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KF § 49 DNR KS 7/2018 910 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

l ~~~~~~~~~~ ~~~~~~..------~~~~~~~~--~~~~~~~-
Juslerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1 gn 

KF § 50 
KS § 51 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 220/2017 351 

Svar på medborgarförslag om GC-väg Eggvena till Fölene och 
Herrljunga 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit 2017-10-16 från Ronny Norrman, Herrljunga. 
Förslaget är att: 
"En cykelvägfrån Eggvena skola till befintlig cykel/gångväg vid väg 1921 byggs 
utefter den redan befintliga landsväg 192. Förslag till finansiering är att Tekniska 
nämnden budgeterar i 2018 års investeringsbudget samt söker pengar.från Trafik
verket och VGR." 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av ut
byggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande cykel
vägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. Cykelväg 
längs landsväg 1927 från Eggvena skola finns inte med bland de prioriterade 
utbyggnadsobjekten. Avståndet från Eggvena skola till korsningen med väg 1927 
är ca 7,3 km. Det finns några boende längs vägen om man räknar in de många, 
mindre anslutningsvägar som finns och vägen löper igenom Fölene, men bedöm
ning är att sträckningen inte bör prioriteras framför de redan beslutade prioriterade 
utbyggnadsobjekten. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 23/2018-02-01 
Kommunfullmäktige § 183/2015-11-10 Medborgarförslag inkommet 2017-10-16 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
Sid 

5 

Juslerandes sign 

KF § 51 
KS § 52 

DNRKS 141/2017261 

Medborgarförslag - Laddstolpar i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Simon Fredrikssons har inkommit med följande medborgarförslag, daterat 2017-06-
12, till kommunstyrelsen för beredning. 

" .... att: Herrljunga kommun under år 2017 utreder kostnaderna och möjligheterna 
för att sätta upp.faddstolpar i kommunen. " 

Kommunfullmäktige (2017-06-20, § 77) översände medborgarförslag till kommun
styrelsen för beredning 2017-06-20, § 77. 
En beredningsgrupp bestående av representanter för Herrljunga kommun, Herr
ljungabostäder AB, Företagarna och Herrljunga Elektriska AB har diskuterat förut
sättningarna för laddinfrastruktur i Herrljunga kommun. 
Behovet av ladd-infrastruktur är uppenbart. Utvecklingen avseende elbilar och hy
bridbilar går med enorm hastighet. En fråga att ta ställning till är bland annat, när 
och i vilken takt ska förverkligande av laddinfrastruktur i Herrljunga kommun på
börjas eller vara på plats. 
Länsstyrelsen har arbetat fram Rapport 2017:43, "Laddinfrastruktur för Elfordon, 
Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län", vilken 
beskriver önskade insatser utifrån ett Västra Götalands läns-perspektiv. 
Länsperspektivet bör även kopplas till ett lokalt perspektiv. Inom projekt "Klimat
klivet" kan sökas medfinansiering av "laddstolpar". 
Lokala möjliga platser har identifierats såväl inom Herrljunga Centralort som i An
nelund. Dessa platser är kopplade till transformatormöjligheter för leverans av öns
kad effekt av elström. Även finansieringsfrågan bör lyftas. 
Herrljunga Elektriska AB har satt upp en laddstolpe för intern och publik laddning, 
vid företagets kontor, Mariedalsgatan. Herrljunga kommun har laddstolpar för 
kommunens el- och hybrid-bilar vid kommunhuset, samt en laddstolpe för besö
kare. 
Det är angeläget att Herrljunga kommun arbetar fram en "Strategi för ladd
infrastruktur", såväl utifrån ett regionalt perspektiv som ur ett lokalt perspektiv, där 
ansvarsfrågan belyses och där finansieringsfrågorna belyses. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-03-05 
Länsstyrelsens VGR rapport 2017:43 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till 
svar på Medborgarförslag - Laddstolpar i Herrljunga kommun 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram för
slag till "Strategi för ladd-infrastruktur". 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

Fortsättning KF § 51 
Fortsättning KS § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum 

2018-04-10 

Elin Hegg (MP) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Sid 

6 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram för

slag till "Strategi för ladd-infrastruktur 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslag till svar på Medborgarförslag - Laddstolpar i Herrljunga kommun, 

godkänns. 

Anette Rundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utdragsbestyrkande 
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Jus\erandes s1gn 

KF § 52 
KS § 37 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 44/2018 942 

Ombudgetering av investeringsmedel 

Sammanfattning 

Sid 

7 

För flera investeringsobjekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investe
ringsmedel överföras till 2018. Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller 
projekt som inte är avslutade. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om 
ombudgetering av investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-20 
Om budgeteringar investeringar 2017-12-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Om budgetering investeringar 2017-12-31 antas . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ombudgetering investeringar 2017-12-31 antas (bilaga 1, KS § 37/2018-03-

19). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ombudgetering investeringar 2017-12-31 antas (bilaga I, KS § 37/2018-03-

19). 

l 
Utdragsbestyrkande 
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2018-04-10 

DNR KS 42/2018 942 

Sid 
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Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017 

Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive 
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas 
till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett under
skott överförts till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett 
överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfatt
ning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk 
först efter kommunstyrelsens godkännande. 
Enligt upprättad årsredovisning för 2017 uppgår nämndernas avvikelser till totalt 
plus 6 374 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 685 tkr, varav avvikelse kapital
kostnader står för 4 059 tkr, avräkning demografimodell 1 94 7 tkr, flyktingbuffert 1 
079 tkr samt kostnader trafikverket för Tekniska -400 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-20 
Verksamhets och ekonomistyrningsprinci per Dnr 2017-152 
Nämndernas verksamhetsberättelser 
Årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resul
tat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredo
v1smngen 

NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) 2017 

Kommunfullmäktige 204 
Kommunstyrelse exkl SeN - I 385 

Servicenämnder 153 

Bildningsnämnd I 133 

Socialnämnd 690 
Teknisk nämnd -I 672 

Bygg- och miljönämnd 565 

Summa -311 

• Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in upp
komna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet skare
gleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid , 

2018-04-10 9 

Fortsättning KS § 36 

• Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till över
skottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkän
nande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande 
av överskott. 

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat: 

NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) lB 2017 2017 VB 2017 

Kommunful I mäktige -14 204 190 

Kommunstyrelse exkl SeN 556 - I 385 -829 
Servicenämnder 579 153 732 

Bildningsnämnd 3 657 1 133 4 790 

Socialnämnd 10 521 690 11 211 

Teknisk nämnd -22 -I 672 -I 694 

Bygg- och miljönämnd 1 334 565 1 899 

Summa 16 610 -311 16 299 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att över- och underskottshanteringen i verksamhets
och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) förslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resul

tat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredo
visningen 

NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) 2017 

Kommunful I mäktige 204 

Kommunstyrelse exkl SeN -1 385 

Servicenämnder 153 

Bildningsnämnd 1 133 

Socialnämnd 690 

Teknisk nämnd -I 672 

Bygg- och miljönämnd 565 

Summa -3 I I 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
Sid. 

10 

2. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in upp
komna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska re
gleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september. 

3. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till över
skottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkän
nande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande 
av överskott. 

4. Över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrnings
principerna ses över i samband med budgetarbetet 

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat: 

NÄMNDER Korr utfa Il 

Belopp netto (tkr) IB 2017 2017 UB 2017 

Kommunfullmäktige -14 204 190 

Kommunstyrelse exkl SeN 556 - I 385 -829 

Servicenämnder 579 153 732 

Bildningsnämnd 3 657 1 133 4 790 

Socialnämnd 10 521 690 11 211 

Teknisk nämnd -22 -1 672 -I 694 

Bygg- och miljönämnd 1 334 565 I 899 

Summa 16 610 -31 I 16 299 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om fullmäktiges godkännande att lyfta ur 
ärende fem med motiveringen att ärendet behandlar belopp som är knutna till årsre
dovisningen vilken ännu inte fastställts och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet utgår och upptas igen nästkommande fullmäktigesammanträde. 

Ex1H"<licras till: 
För l1iinnc1lom till : 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 54 
KS § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 42/2018 992 

Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund 

Sammanfattning 
Årsredovisning har inkommit från Sjuhärads samordningsförbund. 

Sid . 

11 

Som medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse 
och ekonomisk redovisning. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-03-06 
Revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 
Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo
visningen för Sjuhärads samordningsförbund 2017 . 

• För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 
års verksamhet och räkenskaper. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen för Sjuhärads samordningsförbund 2017. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 

års verksamhet och räkenskaper. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen för Sjuhärads samordningsförbund 2017. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 

års verksamhet och räkenskaper. 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 32/2018 264 

Sid 

12 

Tillståndsansökan - Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler uppfö
rande av hall för bilreparation 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra en hall för bilreparation. 
Byggnaden skall etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga 
kommun och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 
Kostnaden ryms inom tidigare beviljad borgensram. Ansökan är i enlighet med stif
telsens stadgar § 13 och § 16. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-03-12 
Skrivelse från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler daterad 2018-02-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Stiftelsen Herr
ljunga Industrilokaler tillstånd att uppföra byggnaden. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Stiftelsen Herr

ljunga Industrilokaler tillstånd att uppföra byggnaden. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler tillstånd 

att uppföra byggnaden. 

Expedieras lill: Ko111111unfoll111äktige, Stiftelsen Herrljung" lnclustrilokaler 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 47/2018 101 

Sid 
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Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering 

Sammanfattning 
Policyn för informationssäkerhet innehåller Herrljunga kommuns viljeinriktning 
och övergripande principer gällande informationssäkerhetsarbetet och personupp
gi ftshanteringen i kommunen. Alla verksamheter inom Herrljunga kommun omfat
tas av denna policy, undantaget de kommunala bolagen. 
Information är en av Herrljunga kommuns viktigaste tillgångar. Med informations
tillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automati
serat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla rutiner och skydd av 
information utifrån fyra aspekter: 

• Tillgänglighet: åtkomlighet för behörig person vid rätt tillfäll e. 
• Spårbarhet: härledning av utförda aktiviteter till en identifierad användare. 
• Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till 

obehörig. 
• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-03-02 
Policy för informationssäkerhet i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunstyrelsen föresl år kommunfullmäktige att anta Policy för informat
ionssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för informat

ionssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun (bilaga 1, 
KS § 42/2018-03-19). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige antar Policy för informationssäkerhet och personupp

giftshantering i Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 42/2018-03-19). 

