrågan i några kommuner regionalt 
gällande kriterier för ansökan till trygghetsboende, är svaren att det inte finns 
motsvarande krav på folkbokföring utan intresserad ansöker om lägenhet och står i 
kö precis som på den öppna bostadsmarknaden. 

Bes I utsunderlag 
Socialnämnden§ 51/2019-06-04 
Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 Riktlinje trygghetsboende 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad riktlinje för trygghets boende antas (bilaga 1 SN § 5112019-06-
14) 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga 1 SN § 51/2019-06-14 ). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga 1 SN § 51/2019-06-

14). 

Utdragsbestyrkande 
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2019-09-16 
Sid. 

32 

Justerandes sign 

KF § 136 
KS § 115 

DNR KS 150/2019 942 

Revidering policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper 

Sammanfattning 
Reviderad Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper föreslås. 
Förändringarna mot tidigare beslutad policy anges i gulmarkering. Några avsnitt 
förtydligas, några ändras och vissa meningar föreslås strykas. 

Föreslagna ändringar finns i följande avsnitt: 
1.2 andra punkten, ordet "balanskravs" har lagts till före resultat. Detta blir 
viktigare i och med att pensionsskulden inkluderas i balansräkningen från och med 
2019. Skuldens påverkan på resultatet exkluderas i balanskravsresultatet, vilket 
även reavinster gör. Enligt kommunal redovisnings- och bokföringslag skall 
balanskravsresultatet vara positivt. 
1.2 under rubriken Soliditet. Ändringen är från 70 % (ansvarsförbindelsen 
exkluderad) till 35 % (ansvarsförbindelsen inkluderad/medräknad). 
4.2 Budgetprocessen. Processen förtydligas bland annat i vad som ska beslutas 
under året. Syftet med ändringarna är att processen blir tydligare. 
5. Punkten kapitalkostnadsförändring har lagts till. 
7. Under rubriken uppföljning till nämnd. Förtydligande är gjort kring när 
månadsrapportema till nämnd ska göras samt vad som gäller vid delårs- och 
helårs bokslut. 
8.3 Med föreslagen förändring tortydligas vad som ska kunna justera en 
styrelses/nämnds resultat i över/underskottshanteringen. Subjektiva bedömningar 
tas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-12 
Policy för verksamhets- och ekonomistyming 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta den 
reviderade policyn för verksamhets- och ekonomistyming att gälla 
tillsvidare. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning antas att gälla tillsvidare. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Ut dragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2019-09-16 33 

Fortsättning KF § 13 6 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning antas att gälla tillsvidare. 

Expedieras till; Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

34 

Justerandes sign 

KF § 137 
KS § 127 

DNR KS 35/2019 901 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda medborga.rlorslag. Följande medborgarförslag är ej 
färdigberedda per den 27 juni 2019: 

• Medborgarförslag till Herrljunga kommun gällande hundrastgård 
• Medborgarförslag om hundgård i Annelund 
• Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens 

skogsbruksplaner 
• Medborgarförslag Begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar 

asfaltering av vägen till Sandskens badplats 
• Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och 

skolor 
• Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljshus 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-27 

Förslag till bes I ut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under hösten 2019 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under hösten 2019 till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

µP 

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2019 
läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 138 
KS § 126 

DNRKS 36/2019 901 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner är ej färdigberedda per 
den 27 juni 2019: 

• Motion om digital debattsida 
• Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering 
• Motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehanteringen 
• Motion om att skriva under och bidrar till VGR Klimat 2030 
• Motion gällande belysning på cykel och gångbanor 
• Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid 

stationshuset Herrljunga 
• Motion-utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av 

vården 
• Motion om identifierade behov av nyrekrytering 
• Motion - Tomvägen 
• Motion om tandemrekrytering 
• Motion - Motverka ofrivillig ensamhet 
• Motion om Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i 

Anne lund 
• Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum 
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 
• Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2019 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2019 till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalllm Sid. 

2019-09-16 36 

Fortsättning KF § 13 8 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2019 läggs till 
handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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37 

Justerandes sign 

KF § 139 
VB§ 14 

DNRKS 13/2019111 

Val av fem nämndemän till Alingsås tingsrätt 

Sammanfattning 
Alingsås tingsrätt har i skrivelse daterad 2019-02-07 begärt att Herrljunga kommun 
ska välja fem nämndemän för perioden 2020-2023. 

Den som väljs till nämndeman måste vara myndig, svensk medborgare och 
folkbokförd i den kommun som genomför valet. Den som väljs till nämndeman rar 
inte heller vara ställd under förvaltarskap eller vara försatt i konkurs. Lagfarna 
domare, anställda vid en domstol, åklagare, poliser, advokater eller personer som 
har till yrke att föra andras talan inf'Or domstol får inte bli nämndemän. 

