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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-02-19 

KS § 15 

Revidering av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att ärendet gällande försäljning av 
industrimark på Ölltorps industriområde 1: 13 utgår ur dagordningen, för ytterligare 
beredning. 
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Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman trädesdatum Sid 4 
2018-02-19 

KS § 16 DNR KS 229/2015 101 

Slutrapport Masterclass i medborgardialog 

Sammanfattning 
I december 2015 beslutade kommunstyrelsen (KS § 235/2015) att Herrljunga 
kommun skulle delta i det tvååriga projektet "Masterclass i medborgardialog i 
styrning" som Sveriges kommuner och landsting driver. Syftet med projektet är att 
utveckla medborgardialoger som en del i underlaget för politiska beslut, d.v.s. 
systematiskt använda medborgardialog som en del i styrprocessen. Projektet 
avslutades i december 2017 och slutrapport för kommunstyrelsen redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärende daterad 2018-01-11 
Sl utrapport Masterclass i medborgardialog daterad 2018-01-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för projekt "Masterclass i 
medborgardialog i styrning". 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för projekt "Masterclass i 

medborgardialog i styrning". 

Fiir ldinncdom till: 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-02-19 

KS § 17 DNRKS 13/2018 801 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2017 

Sammanfattning 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 
2017-2020 är tecknat mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårds
nämnden i Västra Götalands läns landsting. Det lokala folkhälsoarbetet ska följas 
upp varje år. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-02-19 

KS § 18 DNR KS 187 /2017 942 

Revidering av budget 2018 

Sammanfattning 
Kapitalkostnader flyttas från internhyrorna, vilka är budgeterade på respektive 
verksamhetsnämnd, till tekniska nämnden. 
Internhyrorna består i nuläget av följande delar: kapitalkostnader (avskrivningar och 
internränta), fastighetsskötsel, el, värme och övrig förbrukning. I detta förslag till 
beslut kommer kapitalkostnadsdelen att exkluderas ur internhyrorna, vilket resulterar 
i ramväxling från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Beloppet som föreslås 
ramväxlas avseende internhyran uppgår till 841 406kr. Denna hantering kommer att 
förenkla hanteringen av kapitalkostnader samt att kapitalkostnaderna kan hanteras 
som en helhet i tekniska nämnden. En reviderad budget för kommunstyrelsen 2018 
är upprättad i samband med förändringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201-02-02 
Reviderad budget 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner reviderad budget 2018 . 

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

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen godkänner reviderad budget 2018 . 

Expedieras till: ekonomi 
För l<iinnedom till: 

Justerandes s1gn 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-02-19 

KS § 19 DNR KS 266/2017 942 

Äskande om medel för inköp av elevdatorer 2018 

Sammanfattning 
Den 4 december 2017 beslutade bildningsnämnden i Herrljunga att äska medel för 
elevdatorer till årskurs 6, avseende läsåret 2018/2019. Beloppet som äskas är 1 000 
tkr. I Herrljunga kommuns resursfördelningsmodell ska medel fördelas till skolans 
verksamhet baserat på prognostiserat antal elever ( demografimodellen). 
Fördelningen utgår ifrån standardkostnaden med avdrag för lokaler och kommunens 
gemensamma kostnader. I beloppet som fördelas i budgetprocessen per elev ingår 
exempelvis: pedagogisk verksamhet, undervisningsmaterial, stödresurser, etc. 
Enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyming är huvud
principen att tilläggsanslag inte tillämpas för igångvarande verksamheter. Undantag 
kan göras gällande nya verksamheter och/eller avsevärda volymförändringar. 
Bedömningen är att kostnaden bör hanteras inom fastställd kommunbidragsram. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-02 
Bildningsnämnden § 124/2017-12-04 
Policy för verksamhets- och ekonomistymingsprinciper 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen avslår tilläggsäskandet. 

Elin Alavik (L) föreslår att ärendet bordläggs. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 . Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-02-19 

KS § 20 DNR KS 246/2017 910 

Revidering av attestreglemente 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-05 
Attestreglemente, beslutad i KF § 131/2004 
Attest- och utbetalningsreglemente enligt förslag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Attest- och utbetalningsreglementet antas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Attest- och utbetalningsreglementet antas. 