Uldragsbeslyrkande 



rJ I! HERRLJUNGA KOMMUN 
~, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF § 57 
KS § 43 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 52/2018 101 

Biblioteksplan Herrljunga kommun 

Sammanfattning 

Sid. 

14 

Bildningsförvaltningen fick 2016-02-01 (BN §6) i uppdrag att revidera biblioteks
planen och införa ett avsnitt gällande skolbiblioteken. Förvaltningen har satt sam
man en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra revideringen. Revideringen innebär 
att ett avsnitt av deskriptiv karaktär är författat om skolbiblioteken, samt att mål är 
föreslagna för verksamheten. Skolbiblioteken runt om i kommunen ser ganska olika 
ut, främst beroende på att skolorna runt om i kommunen skiftar till sin storlek och 
skolform. För att säkerställa att målen kan uppfyllas ser arbetsgruppen att det krävs 
en adekvat resurstilldelning till skolbiblioteken över tid. 

Målen för skolbiblioteken i Herrljunga kommun föreslås bli: 
• Skolbiblioteket ska stärka skolans måluppfyllelse 
• Skolbiblioteket ska vara tillgängligt och inbjudande. 
• Skolbiblioteket ska erbjuda en lugn läsmiljö, som stimulerar elevernas in

tresse för läsning och litteratur. 
• Skolbiblioteket ska användas aktivt i undervisningen av lärare och elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-25 
Reviderad Biblioteksplan 2018-02-05 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förlag till beslut; 

• Reviderad biblioteksplan antas . 

Gunnar Andersson (M) bifaller bildningsnämndens förslag. 

Anette Rundström (S) föreslår att ärendet återremitteras till bildningsnämnden för 
att omarbetas målen så att de blir mätbara. 

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

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande omröstningsordning: 
Ja - biblioteksplanen antas i enlighet med bildningsnämndens förslag. 
Nej - biblioteksplanen återremitteras i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag. 
Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster, med ordförandens röst som utslagsröst, beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med bildningsnämndens förslag (omröstnings bilaga 1, 
KS § 43/2018-03-19). 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

Fortsättning KF § 57 
Fortsättning KS § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid. 

15 

1. Reviderad Biblioteksplan antas (bilaga 5, BN § 26/2018-02-26) . 

Reservation 
Anette Rundström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Anette Rundström (S) yrkar på återremiss till bildningsnämnden för omarbetning av 
målen så att de blir mätbara. 

Ingemar Kihlström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet ska avgöras i dag och finner 
att så sker. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Reviderad Biblioteksplan antas (bilaga 5, BN § 26/2018-02-26). 

Uldragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K0
0

MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF § 58 
KS § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 35/2018 828 

Startbeslut för VA-anslutningar Södra Horsby 

Sammanfattning 

Sid 

16 

Kommunfullmäktige har avsatt 4 600 tkr för anslutningar för VA (vatten och 
avlopp). VA-lagen anger att huvudmannen för VA ska ta ut anslutningsavgifter när 
förbindelsepunkten är förmedlad. Det innebär att byggklara tomter, där 
anslutning för VA är förberett ska debiteras anslutningsavgift även om en 
byggnad inte byggs på tomten. 
Området Södra Horsby Etapp 1 färdigställdes i slutet av 2016. Kommunen, som 
fastighetsägare, ska därför ansluta även de obebyggda tomterna till VA-nätet. 
Anslutningsavgifterna kommer sedan debiteras de som köper tomterna. Sådan 
debitering sker då från kommunen och inte från VA-huvudmannen (Herrljunga 
Vatten). 

Besluts underlag 
Tekniska nämnden§ 1112018-02-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-19 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja igångsättning av projekt VA
ansl utningar. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja igångsättning av projekt VA

ansl utningar. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beviljar igångsättning av projekt VA-anslutningar. 

Expedieras till: Ko1111111111f111l111äkligc, Teknisk~ niimndco 

Uldragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 59 
KS § 46 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 113/2017 7744 

Inriktningsbeslut angående tvättverksamhet 

Sammanfattning 

Sid 

17 

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut om 
att kommunens tvättverksamhet ska drivas i privat regi. Kommunstyrelsen har, i be
redning av ärendet, begärt en konsekvensberedning av förslaget. 
Konsekvensberedningen visar att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att driva 
kommunens tvättverksamhet i privat regi. Dessutom finns andra nackdelar som ta
lar emot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 712018-02-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-22 
Tekniska nämnden§ 90/2017-06-08 
Socialnämnden §44/2017-05-02 
Kommunstyrelsen§ 104/2017-05-29 
Konsekvensberedning 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut; 

• Konsekvensberedningen redovisas till kommunstyrelsen. 
• Kommunfullmäktige föreslås avslå socialnämndens begäran om att anta ett 

inriktningsbeslut om att lägga ut tvätten på extern leverantör. 