Beslutsunderlag 
Valberedningen§ 14/2019-09-02 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 

I. Till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2020-2023 väljs: 
Bert-Åke Johansson  
Gunilla Blomdahl  
Lilli-Ann Grindsiö  
Peter Artman  
Lena Aholainen  

I kommunfullmäktige föreslår Börje Aronsson (KV) att Gun Karlsson
 utses som en nämndeman för perioden 2020-2023. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Mats Palm (S) och 
Christina Glad (KV) utses till rösträknare. 

Omröstn i ngsresultat 
Antalet angivna röster är 15 5. Samtliga valsedlar är giltiga och omröstningen 
utfaller enligt följande: 

Bert-Åke Johansson 
Lill-Ann Grindsiö 
Peter Artman 
Lena Aholainen 
Gun Carlsson 
Gunilla Blomdahl 

27 röster 
31 röster 
30 röster 
31 röster 
20 röster 
16 röster 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer fem nämnden till Alingsås 
tingsrätt enligt omröstningsresultat och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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2019-09-16 38 

Fortsättning KF § 13 9 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2020-2023 väljs: 

Bert-Åke Johansson  
Lilli-Ann Grindsiö  
Peter Artman  
Lena Aholainen  
Gun Karlsson  

Reservation 
Liberaler reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justeran<!es sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 140 
VB§ 12 

DNR KS 13/2019 111 

Fyllnadsval av en kommunrevisor 

Sammanfattning 
Sören Holm har i skrivelse daterad 2019-05-28 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 (KF 
§ 113) att godkänna Sören Holms begäran. Av§ 3 i Revisionsreglemente för 
Herrljunga kommun framgår att kommunen har sex revisorer och att 
kommunfullmäktige så snart som möjligt ska förrätta fyllnadsval om en revisor 
avgår under mandatperioden. 

Besluts underlag 
V al beredningen § 12/2019-09-02 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Lars Göran Karlsson (UPAR) väljs till kommunrevisor för resten av 
mandatperioden. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Lars Göran Karlsson (UPAR) väljs till kommunrevisor för resten av 

mandatperioden. 

Expedieras till: 
För kännedom Kommunrevisorerna 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VB§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 

DNR KS 149/2019 992 

Val av revisor för Sjuhärads samordningsförbund 

Sammanfattning 

Sid. 

40 

Herrljunga kommun är tillsammans med sju andra Sjuhäradskommuner samt 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medlem i Sjuhärads 
samordningsförbund. Samordningsförbundet är ett fristående organ för att 
samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för 
att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och 
Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Praxis för val av 
gemensam revisor är att Västra Götalandsregionen utser en revisorskandidat som 
efter val av regionfullmäktige skickas vidare till kommunerna så att samtliga har 
möjlighet att utse samma kandidat. 

Beslutsunderlag 
Valberedning § 13/2019-09-02 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Ulf Sjösten utses till revisor för Sjuhärads samordningsförbund för 
mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ulf Sjösten utses till revisor för S j uhärads samordningsförbund för 

mandatperioden 2019-2 022. 

Expedieras till: Sjuhärads samordningsförbund, Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen 
För kännedom 
till: 

Justerandes slgn Utdragsbestyrkande 
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Justerandes slgn 

KF § 142 DNR KS 13/2019 111 

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Marie Frost (S) har i skrivelse 2019-06-28 begärt entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i bildningsnämnden med omedelbar verkan. 

Förslag till beslut 
I skrivelse föreslår socialdemokraterna Ellionore Abrahamsson till ledamot i 
bildningsnämnden. 

Beslutsgäng 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Marie Frosts (S) begäran om 
entledigande som ledamot i bildningsnämnden godkänns och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Ellionore Abrahams son (S) väljs som 
ledamot i bildningsnämnden och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Marie Frosts (S) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden godkänns. 
2. Ellionore Abrahamsson (S) väljs till ledamot i bildningsnämnden för 

resterande del av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 143 DNR KS 13/2019 111 

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i 
socialnämnden 

Sammanfattning 
Inger Gustavsson (L) har i skrivelse 2019-08-22 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. 

Förslag till beslut 
I skrivelse föreslår liberalerna Anette Aleryd till ledamot i socialnämnden, i samma 
skrivelse föreslås Inger Gustavsson till ersättare i socialnämnden. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Inger Gustavssons (L) begäran om 
entledigande som ledamot i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Anette Aleryd (S) väljs till ledamot i 
socialnämnden och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Inger Gustavsson (S) väljs till 
ersättare i socialnämnden och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Inger Gustavssons (L) begäran om entledigande från uppdraget som 

ledamot i socialnämnden godkänns. 
2. Anette Aleryd (L) väljs till ledamot i socialnämnden för resterande del av 

mandatperioden. 
3. Inger Gustavsson (L) väljs till ersättare i socialnämnden för resterande del 

av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 145 DNR KS 154/2019 899 

Motion om framtagande av en koldioxidbudget för Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-06-26 från Mats Palm (S): 
"Under 2020 bör ett framtagande av en koldioxidbudget för Herrljunga kommun 
initieras. Den ska skapa ett tydligt politiskt ramverk om hur vi på ett effektivt sätt 
kan nå upp till Parisavtalets mål. Koldioxidbudgeten blir därigenom ett viktigt 
redskap i att öka takten i klimatarbetet i Herrljunga. 
Det finns en stor potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i 
framtiden. Satsningen på en kommunal cykelplan, för att möjliggöra 
vardagscykling längs regionala vägar ska fortsätta. Detta är nödvändigt för att bland 
annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen. 