Expedieras till: Kommuntlillmäktigc 
För känndcdom: Niimnder och revisorer 
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Juslerandes si gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-02-19 

KS § 22 DNR KS 244/2017 871 

Svar på motion om höjt friskvårdsbidrag 

Sammanfattning 
Motion från Elin Alavik (L), Elin Hegg (MP) och Anette Rundström (S) avseende 
höjt friskvårdsbidrag, inkom till Herrljunga kommun 2017-11-27. 

" ... Idag har anställda möjlighet att.få ett bidrag på 300 kronor. Vi ser en h~jning 
av de så kallade.friskvårdsbidraget som ett steg mot att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. En satsning på.friskvård kan också ha en positiv effekt på antalet 
sjukskrivningar och allmänt välbefinnande hos kommunens medarbetare. 
Vi.föreslår: 

• Att Herrljunga kommun höjer nivån på .friskvårdsbidraget till minst 1000 
kronor per anställd och år. 

• Att.för att ta del av bidraget krävs en egeninsats på 50% av beloppet." 

Inför budgetarbetet 2019-2021 kan höjning av friskvårdsbidraget vara möjlig, under 
förutsättning att de ekonomiska förutsättningarna finns och motsvarande politiska 
prioriteringar fastställs i budgetarbetet inför 2019-2021. Budget 2019-2021 fastställs 
av kommunfullmäktige i juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-29 
Motion avseende höjt friskvårdsbidrag, daterad 2017-11-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 

Elin Hegg (MP) föreslår att motionen beviljas. 

Elin Alvik (L), Björn Wilhelmsson (S), Ronnie Rexwall (KV) och Anette Rundström 
(S) bifaller Elin Heggs (MP) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Elin Heggs (MP) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga kommun höjer nivån på .friskvårdsbidraget till minst 1000 kr per 

anställd och år. 
2 . För att ta del av bidraget krävs en egeninsats på 50% av beloppet 

Expedieras till: ko111111u11ll11lm ~ ktige , motionär, llR. ekonomi 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-02-19 

KS § 23 DNR KS 70/2014 871 

Svar på medborgarförslag att höja friskvårdsbidraget och ta 
tillbaka friskvårdstimmen inom vården 

Sammanfattning 
Elisabeth Svensson har till Herrljunga kommun inkommit med ett medborgarförslag 
innehållande förslag till förändringar gällande nuvarande friskvårdsbidrag för 
anställda i Herrljunga kommun. Elisabeth lämnade följande förslag: 

• Friskvårdsbidraget ökas från 300 kr till minst 600 kr. 
• Friskvårdstimme införs 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet, 2015-03-16, med uppdrag att 
kostnadsberäkna hur mycket en höjning av friskvårdsbidraget skulle kosta. Till 
ärendet ska föras en redovisning som ger politiken ökad kunskap om hälsoarbetet för 
personalen, vilka förmåner personalen har relaterade till hälsa samt hur mycket 
pengar som läggs på de riktade hälsoinsatserna. 
En förändring av friskvårdsbidraget och återinförande av friskvårdstimmen är en 
kostnadsfråga knuten till budgetarbetet. Om ekonomiska förutsättningar ska ges till 
förändring av friskvårdsbidrag och återinförande av friskvårdstimmen kan detta ske 
genom politiska prioriteringar i budgetarbetet inför 2019-2021. Budget 2019-2021 
fastställs av kommunfullmäktige i juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-29 
Kommunstyrelsen § 45/2015-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-02-26 
Medborgarförslag daterat 2014-04-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner informationen 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 

medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Infonnationen godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Expcdicrns till: Komrnunfullrnäktige 
För kännedom till: r:örslagsstiillaren, HR ekonomi 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-02-19 