Gunnar Andersson (M) och Anette Rundström (S) bifaller tekniska nämndens för
slag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Konsekvensberedningen redovisas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå socialnämndens begäran om att anta ett 

inriktningsbeslut om att lägga ut tvätten på extern leverantör. 

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

Utdragsbestyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

L 

I 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-04-10 18 

Fortsättning KF § 59 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om att anta ett inrikt

ningsbeslut om att lägga ut tvätten på extern leverantör. 

Expe<licras till: Ko1111111111full111iiktigc, Tekniska niimndcn, 

Uldragsbestyrkande 



n ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF § 60 
KS § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 7/2018 730 

Sid 

19 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS 
per 2017-12-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden 
ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anled
ning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
Det rapporterade ärendet gällande boendestöd har verkställts efter ca 5 månader 
från datum för det gynnande beslutet. 
Av Individ och familjeomsorgens tre rapporterade ärenden har den enskilde tackat 
nej till erbjuden insats jourplacering. Gällande familjebehandling har det enskilde 
själv valt att avsluta ärendet innan verkställighet, då behovet inte anses kvarstå. In
satsen kontaktperson är verkställd efter 4 månader från datum för det gynnande be
slutet. 
Sex rapporterade ärendena enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är 
svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Två av dessa rapporterade 
ärenden är verkställda efter närmare 6 månader från datum för det gynnande beslu
tet. Ett av de rapporterade ärendena avser ett avbrott i verkställighet men som åter 
har verkställts inom 8,5 månad från datum för avbrottet. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-07 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-12-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-12-31 till 
handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I . Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-12-31 till 
handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRL .IUr~GA ~°.MMUN 
~IV KOM MUNl ·ULLMJ\KTIGE 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-04-10 20 

Fortsättning KF § 60 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2017-12-31 till handlingarna. 

l':xpcdicras till: Ko1111111111 1'11llm"ktigc, Socialniimndcn 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRUUl\JGA rn.MMUN 
~ ..,. KOMMUN l"ULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF § 61 
KS § 47 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 40/2018 901 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 

Sammanfattning 

Sid. 

21 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner är ej färdigberedda per den 
26 februari 2018: 

• Motion - Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider. 
• Motion - Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen. 
• Motion om Informationstavla i Annelund. 
• Motion om Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i An-

nelund. 

• Motion om fri pedagogisk måltid. 
• Motion om höjt friskvårdsbidrag . 
• Motion, Personalköp elcykel/cykel. 
• Motion - Staty av Helgonet Elisabeth Hesselblad. 

• Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-
Vedum. 

• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer. 
• Motion avseende gratis wifi i kommunens verksamhetslokaler. 

• Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund. 
• Motion om att avskaffa delade turer. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner un
der våren 2018 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 färdigb eredd a motioner un

der våren 2018 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 

under våren 2018 till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KC:MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF § 62 
KS § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 

DNR KS 41/2018 901 

Sid. 

22 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2018 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag är ej fär
digberedda per den 26 februari 2018: 

• Medborgarförslag - Mer valfrihet i skolan. 
• Medborgarförslag - IT i skolan. 
• Medborgarförslag - Det digitala samhället. 
• Medborgarförslag - Den smarta Herrljungabygden. 
• Medborgarförslag om cykel och gångväg från Eggvena via Fölene till Herr-

ljunga tätort. 
• Medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden. 
• Medborgarförslag - Laddstolpar i Herrljunga kommun. 
• Höja friskvårdsbidraget och ta tillbaka friskvårdstimmen för alla inom vår

den hos personal. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar
förslag under våren 2018 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 medborgar

förslag under våren 2018 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar

förslag under våren 2018 till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



n l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ 11 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
5ammanträdesdatum 

2018-04-10 

KF ~ 63 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Granskning av internkontroll i lönehan- KS 36/2018 912 

teringen 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

51d. 
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Bi laga 1, KS § 37I2018-0 3-19 