Ur VGR budget 2020. 
"Ett kraftfullt miljöarbete för en fossiloberoende region. 
För att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 krävs att tempot i 
klimatarbetet höjs och att ännu fler aktörer samverkar. Men det är en utmaning som 
också rymmer stora möjligheter. Arbetet innefattar lösningar som bidrar till 
regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. 
Klimatrådet, som är en viktig kraft i Västra Götalands klimatarbete, samlar ledare 
från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Ett 
fokusområde under 2020 är därför att: Takten i "Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om", ska öka. Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region år 2030. 

Det är angeläget att regionen satsar på innovationsskapande åtgärder för att minska 
konsumtion och öka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. Insatser för att 
utveckla koldioxidlagring, hållbar stadsutveckling, grön kemi och hållbara textilier, 
återvinningsmöjlighetema av plast samt miljöforskning kring renare flyg ska ha 
fortsatt stort fokus. Regionen ska även verka för att uppmuntra invånare att göra 
mer klimatsmarta val. Västra Götalandsregionen ska fortsatt medverka aktivt i 
frågor kring nya material och bränslen samt verka för ökat fokus på elektrifiering 
inom transportsektorn. Användning av lokalt producerad biogas är en viktig fråga 
för minskade klimatutsläpp. Påverkansagendan Kraftsamling Biogas, som sträcker 
sig fram till 2020, ska förnyas för perioden 2021 - 2024. Påverkansagendan syftar 
till ökad användning och produktion av biogas. 

Under 2020 ska Västra Götalandsregionen initiera ett framtagande av en 
koldioxidbudget för Västra Götaland. Genom en sådan budget skapas en bättre 
översikt över nödvändiga utsläppsminskningar för att Västra Götaland ska kunna 
bidra till att Parisavtalets mål uppnås. 

Utdragsbestyrt<ande 
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Justerandes sign 

Fortsättning KF § 144 

Ett internt miljöarbete i framkant. 
Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara 
hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling. Upphandling som syftar till att 
stimulera företag att ta fram nya och mer klimatsmarta produkter är ett viktigt 
verktyg. Biologiskt nedbrytbara produkter ska gynnas framför petroleumprodukter 
och återvinning måste gynnas framför destruktion. Andelen vegetariska, ekologiska 
och lokalproducerade råvaror i regionens verksamheter ska öka. 

Den miljödrivna utvecklingen är av stor betydelse även för det kommunala 
utvecklingsarbetet. Västsveriges näringsliv samt lärosäten och forskningsinstitut 
samarbetar allt mer för att sätta Västra Götaland på kartan kring hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster. Herrljunga kommWl ska fortsatt främja 
arbetet för en fossil-oberoende region." 

Därför yrkar jag att: 

• Herrljunga kommWl tar fram en kommWlal Koldioxidbudget som 
fortlöpande går att följa och därmed styra efter, enligt Parisavtalets 
intentioner. 

Beslutsgång 
I kommWlfullmäktige frågar ord:foranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommWlstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 146 DNR KS 170/2019 610 

Motion om principbeslut angående kommunens byskolor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD): 

"Våga Vilja Växa är de ledord som Herrljunga kommunfullmäktige för ett antal 
år sedan valde för att beskriva kommunens tillväxtstrategi. 

Tyvärr har tillväxtstrategin, ännu så länge, inte lett till vare sig någon nämnvärt 
ökad inflyttning eller till någon befolkningsökning. Istället minskade folkmängden 
i kommunen under 2018.En bekymmersam utveckling som måste vändas genom 
en offensiv tillväxtstrategi med betoning på ledordet "våga". 

Sverigedemokraternas uppfattning är att den inflyttning och därmed 
befolkningsökning som kommunen kan hoppas på i första hand måste komma 
genom inflyttning av arbetspendlare tillsammans med sina familjer. 

Den fråga kommunfullmäktige bör ställa sig är vilken samhällsservice och hur 
lokalt förankrad denna service bör vara i kommunen för att barnfamiljer ska 
välja att flytta till just Herrljunga. Vad kan kommunen erbjuda i 
form av samhällsservice som är unikt just för Herrljunga? Det bör rimligen vara 
samhällsservice som är viktig för barnfamiljer samtidigt som den inte lika lätt kan 
erbjudas av andra kommuner i vår närhet. 