KS § 24 DNR KS 195/2017 901 

Deltagande på distans på politiska möten 

Sammanfattning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-
2017. Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
I kommunallagen finns angivet att kommunfullmäktige kan besluta att ledamöter 
bereds möjligheter att delta i politiska sammanträden på distans. 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett förutsättningarna för genomförande av 
förslaget "medverkan i politiska sammanträden på distans genom ljud- och bild

överföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor". 
Utredningen grundar sig på angivet uppdrag, men har begränsats till att i ett första 
skede enbart omfatta kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Demokratiberedningens förslag "Utreda möjligheter till deltagande på distans på 
politiska möten". 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 
Kommunstyrelsen§ 166/2017-09-25 
Kommunfullmäktige § 195/2015-12-18 - demokratiberedningens uppdrag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner utredning "Möjligheter till deltagande på 
distans på politiska möten'', förslag från Demokratiberedning 2016-2017, 
som underlag för kommunstyrelsens beslut och lägger den till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utredningen "Möjligheter till deltagande på distans på politiska möten, 

förslag från Demokratiberedning 2016-2017" godkänns som underlag för 
kommunstyrelsens beslut och läggs till handlingarna. 

!Cxpcdicras till: Kommunllillmiiklige 

5 ·~ \. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2018-02-19 

KS § 25 DNR KS 30/2018 901 

Policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella 
trakasserier 

Sammanfattning 
Utifrån omvärldsrelaterade händelser med manifestationer och gällande lagstiftning i 
synnerhet, avseende jämställdhet, kränkande särbehandling, diskriminering och 
sexuella trakasserier är det angeläget att Herrljunga kommun antar en gällande 
policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. 
Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa Herrljunga kommuns styrande 
policydokument och det ankommer på kommunstyrelsen att fastställa en gällande 
handlingsplan. 
I styrning och ledning av Herrljunga kommun är det av vikt att såväl förtroendevalda 
och chefer uppträder som goda förebilder för verksamheterna och dess arbetstagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-06 
Förslag till Policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella 
trakasserier 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier 
fastställs. 

Elin Alavik (L) föreslår att ärendet återremitteras för att se över fonnuleringama, 
fylla ut stycken samt tydliggöra de förtroendevaldas ansvar. 

Elin Hegg (MP) bifaller Elin Alaviks (L) förslag om återremiss. 

Ronny Rexwall (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstning. 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
Nej - i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag om återremiss. 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag (omröstnings bilaga 1, KS §25/2018-02-19). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen policy 

mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. 

Expedieras till: Ko111111unfu//miik1ige I , ,. ........ , .. " .. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-02-19 

KS ~ 26 DNR KS 15/2018 992 

Anmälan ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Herrljunga 
kommun har att till föreningsstämman utse ordinarie ombud och ersättare. 
Torsdagen den 26 april 2018 genomförs Kommuninvests föreningsstämma på 
Clarion Hotel Sign i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella 
stämman. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest 

Förslag till beslut och beslutsgång 
Anette Rundström (S) förslår att Björn Wilhelmsson (S) utses till representant vid 
Kommuninvests föreningsstämma. 

Christina Abrahamsson (M) föreslår att Johnny Carlsson (C) utses till representant 
vid Kommuninvests föreningsstämma. 

Auli Karnehed (SD) föreslår att Ronny Rexwall (KV) utses till representant vid 
Kommuninvests föreningsstämma. 

Ordföranden ställer förslagen om vem som utses till ordinarie representant mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Johnny Carlsson (C) till 
representant vid Kommuninvests föreningsstämma. 

Anette Rundström (S) förslår att Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämma. 

Auli Kamehed (SD) föreslår att Ronny Rexwall (KV) utses till ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämma. 