Bildni11g.rnlim11r/ 

Inventarier/IT BN 1 000 574 147 147 

Lekp\atse1 300 114 337 337 

Förstlldie Mörlanda förskola 200 200 200 

Inventarier Ho1·shy 750 206 565 565 

Socialntimnr/en 

Ombyggnad Hc111gå1·dcn 2 000 2 650 I 622 I 600 

I lemgården lam1 \ 000 1 000 I 000 

Tek11iska 

Markkiip 1 000 820 200 

Ho1·sby m1·skol<Jskola J 3 000 10 178 10 178 

Mind1·c g<tluanlägg11ingar 2 000 -650 I 384 735 

Verksamhetsanpas.>ningar l 000 200 218 171 

SLHl\platscr hushilar 0 100 100 100 

EPC B 8 900 8 7\0 8 710 

Siikcrhctshi\jande åtgärder \ 000 564 564 

Förskolan lyckan 0 350 32 32 

Hagen etapp 4 0 7 510 2 667 2 667 

Reinvest fastighet 6 400 852 852 

Tillbyggnad Mollaskola 0 14 694 597 597 

Ventilation AI torp 2 400 427 427 

Siidra l-lnrsby clapp I 0 I 243 692 692 

Ventilation g:a sport hal len 0 250 250 250 

Dusch o omklrum g:a sporthallen 0 500 500 500 

Vattenrutschkana 0 800 746 746 

VA SH111s camping 0 250 248 248 

BoM 

SIHt:k-/ tankbil 4 300 J 162 J 162 
---

TOTALT 45 250 28 791 36 018 34 680 

Projektbeskrivning 

Projekt 5300 Inventarier/IT BN 
Inventarier/IT är till för alt både förnya och utöka befintligt möblemang inom skolan. Investeringen är till 
för att säkerställa en funktionell och trivsam skolmiljö för både personal och elever. Huvudsakligen av 
investeringarna går till att upprätthålla goda standarder inom undervisningssalar och korridorer. 

Skäl för om budgetering 
Behovet är större än investeringsbudgeten, ett överskott tyder inte på att behovet inte finns utan att 
rektorer i må11ga ral I uppskattat kostnaden fel i bö1jan av året. Detta resulterar ti Il att 
invcsteringsbudgetcn får en positiv avvikelse när beställningar väl sker. 

2 



Bilaga 1, KS § 37/2018-03-19 

Pro;1 •kt S-302 Lekplatser 
l'v1li11ga sko!g[irda1· oc\1 Jcss kkµlatser behöve1 idag förnyas eller rustas upp. 

Sk!il för om budgetering 
I luclc11c fi\I" hjälp av kunskarskällans byggprogram att bygga ett större vindskydd på skolgården. Dock är 

denna investering försenad 5 månader och färdigstiills våren 20J 8. Säkerställa att tlcr barn får en sundare 
och framför allt roligare utomhus miljö än den som finns idag. Att bygga en gunga är inte dy1 t, men att 
rusta upp alternativt bygga en redig lekplats är betydligt dyrare. 

Projekt S.307 Förstudie Mör/anda 
Fö1·st11die fö1· att säkerställa och planern lokalresurserna framöver 

Skiil l'ör omhudgctcring 
Föro.tudicn ~ir inte fiiruigställd. 

P1ojt:1kt 5311 inventarier Horsby 
h1ventaricr till Horsby. 

Sldil för ombudgctcring 
J \ar inte han möjlighet alt nyttja budgeten i brist på plats då nybyggnationen är försenad . 

Projekt Ombyggnad Hem9111dt!l7 
?. 650 tkr ornbudgL:terades rc\r hygie11L1tryrnrne11 rå två av hemgårdens avdelninga1-. Ytterligare I 250 

iiskades inför 2017 da det beri.iknades bli dyrare 3n vad som var budgeterat. Någon ex/ra budget 
tilldelades ej. 0111byggm1de11 är fö1digstlilld och utfalleL blev 3 000 tkr, något mer än vnd som var <wsatt 
för delta. Rcsternnde medel, 2 000 tkr, budgeterades för kontor. 

Sldil för ombudgetc1·ing 
0111bygg11ad till ko11to1 har inte blivit gjord och begärs dä rför överförd till 2018. Sum1mrn som äskas Hr 
kvnrvarnnde medel cftc1 c1111hyggnc1den av hygienutrymmen. 

Projekt Hemgåtdf!n larm 
lkrngc'\rdc11 iir i stort behov <iv au uppgradera och förnya sitt lannsystem. Syftet med invcsteri11gc11 är all 

slike1·sUil lci kil I lels(!lam1el:; Cunktion och skapa en bät1re boende miljö samt en bättre arbctsrn i ljö 

Sk~il för om budgetering 
F.nlictschef för He111gårde11 har liafl uppdrnget att införskaffa larmet. Detla har av olika anledningar inte 

gjo1 ls !llCJi heliovc:t kv<Hstär och är äkut. 
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Projekt s200 Mar' li ir 
fnF,: 1·fc1·ingrn !(:de l ffir kc>p uv strntegisk 111ark 

Skäl för om budgetering 
r:ör ri v11 ing il V byggnad samt återstäl I ande av mark av fastigheten Kyrkc l :5 som forviirvades hösten -17 

Projekt 5310 Horsby förskola/ skola 
Byg(!,e m• mellcmsladieskola på Hors by. 

Skäl för ombudgetcring 
En (i1•erprövning i upphandlingen har inneburit en tid~/orskjutning av projektet. 

Projekt 5508 Mindre gatuanläggningar 
lvfi11dre anläggningar inom området gata, park, mark. 

Skäl för om budgetering 
Projekt som är påbörjade med ej avslutade samt ej fakturerade projekt. 

Projekt 5515 Verksamhetsanpassningar 
:Hindre anpassningar av lokaler, som beställts ai• verksamheten 

Sk~il för ombudgetcring 
f'åhörjade. 111en ejfakruremde onpassningor. 