Herrljunga är en till ytan relativt stor, men glest befolkad, kommun. Med tanke på 
kommunens stora yta är det därför viktigt att skola och barnomsorg kan erbjudas 
alla kommunens invånare inom ett inte allt för långt transportavstånd. Det är 
sverigedemokraternas uppfattning att närhet till skola och barnomsorg är en av de 
absolut viktigaste förutsättningarna för att en bygd ska utvecklas och upplevas 
som attraktiv för att barnfamiljer. 

Herrljunga kommuns byskolor erbjuder kvalificerade lärare, små elevgrupper, 
kompetent bamomsorgspersonal och inte minst en lokal förankring och trygghet 
för barnen i sin hemmiljö. Alltså en skolmiljö där alla barn kan känna sig trygga 
och sedda. 

Sverigedemokraterna verkar för småskalighet och lokal förankring i vår social
och skolpolitik. Därmed tror vi 
att närhet till skola och barnomsorg är mycket starka och avgörande faktorer för 
de barnfamiljer som överväger att flytta till någon av byarna i HerrljWlga 
kommun. 

Som en del i kommunens tillväxtstrategi anser sverigedemokraterna därmed att 
kommunens byskolor bör bibehållas och utvecklas. På så sätt görs de delar av 
kommunen med en lägre befolkningsdensitet attraktiv för barnfamiljer att vilja 
flytta till. Detta ställningstagande och principbeslut inför framtiden bör klargöras 
och kommuniceras ut till kommuninvånarna." 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 145 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

• Herrljunga kommunfullmäktige antar ett principbeslut för att bibehålla 
och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

• Herrljunga kommunstyrelse uppdras marknadsföra konceptet och binda det 
till en del av Herrljungas varumärke. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 147 DNR KS 171/2019 610 

Motion om föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens 
skolor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD): 

"Herrljungas skolor har under lång tid, likt de flesta skolor i Sverige, arbetat med 
värdegrund relaterade frågor för att komma till rätta med elevers attitydproblem 
gent emot lärare och varandra. Detta är ett mycket tufft och omfattande arbete. 
Trots våra lärares och skolpersonals hårda och idoga arbete med dessa frågor så 
verkar en pusselbit ännu saknas för att nå varaktig framgång. Nämligen 
engagemanget hos elevernas föräldrar. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att attitydproblem mellan elever i 
kommunens skolor inte har förbättrats nämnvärt under senare år. Istället verkar 
kränkningar med dåligt språk etc. öka elever emellan. Även lärare och 
skolpersonal drabbas i sin undervisning av elevers dåliga uppförande. 

Anledningen till att skolorna, trots ökade ansträngningar, inte kommer till rätta 
med attitydproblemen anser Sverigedemokraterna bero på att elevernas föräldrar 
under de senaste decennierna genom förd skol- och socialpolitik medvetet har 
fråntagits sitt ansvar för sina barns uppfostran. Detta ansvar har istället förts över 
på skola och barnomsorg vilka inte har klarat av den omfattande uppgiften. Vi tror 
inte att det spelar så stor roll vilken värdegrund som förmedlas till eleverna i 
skolan så länge inte denna också backas upp från föräldrarna i hemmet. 

"Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand 
föreläsningar vilka riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas 
syfte är att förmedla ett tydligt budskap attityd, språkbruk, bemötande, nätetik och 
empati. Föreläsningsserien fokuserar som sagt inte bara på interaktionen mellan 
elever och lärare utan betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns 
beteenden i skolan. 

"Respektgympa" har med framgång bedrivits inom flera kommuner och företag i 
Sverige under senare år. Mer information om "Respektgympa" finns på hemsidan: 
www.respektgympa.se 

sverigedemokraterna eftersträvar ett ökat föräldraansvar i skolan. Vi anser det 
vara av yttersta vikt att elevers föräldrar förstår sitt ansvar för hur deras barn 
uppträder i skolan. Vi vill återföra huvudansvaret för barns uppfostran från skola 
och barnomsorg tillbaka till föräldrarna i hemmet. Skolan ska utgöra ett stöd för 
föräldrarnas uppfostran av sina barn. Men den ska inte ha det yttersta ansvaret. 

Sverigedemokraterna tror att föreläsningsserien "Respektgympa" kan utgöra ett 
stöd och komplement till det värdegrundsarbete som redan bedrivs i kommunens 
skolor." 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF 146 

sverigedemokraterna yrkar att: 

• Herrljunga kommuns grundskolor utvecklar och kompletterar sitt 
värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa". 