Ordföranden ställer förslagen om vem som utses till ersättare mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Auli Kameheds (SD) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
I . Johnny Carlsson (C) är Herrljunga kommuns representant vid Kommuninvests 

föreningsstämma den 26 april 2018. 
2. Ronny Rexwall (KV) är ersättare för Johnny Carlsson (C) vid Kommuninvests 

föreningsstämma den 26 april 2018. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-02-19 

KS § 27 KS 23 /2018 908 

Ägarrepresentant till Nossans årsstämma 

Sammanfattning 
Enligt antaget gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ska 
kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till årsstämma för Nossan 
förvaltningsaktiebolag. Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i 
Nossan förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. 
Nossan förvaltningsaktiebolags årsstämma, planeras genomföras 2018-04-16 
kl. 14-16. Nossan förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags 
bolagsstämmor. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige §24/2016-03-08 - ägardirektiv kommunala aktiebolag 
Instruktion till ägarrepresentant 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen utser NN till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltnings
aktiebolags bolagsstämma 2018. 

Christina Abrahamsson (M) förslår Gunnar Andersson (M) till ägarrepresentant vid 
Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma 2018. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen fastställer fullmakt och instruktion till 
ägarrepresentanten. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Gunnar Andersson (M) till ägarrepresentant vid Nossan 

F örvaltningsaktiebolags bolagsstämma 2018. 
2. Instrnktion och fullmakt till ägarrepresentant fastställs enligt bilaga (bilaga 1, KS 

§ 27/2018-02-19). 

Expedieras till: Gunnrn Andeisso n (M) 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-02-19 

KS § 28 DNR KS 274/2017 7704 

Kontorslokaler socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har brist på administrativa lokaler. TB-huset och Thors hus är de 
två administrativa lokalerna som förvaltningen har. Utifrån den nya om
organisationen inom förvaltningen där all myndighet samlats under en verksamhet 
ser förvaltningen även behov av att försöka samla myndighetsutövarna i samma 
lokaler. 
Utifrån bristen på lokaler har förvaltningen varit i kontakt med Herrljunga företags
center angående möjligheten att hyra kontorslokaler av dem på Verkstads-gatan. De 
lokaler som finns att hyra där skulle möta förvaltningens behov utifrån såväl arbets
miljösynpunkt som rättssäkerhet. Hyreskostnaden för lokaler på Verkstadsgatan är 
ca 600 tkr per år i kallhyra. Då bedömningen görs att Verkstadsgatan kan rymma alla 
medarbetare i TB-huset så föreslår förvaltningen att hyresavtalet med Herbo sägs 
upp. Hyran för TB-huset är 455 tkr per år. Det innebär en ökad kostnad på 145 tkr. 
Dessa medel tas från förvaltningsledningen. Utöver ökade driftskostnader kommer 
investeringskostnader då lokalerna till viss del behöver iordningställas. I 
investerings budget 2018 finns 2 miljoner avsatta för kontor som kan användas för att 
ställa ordning lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att de godkänner att 
socialnämnden får hyra lokaler av Herrljunga företagscenter för att lösa 
socialförvaltningens lokalproblem. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen och ger 
kommundirektören i uppdrag att redovisa och kostnadsberäkna socialnämndens 
behov av kontorsplatser för perioden 2019-2027 samt ge förslag till finansiering. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden får hyra lokaler av 

Herrljunga företagscenter för att lösa socialförvaltningens lokalproblem. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och kostnadsberäkna social

nämndens behov av kontorsplatser för perioden 2019-2027 samt ge förslag till 
finansiering . 

Expedieras till: Ko mmundireklör 

·~ \. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2018-02-19 

KS § 29 DNR KS 273 /2017 7756 

Förslag om byggnation av trygghetsboende i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
SPF och PRO Herrljunga och Gäsene har till Socialnämnden, inkommit med ett 
önskemål om att kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har 
med ett trygghets boende som skall omfatta minst 10 hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd 
ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och ansvar för 
aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från hyresgästerna 
Socialnämnden beslutade överlämna skrivelsen från SPF och PRO Herrljunga
Gäsene till kommunstyrelsen för behandling. På kommunstyrelsens sammanträde 
beslutades att återremittera ärendet. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-24 
Förslag till svarsskrivelse, daterad 2018-01-24 
Socialnämndens beslut 2017-12-19 
Inkommen skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene 
Kommunstyrelsen§ 10/2018-01-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagen svarsskrivelse och 

översända densamma till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene (bilaga 1, KS 
§2912018-02-19). 