Projekt 5S! 6 EPC B 
1'.11er,r:ibcs;Jori11gvä1gärdt'r på kon11111.owns /asfigherer. 

Skiil för 0111 1udgctcring 
/'r ,Jjd.Nl ,,, hr•riut 1m'n inle j(irdig1tilili då siarrhes!111et kom i .1/ulc?t cn1 2017 

Projekt 5533 Säkerhetshojande !h;. it .ld 
s1,;rrr.: (•( h 111i11drc "i1gärdcr pc! konu111111c:11.1 jnstighe1shestä11d i sy(le (i{/ hrija sakc!rheten och åtp,0rdu 

Skäl för nmbudgctcring 
/'1 oj..:k1e! år p<ihi;1'/u! men inte/ärdiptäl!t. 
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Projekt 5539 Fd1:~·kolan lyckan 
Uei c.(V eluhieringskos/11,}denfrir eten nyu/(irsko/emodulen 

Skiil l'lir ombudgctering 
f'rojd!el är f'Uh1>rjat men inle (lirdigstäiLL. 

Projekt 5542 Hagen etapp 4 
Omhyggnad av Hagen Etapp 4, 11ilket skapar nya platser för särskilt boende 

Sldil för ombudgctcring 
Projektet är h11v11dsakligenfärdigställt, men kommer att helastus med kostnader även under 20/S 

Projekt 5551 Reinvestering fastighet 
Reinvesterondc åtgärder f!å konvmrnensfastighr!.lsbestånd 

Skäl för om budgetering 
l'rujektel är hu1 1url.rnkligenfardigs1ällt men kvar finns hvte av masiner i slorkök, stam byte Gd1·ene8årde11 
smn/ hyre m1 yrskicki i /1/torpshal/ens du.1chm· och omklädningsrum. 

Projekt 5560 Tillbyggnad Mol/askola 
Om- och utbyggnad av skola ochfr5rskola i Molla 

Skiif för om budgetering 
Pmiektet är huvudsokligenf<irdigslällt. men kommer att belastas med kostnader.för både/(jrskolan och 

l'ko/a11s utegårdar även under 2018. 

Projekt 5562 Ventilation Altorp 
Ny11 W!llfilalio11s.1ysle111 i Altorpsskolan 

Sldl för omlrndgdcring 
!';nicklet 1ir 1>1.'ih r)rjat men in!e järJigsfä!lr 

Projekt SS7S Sodra liorsby etapp 1 

Skäl för ornht1dg''lering 
!)1.()iek1r r :Jr /'Uh1 !i"/Of nu'n in/;.· /,'irJi.~!,\lä!lr ,(lrhrff:I nh~d a.~·(oftsfop;'(;'i'J kt•<n·st/Jr 
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Projekt 55'76 Ventllation gamla sporthallen 
U;1prll.\tning ai' i·e111ilarion i gm11/a ,<;porthalle11 

Sldll för ombudgctering 
!'rojektel är inte påbörja/. Projektering pågar. 

Projekt 5577 Dusch och omklädningsrum gamla sporthallen 
Up/!1'11.1·/11i11g av dusch och omklädningsrum i gamla sporthalle11 

SkiH för omlrndgctcring 
I' ro/ek tel äl' inte påbörjat. Projektering pågår. 

Projekt 5702 Vattenrutschkana 
Urhvle uv vur1e11rri/1·chlwna i simhallen 

Sl<iil fiir ombudgclcring 
f'1·njd·1t:1 lir inte 11ähr)rjo1. !'r()jektering /lÖgår 

Pro1ekt 5703 VA Säms camping 
1\)1 anläggning/lir va/ten och avlopp med nya slutna tankar och e11 ny bnmn/ör vallen. 

Skäl för ombudgctcring 
/Jeslutet om projektel kom sent pä året. Arhetet är beställt och kommer u{föras under våren 20 I 8. 

Projekt 5401 Ställpl.-1tser husbilar 
E'toh/ering ov 1·tiillplatserfiir husbilar vid Orrahobnen. 

Sldil för omlrndgetering 
Projektet cir inre påbörial. l'r<!f ektering pågår. 

Projekt 5604 Släck-/ tankbil 
lnves1c1·i11gc11 avser en ny släck/iankbil i Annelund där den nya bilen skall ersätta hade släckbil och 

l<rnkhil l'ii sfatit1ne11. 

Skiil för ombndgctcring 
Llc,;tiil lning p:'1 ny hil i.\1 µJord cHir kr~iknad levenin~ ör ap1 il 2018 lJtfollct 20 ! 7 i\1 för he1alning "" 

<.'ii<"S~i! 

(i 
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Inledning 
De1111a policy innehåller Herrljunga kommuns viljeinriklning och övergripande principer 
g~il lamle iu forn1ationssäkcrhctsarbetet och personuppginshanteringen i kommunen. Al In 
verksamheter inom Herrljunga kommun omfattas av denna policy, undantaget de kommunala 
bolagen. Det är inte tillåtet att besluta om lokala regler som avviker från denna policy. 

Denna policy konkretiseras i styrdokurnent Riktlinjer.for Tnformationssäkerhet i Herrljunga 

lw1111111m och Riktlinjerför Personuppgift.s/wntering. 