Beslutsgäng 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
bildningsnämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till bildningsnämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



!! u,. HERRLJUNGA K°.MMUN 
"' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

49 

Justerandes sign 

KF § 148 DNR KS 178/2019 369 

Motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-09-09 från Mats Palm (S): 

" Vår kost, och att den ska vara såväl närodlad som ekologisk, är en fråga som 
vunnit allt större intresse och engagemang de senare åren. 
Det finns också ett särskilt värde i att på egen hand inom organisationen och 
kommunen vara vår egen leverantör av grönsaker. 
Det finns då möjlighet till egna unika variationer av livsmedel och en garanti för att 
processen varit så ekologisk och långsiktigt hållbar som vi själva vill ha den. 
Et mervärde är också att vi samtidigt kan sprida kunskap om biologisk mångfald 
och värdet av att se helheten i processen i framtagandet av vår föda. 
En egenanställd "Stadsbonde" ger denna effekt, och exempel finns att hitta: 
https://vartgoteborg.se/klara-ar-goteborgs-forsta-stadsbonde/ 
Göteborg har gått in i detta, och skördar just nu sina grönsaker till kommunens egna 
skolor och äldreboenden. Målsättningen för projektet är förutom den ekologiska 
produkten, att den på sikt ska vara självfinansierad, och att aktiviteten kan användas 
inom andra kommunala inkluderande och stödjande verksamheter av olika slag, t.ex 
Grön rehab. Stöd för denna aktivitet finns att söka från EU genom det treåriga 
SA TURN-projektet. Tänk vilket lyft det vore, om kommunens ALLA skolelever 
fick en inblick i hur grönsaker odlas, och en känsla för det egenproducerade. 
Hjälp och råd för detta går att få genom Göteborgs aktivitet "Pedagogisk 
stadsodlare". Genom att upplåta ett stycke mark runt exempelvis Haraberget eller 
Orraholmen skulle detta kunna realiseras i vår kommun, till glädje för våra 
skolelever och våra äldre." 

Jag yrkar att kommunen utreder möjligheterna att: 

1. I enlighet med intentionerna i "Pedagogisk stadsodlare" anställa en duktig 
ekologisk småskalig odlare med solid kunskap om biologisk mångfald. 

2. Upplåta ett stycke centralortsnära mark för detta ändamål. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrl<ancle 
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KF § 149 DNR KS 182/2019 351 

Medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen 
från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-09-10 från Lage Wikstrand: 

"Knyt ihop Herrljunga kommun med en ny väg och samtidigt minska trafiken på de 
farligaste vägavsnitten från Annelund via Klastorp och Hudene. Vägen över Grude 
är inte bättre trots breddning. Dags att ta fram ett gammalt förslag om att bygga en 
ny raksträcka mitt i kommunen, från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung 
och Annelund. Med den nya vägsträckan 5 km genom skogen kan liv räddas. 
Ska kommunen utvecklas krävs närhet mellan de två centralorterna, då kan ny 
industrimark bli aktuell mellan orterna, särskilt när nya 181 :an blir klar från 
Bollåsvägen till Vårgårda. 

Vi bor i Klastorp bredvid flygfältet och kan konstatera att kommunens sämsta och 
farligaste väg passerar här, hårnålskurvor hela vägen, stup på 20-50 meter utan 
vägräcke och en otrolig genomfartsled av tunga fordon och mängder med fordon i 
jordbruksdrift. Jag noterar dagligen intermezzon av "en nära olycka", som skulle ha 
hänt om inte de flesta kört någorlunda sakta. Att ingen dödsolycka inträffat är bara 
tur. Annelundsborna använder vägen över Klastorp för att komma till Herrljunga. 
När jag nu är på gång vill jag föreslå en cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, 
Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund. Den binder ihop kommunens viktigaste 
aktivitetsställen. Billigaste varianten är att förlägga den utmed Nossan där det går. 
Då får kommunen en av de vackraste cykelvägama i Västra Götaland. Vi får inte 
glömma att det finns 19 städer inom 10 mils avstånd från Herrljunga. Det faktum 
borde utnyttjas för att öka befolkningen och intresset för att bosätta sig här." 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 150 DNRKS 183/2019 351 

MedborgaJförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, 
Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-09-10 från Lage Wikstrand: 

"När jag nu är på gång vill jag föreslå en cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, 
Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund. Den binder ihop kommunens viktigaste 
aktivitetsställen. Billigaste varianten är att förlägga den utmed Nossan där det går. 
Då f'ar kommunen en av de vackraste cykel vägarna i Västra Götaland. Vi f'ar inte 
glömma att det finns 19 städer inom 10 mils avstånd från Herrljunga. Det faktum 
borde utnyttjas för att öka befolkningen och intresset för att bosätta sig här." 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 151 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr 

1 

2 

Meddelanden 

Information om SKL:s ordinarie 
kongress 27-28 november 2019 

Förbundsavgift 2020 Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 

DNR 

KS Postlista 

38/2019 

KS 152/2019 992 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

U1dragsbestyrkande 
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NÄRVARO/OM RÖSTNINGS LISTA KOMMUN FULLMÄKTIGE 1 

Omröstning 

LEDAMÖTER 
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Johnny Carlsson 

Simon Fredriksson 

Jessica Pehrson 

Andreas Molin 

Cecilia Frändberg 

Torbjörn Holgersson 

Ersättare: 