~xpcdicra.• till: SPI' och l'RO Herrljunga och G•sc11e 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

I Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-19 

KS § 30 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning 

Protokoll från Sjuhärads samordnings
förbund 2017-12-13 

DNR 

KS 5/2018 992 

Sid 18 

2 Meddelande om ställningstagande för KS postlista 2018:2 
anläggning/ombyggnad av E20 Vårgårda-
Vara 

3 Protokoll CSG Herrljunga 1207-12-13 Pärm i närarkiv 

4 Beslut i laglighetsprövning enligt KS 30112016 908 
kommunallagen av beslut om Herrljunga 
kommuns budget och verksamhetsplan 
2017-2019, KF § 107, 2016-11-08 

5 Utbetalning av projektmedel Kommunalt KS 25/2018 970 
partnerskap 

6 SN § 14/2018-01-30 Teknisk utrustning KS postlista 2018 :7 

7 BN § 7/2018-01-30 Plan för införande av KS postlista 2018:8 
1: 1 digitala lärverktyg i Herrljunga 
kommun 

8 Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska Pärm i närarkiv 
rådet 2018-02-06 

9 Protokoll KSAU Överläggning gällande Pärm i närarkiv 
utkast till avtal Herrljunga Hotellfastigheter 
och Herrljunga Hotell och konferens 

10 Protokoll KSAU 2018-02-05 Pärm i närarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

I , ... , ...... ,.."., 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2018-02-19 

KS § 31 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR Delegeringsbeslut DNR 

Köpekontrakt för del av fastigheten Öll- KS 3112018 211 
torp 1 : 13 i Herrljunga kommun mellan 
Herrljunga kommun och Stiftelsen Herr-
ljunga Industrilokaler 

2 Licensavtal Draftit Privacy KS 26/2018 109 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 



§ 21/2018 Christina 
Abrahamssons (M) förslag mot 

Röstningsbilaga 1 KS § 21/2018-02-19 Tjänstqörande förvaltninqens förslag 

JA NEJ Avstår 
Johnny Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Malin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) 
Elin Heqq (MP) X X 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (S) X X 
Biörn Wilhelmsson (S) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Auli Karnehed (SD) X X 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) X X 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfving (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberq (S) 
Simon Fredriksson (C) 
Tony Niva (-) 
Summa 9 1 1 



§ 25/2018 Elin Alaviks (L) förslag 
Röstninqsbilaqa 1 KS § 25/2018-02-19 Tjänstqörande mot förvaltningens förslag 

JA NEJ Avstår 
Johnny Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Malin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) 
Elin Hegg (MP) X X 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (S) X X 
Björn Wilhelmsson (S) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Auli Karnehed (SD) X X 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) X X 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberq (S) 
Simon Fredriksson (C) 
Tony Niva (-) 
Summa 6 5 0 



HERRLJUNGA KOMMUN 

FULLMAKT 

Bilaga 1, KS § 27/2018-02-19 
T JÄNSTESKRIVELSE 

KOMMUNLEDNINGS

fÖRV AL TNING 

NIELS BREDBERG 

KOMMUNDIREKTÖR 

2018-01-23 
DNR KS 23/201 8 908 
FÖRVALTNINGEN 

SIDA 1 AV2 

vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma 20180416 kl 14-16 

Härmed befullmäktigas yyyyy, att vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma 

2018, företräda ägaren Herrljunga kommun i enlighet med instruktion till 

ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma och rösta för 

samtliga aktier i bolaget. 

Herrljunga kommun 

2018-02-19 

Johnny Carlsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Antal aktier: I 000 st 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
TELEFON 0513-170 00 • TELEFAX 0513-171 33 

• BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 
• ORG.NUMMER 212000-1520 • www.herrljunga.se 



Bilaga 1, KS § 27/2018-02-19 
Sida 2 av 2 

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2018 för Nossan 

Förvaltningsaktiebolag 

Vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma har ägarrepresentant att företräda 

Herrljunga kommun såsom ägare och särskilt beakta att styrelsen har beaktat att 

bolagets finansiella verksamhet och bolagets formaliahantering sker i överensstämmelse 

med aktiebolagslagen, bolagsordning och ägardirektiv. 