Om informationssäkerhet 

lnfonrn1lion fl1111s och hilnteras i a1\a kommunens verksamheter. Att inf'ormntion s<in1 komnrnnel1 

h<1i1tct·;.ir· i relationer med konununitwånare, företag och organisationer sävtil som inom våt· cgcll 
orgat1isa\iol1 iir korrekt, utgör e11 grund for tillit och frirtroende. D1.:t iir viktigt att information i 
alla externa och interna relationer och kontakter är tillgänglig nät det behi\vs ocl1 att 

inforn1ation s:kyddas vid behov fbr art vi ska kunna fullgöra vart uprdrag i samhiillet. 

lnfr)rmati\lnss~ikcrhct J1andlar om att skapa och upprlitthålla rutiner och skydd av information 
uti fri\n fyra aspekter: 

• Tillgtinglighct: åtkomlighet för behörig person vid rätt tillfälle. 

• Spårbarhet: härledning av utförda aktiviteter till en identifierad användare. 

• [(onfidenti;ililct: alt information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig. 

• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig. 

Information kan vara text, ljud, bild, film, tal med mera som hanteras med stöd av IT, papper 

eller direkt av människor. lfantcring av information kan vara insamling, registrering, 
organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
anvlindning. utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, 
justcri11g eller sa111111a11föra11de. begränsning, radering eller förstöring. lnfor111ationssäkerhct 
handlar s:°iledes 0111 administrativ säkerhet såväl som IT-säkerhet. Ägaren av en viss typ av 
i11fr1rnrntionstillgång kallas objektsägare. 

A 1 t arbeta med in förmationssäkerhet höjer värdet på våra tjänster och den service vi crbj uclcr. 
1::u korrekt och säkert arhctss~itt ökar förtroendet och ti \liten ti 11 organisationen. Ett I ryggat och 
:;ähert arhetssiitt och en hög medvetenhet ger högre k.valite och bättre f<.)rntslittningar for all lösa 
arbctsuppgiflcr på bästa siitt. 

Orn personuppgiftshantering 
I t11[i11g<1 c\V:;ccndct1 [cit ekornrner äwn pL~rso11uppgiCter i inf(mnation som hat1tcr;1s. 

Pl'1su11uppgil\ct sti\1· Ltthlc1· ~är:;kilt skydd och råder 11t1der siirskilda bestämmelser e11lit,'l 
[)a\a.skydd'.iiirmd11i11gen samt nationell ko111plettcra11uc lag; ]);1rnskyddslng. För pcrso1nlppgirk1· 

? 
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gäl kr si\kdes <irskil<f<1 regler for hantering. Inom ramen för inf'orrnationssäkerhd är det viktigl 
<lll ick11tiliera rcrsonuppgifler soin särskilt skyddsvärda saml tindamålseoligt li::i11tcrndc. 

Principer 
Po I icyn ska vara normerande, stödjande och kon tro I leran de. J nnehållet ska stöd.i a arbetet 111eci att 
identifiera hot, sårbarhet, risker och införliva risk- och sårbarhetsanalyser för våra behandlingar. 
Vidare möjliggöra processer for att genomföra åtgärder som reducerar hot, sårbarheter och 
risker till acceptabel nivå. 

Arbete med informationssäkerhet och personuppgifter i Herrljunga kommun ska: 

Vara systematisk och bygga på standardserien SS-!SO/IEC 27 000 med mål att skapa 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 

Löpande ses över och utvecklas då omvärld och hot är under ständig foränclring. 

Arbeta förebyggande och ha en förmåga att hantera säkerhets- och 
personuppgiflsincidenter, störningar, och eventuella kriser. 

Vara kom1m111icerat till verksamheten, personal ska vara medvetna, utbildade, l'å 
informatio11 för att nå och upprätthålla högt säkerhetsmedvetande, korrekt hantering av 
pcrso11l!ppgifter och leva upp till denna policy samt underliggande styrdokurnenl fbr 
i 11 formationssäkerhet. 

f n nebära säker och ti 11 f'örl it! ig informations- och personuppgiftsh~rntcring 

E fler leva krav i lagar, torordn ingar, föreskri fler och avtal 

I löja kvalitet, effektivitet, och stärka den personliga integl'lteten 

Följa och samverka med omgivande samhället: Myndigheter, företag och nätverk. 
Siirskilt normgivande aktörer inom informationssäkerhet såsom Sveriges kommuner och 
landsting (SKlJ), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Swedish 
instit11tc of stC1nclardizatio11 (SJS). 

\'kd det möter vi f(i1·vii11ta11 och ställer k1 av p:'\ våra systern och hank1 i11g. Orgrn1isati <l11e11 

s(ikerst~ilkr löi· siike1· pe1·sonuppgitlshantering, e-arkiv och öppen datn. Vi 111cdvr..:rkm i det 
digital c1 samh~illci och den digitala utvecklingen. 
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Arbetssätt 
I len!ju11ga ko111111u11s i11ron11ationssäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och kontinuerligt. Arbetet 

bygger pi\ den sven ska och i 11 lernationcl la standarden ISO 2 7000 (!cdn ingssystem for 

infornwtinnssiikcrhet. US) . Med stöd av LIS får vi rLHl nivå på inlorrnationsstikerheten samtidigt 
som vi\ru nnsti:illda för etl stöd i sitt dagliga arbete. 