Brita Hårsmar 

Christer Amnehammar 

Susanne Marstorp 

Ingemar Kihlström 

Fredrik Svensson 

Ersättare: 

Staffan Setterberg 

Ove Severin 

Ronnie Rexwall 

Christina Glad 

Börje Aronsson 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Lennart Ottosson 

Elin Alavik 

Håkan Körberg 

Charlotta Noren 

Ersättare: 

Anders Lennartsson 

Inger Gustavsson 

Summa denna sida 

BILAGA 1, KF § 125/2019-09-16 

Omröstning KF § 
125/2019-09-16 
Svar på motion -
expansion av 

NÄRVARO vården 
AV• AV• 

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



NÄRVARO/OMRÖSTNI NGSLIST A KOMMUN FULLMÄKTIGE 2 

PI.V• PI.V• 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

:::::::::::::::::::::::::::NI::::::::::::::::::::::::::: 
... .... . .... .. , . .... .. . ...... . 

Christina Abrahamsson X 

Gunnar Andersson X 

Karin Carlsson X 

Ersättare: 

Osborn Eklundh 

Carin Martinsson 
. '.. . ' . 

::::::::::::•:::::::::::::::s :: ::::::::::: ·::::•:::::::: . ... . . . . . . . . . ... . .. . . .. . . . . . .. . 

Mats Palm X 

Anette Rundström 

Björn Wilhelmsson X 

Kerstin Johansson X 

Bert-Åke Johansson X 

Lise-Lotte Hellstadius X 

Jan BenQtsson 

Ersättare: 

Marie Frost 

Tomas Svennberg X 

Kari Hellstadius X 

Kurt Hallberg 

:::::::::•:::::::::::::::so:::::::::::::?:::::::: 

Jacob Brendelius X 

Tommy Thulin X 

Jimmie Stranne X 

Auli Karnehed X 

Marco Glad 

Peter Muller 

Summa denna sida 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO 
l"\Y - ,.... .. ~ 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

:::::::::::::::::::::::::::v ::::::::::::::::::::::::::: . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terese Eneman X 

MaQnus Jonsson X 

Bo Naumburg 

Lillemor Fritioff 

Andreas Johansson M X 

Summa denna sida 

Totalt samtliga sidor 15 16 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstning 

LEDAMÖTER 

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

:::::•:•:::•::::::::;::::::c:::::::::::::::•:::::.:::::: .. ' ... . ... . . · -- - -·· ·· ' ' ' ··· ·· · 

Johnnv Carlsson 

Simon Fredriksson 

Jessica Pehrson 

Andreas Malin 

Cecilia Frändberg 

Torbjörn Holgersson 

Ersättare: 

Brita Hårsmar 

Christer Amnehammar 

Susanne Marstorp 

·::•:•: •:::•:::•:::::::::t<o:::::::::::::::::::::::: ...... . . ·· · ····· · · ···· .... 

Ingemar Kihlström 

Fredrik Svensson 

Ersättare: 

Staffan Setterberg 

Ove Severin 

Ronnie Rexwall 

Christina Glad 

Börje Aronsson 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Lennart Ottosson 

.:::•:•:::·::.•:•::::••••••t ••::::::::•:•:::::::•:::.:•• 

Elin Alavik 

Håkan Körberg 

Charlotta Noren 

Ersättare: 

Anders Lennartsson 

Inge r Gustavsson 

Summa denna sida 

BILAGA 1, KF § 134/2019-09-16 

Omröstning KF § 
134/2019-09-16 
Avskriva TN 
underskott-avgör 
ärendet eller 

NÄRVARO återremiss 
AV- AV-

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

LEDAMÖTER 

:: ~:~::::::::::::::: :::::::NI :::::: ::::::::::::::::::::: . .. ... . ... . . . . .. . . . .. . . ....... 

Christina Abrahamsson 

Gunnar Andersson 

Karin Carlsson 

Ersättare: 

Osborn Eklundh 

Carin Martinsson 
.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:5 :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 
·:::::::::::::::::::::::::::· .. ::::::::::::::::::::::::::: 

Mats Palm 

Anette Rundström 

Björn Wilhelmsson 

Kerstin Johansson 

Bert-Åke Johansson 

Lise-Lotte Hellstadius 

Jan Bengtsson 

Ersättare: 

Marie Frost 

Tomas Svennberg 

Kari Hellstadius 

Kurt Hallberg 

:::::::::::::::::::::::::so:::::::::::::::::::::::·: 

Jacob Brendelius 

Tommy Thulin 

Jimmie Stranne 

Auli Karnehed 

Marco Glad 

Peter Muller 

Summa denna sida 

1".V· A V· 

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO 
... ""·-

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·v ................. -.·.-.-..... . 
: : : : ~::: : ~::::::::::::: ~::: : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Terese Eneman X 