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolags 

bolagsstämma, faststäl Id av Kommunstyrelsen 2018-02-19. 

Niels Bredberg 

Kommundirektör 



Bilaga 1, KS §29/2018-02-19 

2018-02-19 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Till 

Pensionärsföreningarna SPF och PRO Herrljunga och Gäsene 

Svarsskrivelse till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene - trygghetsboende i 

Herrljunga 

SPF och PRO Herrljunga och Gäsene har till Socialnämnden, inkommit med 

ett önskemål om att kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga 

tätort, har med ett 

trygghets boende som skall omfatta minst 1 0 hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En 
värdinna/värd ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten 
och ansvar för aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från 
hyresgästerna 

Socialnämnden ansvarar för lagstadgade bostäder inom Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dvs. 
särskilda boenden, gruppbostäder LSS, servicebostäder LSS med mera. 
Trygghetsbostäder faller inte under detta område. Socialnämnden beslutade 
överlämna skrivelsen från SPF och PRO Herrljunga-Gäsene till 
kommunstyrelsen för behandling. 

Det är viktigt att boendeplaneringen för kommunen anpassas till behoven hos 
potentiella hyresgäster. Genomförandet av bostadsplaneringen måste även 
tillse att de ekonomiska åtagandena är långsiktigt hållbara. 
Herrljunga kommun har genom Herrljungabostäder AB genomfört 
nybyggnation av flerbostadshus i centralorten under 2016 och 2017. 
Lägenheterna är anpassade för olika kategorier av hyresgäster, vilket ökar 
möjligheterna att skapa boendemiljöer som kan tillgodose olika behov hos 
hyresgästerna. Lägenheternas standard innebär också att bostäderna i större 
omfattning kan bli åldersblandade. 

Herrljungabostäder AB har uppdraget av Herrljunga kommunfullmäktige att 
planera och genomföra bostadsbyggande i Herrljunga kommun. Även privata 
byggföretag har möjligheter att bygga bostäder för olika behovskategorier 
och/el ler åldersgrupper. 

För närvarande pågår detaljplanearbete för fastigheten Lyckan. Planen kommer 
att omfatta flerbostadshus. Även i planeringen av fastigheten Lyckan planeras i 
nuläget för blandade kategorier hyresgäster, men är i ett planeringsskede. 

Besöksadress 
HERRLJUNGA KOMMUN 
Torget 1 (Box 201) 
524 23 HERRLJUNGA 

Telefon 
0513-170 00 
Fax 
0513-171 33 

E-post 
info@admin.herrljunga.se 
Internet 
www.herrljunga.se 
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2018-02-19 

HERRLJUNGA KOMMUN 

För närvarande planeras inte konkret för något trygghetsboende i Herrljunga 
Centralort. 

Inom och mellan de politiska partierna i Herrljunga kommun pågår 
diskussioner om, huruvida Herrljunga kommun, i samverkan med potentiella 
och intresserade byggföretag, ska planera för särskilt trygghetsboende i 
Herrljunga Centralort. 

Ett antal frågeställningar behöver besvaras i samband med dessa diskussioner, 
såsom lämplig placering, ett trygghetsboendes förutsättningar i förhållande till 
riktlinjer för trygghetsboende i Herrljunga kommun, bedömda kostnader och 
den verkliga omfattningen på riktade statliga bidragsmöjligheter, det 
långsiktiga ekonomiska åtagandet och inte minst säkerställande av det 
långsiktiga behovet av ett trygghetsboende i Herrljunga centralort. 

Herrljunga kommun 201801xx 

Johnny Carlsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Besöksadress 
HERRLJUNGA KOMMUN 
Torget 1 (Box 201) 
524 23 HERRLJUNGA 

Telefon 
0513-170 00 
Fax 
0513-171 33 

E-post 
info@admin.herrljunga.se 
Internet 
www.herrljunga.se 