Magnus Jonsson X 

Bo Naumburg 

Lillemor Fritioff 

Andreas Johansson M X 

Summa denna sida 

Totalt samtliga sidor 19 12 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 

Omröstning 

LEDAMÖTER 

Johnny Carlsson 

Simon Fredriksson 

Jessica Pehrson 

Andreas Molin 

Cecilia Frändberg 

Torbjörn Holgersson 

Ersättare: 

Brita Hårsmar 

Christer Amnehammar 

Susanne Marstorp 

·:::::::::::::::::::::::·K.o:::::::::::.::::::::::::: 

Ingemar Kihlström 

Fredrik Svensson 

Ersättare: 

Staffan Setterberq 

Ove Severin 

Ronnie Rexwall 

Christina Glad 

Börje Aronsson 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Lennart Ottosson 
. . . . .. . ... . · ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.t··.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

:::::::::::::::::::::::::::: _:::::::::::::::::::::::::::::: 

Elin Alavik 

Håkan Körberq 

Cha rlotta Noren 

Ersättare: 

Anders Lennartsson 

lnqer Gustavsson 

Summa denna sida 

BILAGA 2, KF § 134/2019-09-16 

Omröstning KF § 
134/2019-09-16 
Avslå eller 
tillstryka Mats 
Palms 

NÄRVARO tillä~ sförslag 
AV· AV· 

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

AV· AV· 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 
. . . . . . . 

:::::::::::::::::=:::::::::M:::::::::::::::::::::: •:::: 

Christina Abrahamsson X 

Gunnar Andersson X 

Karin Carlsson X 

Ers·ättare: 

Osborn Eklundh 

Carin Martinsson 

Mats Palm X 

Anette Rundström 

Björn Wilhelmsson X 

Kerstin Johansson X 

Bert-Åke Johansson X 

Lise-Lotte Hellstadius X 

Jan BenQtsson 

Ersättare: 

Marie Frost 

Tomas Svennberg X 

Kari Hellstadius X 

Kurt Hallberg 
. . . . . . . . . 

::=::::::::::::::::::=:::so:=::::;:::::::::::::::::• 

Jacob Brendelius X 

Tommy Thulin X 

Jimmie Stranne X 

Aull Karnehed X 

Marco Glad 

Peter Muller 

Summa denna sida 19 12 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO 
l"\Y- w • 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

X 

Terese Eneman X 

Magnus Jonsson 

Bo NaumburQ 

Lillemor Fritioff 

Andreas Johansson M X 

Summa denna sida 

Totalt samtliga sidor 19 12 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLIST A KOMMUN FULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO -·- ,... ... 
LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·v····.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
:::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::: 

Terese Eneman X 

Magnus Jonsson X 

Bo Naumburg 

Lillemor Fritioff 

Andreas Johansson M X 

Summa denna sida 

Totalt samtliga sidor 19 12 



Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 

DIARIENUMMER: SN 64/2013 

FASTSTÄLLD: KF § 73/2013 

VERSION: 2 

SENAS T REVIDERAD: KF § 22/2014 

GILTIG TILL: Tills vidare 

DOKUMENTANSV AR: Socialchef 

Riktlinje 
Trygghets boende 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller för: Kommunens samtliga förvaltningar 

; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 

Innehåll 
Definition av trygghetsboende ...... .............. ...... ........... ....... ...... .... ........... ...... ...... ............ ......... ....... ............ 2 

Vem kan ansöka om trygghetsboende? .. ....... .. .......... ....... ................... ....... ......................... ........................ 2 

Förutsättningar i trygghetsbostaden ................................................................................................. ............ 2 

Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende ........ ................ ....... ......... ........... ......... 3 

Fysisk utfonnning av trygghets boendet .................................... .................... .......... ...... ................... ........... 3 

Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende .. ................. ........ .. ..... ........... ........ .. ........ ........... ... 4 



Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 

Definition av trygghetsboende 
Trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /eller 
socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboenden finns förutom 
bostadslägenheter utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och 
det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. 
Det krävs inte ett bistånds beslut för att få en trygghets bo stad, däremot finns det vissa kriterier 
den sökande måste uppfylla för att få en trygghets bostad. 

Trygghetsboenden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 

Vem kan ansöka om trygghetsboende? 
Den som fyllt 70 år. 

Är det ett par/syskonpar räcker det med att den ena fyllt 70 år för att söka. 

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller 
ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller 
hemtjänst. 

Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och 
omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras 
på samma sätt som för personer i ordinärt boende. 

Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av hyresvärden genom en 
särskild bostadskö för trygghetsboenden. 

Förutsättningar i trygghetsbostaden 
Trygghetsboendet bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de 
boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter. Personalen 
erbjuder också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna information ska 
även lämnas skriftligt. Personalen samverkar även med andra aktörer som har anknytning 
till boendet (frivilligorganisationer ex.). 

I trygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser. 
Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i bostaden. Den som har behov av service, 
hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna hjälp genom 
att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma riktlinjer för 
att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende. 

Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter. 

På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet 
med uthyrning i andra hand. 



Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 

Kostnadsansvar och 
trygghetsboende 

möjlighet till subvention för 

Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin 
etc.). Hyresvärden ansvarar också för el och värme, lokalvård och vaktmästaruppgifter som 
byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm, eventuella sprinklersystem och spisvakt och 
kontroll av dessa ansvarar hyresvärden för. 

Hyresvärden kan hos socialnämnden ansöka om subvention för värd/värdinnetjänsten samt 
för gemensamhetslokalen. Förutsättningarna är att boendet uppfyller de kriterier som 
återfinns i riktlinjerna. 

Subvention kan beviljas som: 

• Kostnadsersättning för 50%-tjänst som värd/värdinna för 20-30 lägenheter, 75%-tjänst 
för 31-60 lägenheter och en 100%-tjänst för 61 eller fler lägenheter. 

• Del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler för 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet 
med högst 1 000 kronor/kvm/år. 

Det är socialnämnden som beslutar om subvention. Nivån på subventionen kan komma att 
justeras av nämnden med hänsyn tagen till allmänna kostnadsförändringar. 

Ansökan ska omfatta en beskrivning av fastigheten, närområdet, samt verksamhetens mål
och inriktning. I ansökan anges önskad subvention med utgångspunkt från värdinnans lön 
och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för värd/värdinna 
om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen. 

Subventionerna gäller trygghetsbostäder som bildats från och med 2013-08-01. 
Subventionen betalas ut kvartalsvis. De första tolv månaderna efter beslut utbetalas 
subvention som om boendet har fullt antal uthyrda lägenheter, därefter enligt verkligt antal 
uthyrda lägenheter. 

Fysisk utformning av trygghetsboendet 
Hyresvärden har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet. 
Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig 
bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig 
med rullator/rullstol i lägenhet/korridorer, automatiska dörröppnare, ingen förekomst av 
höga trösklar. 

Se bilaga för de kriterier Herrljunga kommun tittar på vid ansökan om subvention och 
godkännande som trygghetsboende. 
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Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende 

Boendets läge: 

• Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt 
orienterbarhet 

• Ha närhet till allmänna kommunikationer 
• I anslutning till service i olika former, tex apotek, distriktssköterska och dagligvaruaffär 
• Närområdet bör erbjuda tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling. 

Fastighetens utemiljö: 

• Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås 
• Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg 
• Gång och cykelvägar ska vara belagd med hårdgjort yta som är slät och halkfri 
• Sittplatser på gården i närhet av huset ska finnas 
• Utrymme för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med 

möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl. 

Trappor utomhus: 

• Vid trappor ska ramp finnas 
• Trappor utomhus bör ha räcke, halk- och snubbelfri yta samt kontrastmarkeringar 
• Trappan bör belysas, särskilt viktigt i början och slutet av trappan. 

Entre till huset: 

• Vilplan ska finnas i direkt anslutning till entreplan 
• Sittmöbler placeras i entren 
• Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren 
• Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol 
• Automatisk dörröppnare ska finnas 
• Trappsteg, höga trösklar mm får inte förekomma 
• Mattor och skrapgaller fålls in, så att boende inte riskerar att snubbla på dem 
• Laddningsrum för elrullstolar och permobiler, samt förråd för rullatorer bör finnas. 

Allmänt inne i huset: 

• Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna. Exempelvis Aptussystem eller 
liknande "nyckellöst" system ska kunna utnyttjas från rullstol vid såväl portöppning som 
tvättstuge bokning 

• I husen ska gemensamma ytor som t ex entre, trappuppgång och tvättstuga vara 
anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning ska fungera för 
rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning 

• I husen bör god orienterbarhet skapas genom färgsättning och tydligt markerade 
våningsplan samt närvarostyrd belysning 
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Hissar (i hus med mer än ett våningsplan): 

• Minimimått på hissar ska vara 1,4 x 1, 10 
• Hissdörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, helst skjutdörr, ha 

sittmöjlighet och nödtelefon. 

Allmänt i lägenheten: 

• Dörrar, i nybyggnation, ska vara minst 90 cm breda 
• Inga trösklar ska finnas 
• Brandvarnare ska finnas 
• Minst ett vägguttag ska vara placerat 0,45-0,80 m över golv. 

Standard i kök: 

• Köket ska ha tillräckligt stor yta så att rullator kan användas 
• Diskbänkskåp ska vara utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för 

rullstol (gäller vid ny- och ombyggnation) 
• Spisvakt ska finnas. 

Standard i badrum: 

• Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer 
• Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i 
• Badrum bör vara lätt att nå från sovrum. 

Storlek: 

• Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter 
• Ett trygghetsboende bör bestå av minst 20 lägenheter 
• Ett trygghetsboende bör kunna erbjuda ca 2 kvm gemensamhetsyta/hyresgäst. 