Arbetet ska ornfätta alla delar av vår verksamhet och de informationstillgångar som vi äger 
och/eller hanterar. 

Uppföljning 
l::tlerlevnadcn av informationssäkt:rhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet och riktlinjer 
l\\r pe r~om1ppg ills l u1111l:r ing sim rcgelhundel ((11jas upp. Informationsslikerhetsansvarig ska 
ra1~p < !'l em l:!gc Dd 1 ~l ;HLL'> gällm1dt! infornwtionssäkerhet till komm u11 s!yrelsl~Jl, rapporteringen 
ska 1-1,c .:: 11 g.rlng pl!r <1r Om silrski lda sldil hons, som exempelvis allvarliga incidenter, brisler 
eller behov, ska det motivera ytterligare rapporteringar. 
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Varför en biblioteksplan? 
" l(o111111un~r och landsting sk<i 

anLu bibliotckspla11e1· ltir sin verk

samhet pil l.iibliotckso1mådet . 

Den myndighet som 
regeringen bestii111111cr sk<J ha en 
nationell överblick över och främja 
sarnvcrlrnn inom det allmlinna 

bi bl ioleksväsendet. 
Myndigheten ska tillsammans med 

clc regionala bibliotcksvcrksam
hctcrna och kom1m1ncrna följa upp 

hur de bibliotcksplancr som antagits 

har utformats och hur de:: används." 
(Bibliotekslagen SFS 2013:801 
17 § och 1 8 §) 

(bilaga 5, § 26 2018-02-26) . 

JJiblioleksplrinen för Herrljunga kommun utgör det överg1·ip<mdc styrdokurnentet för 

kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den är ett politiskt dokument och ska ge 

en tydlig riktning in i framtiden. 

Bibliotcksplanen komplettcn1s med ~rliga verksamhetsplaner och revideras vart Gärde år. 

Bihliotekspla11e11 utgår från Bibliotekslagen. 

Andra viktiga kommunala styrdokumcnt att ta i beaktande är "Fritids-, kultur- och 
turism po I it isk I program" (K F 20 I I - 12- J 3) och "Ut veck I i ngsp Ian för 11 crrljLinga kommun frnm 

till år 2020: Växtkraft 10 000 -våga, vilja, växa" (KF 2009-02-03). 
Andra Jö1· Biblioteksplanen viktiga slyrdokurnent är "Regional bibliotcksplan" (2016-), 
"Sjt1hlirnds kulturplan'' (2016-), Västragötalandsregionens kulturplan" (2016-2018), "En 
mötesplats i världen" (Kulturstrntegi för Västra Götaland 2012 -) och ''YG2020" (Strategi for 

tillvlixl och utveckling i Vi:istra Oötal<rnd 20\4-2020). 
En annnn ktilla lill inspiration och stöd är \Fl,A/Unescos olikn internationella manifest fö1 
bibliotek, tex Folkbiblioteksnrnnifestet och Skolbib\iotcksnrnnifcstet . 

fl 
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Biblioteksverksamhet i allmänhet 

Fn övergripande uppgill för all bihliotcksvcrksainhet är att ldirnja 

littcra1urcns stiillning 

och 

intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt 

smn1 

verka fiir samhällels demokratiska ulvcckling, förmedla kunskap och bidra till fri 
i\sikfsbildniug 

Priorite1«Hte grupper i all biblioteksverksamhet 

Personer med funktionsnl~dsiittning 

Dessa sk<1 utifri\n behov och forntsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjiilpmedel flir ntr 
kumrn 1.il dt\I av inf(lm1ation. 

Nationella minorilcter 

Dessa ska crbjudns litlerntu1 pl\ silt modersm~I. 

Personer som lrnr annat modersmål än svenska 

Dessa sb erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska. 

Folkbiblioteksverksamhet 

Herrljunga lwmmuns folkbibliotek (Herrljunga bibliotek och filialbibliotckct i Ljung) 

ska vara tillgängliga frir alla och anpassade lill mivlinclarnas behov. 

Att lihta ska vara kostnadsfritt. 
Hur'l 

r:'.11 generöst öppelh~\llanrfo. 

Tillgiingliga lokaler. 

Medier och teknik anpassade till användarnas olika behov. 

Regelbundna anv~i11darc11käter. 

Riblioteke1 surn kulttira1·cna: Bjuda i11 till, fl.ir a\lmi:inhcten, öppna arrnngemang, som 

förl'allarbt:sök, f()relkis11 ing<1r, dcbalt, musik, teater, konstutställni11gar och andra former 

nv ut~Wll11i11gm. 

, 
' \ 
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Bdtliutdu.:t .>ka \iirs ki! t friimja libnin~ nl'l i tillg:ing till litte1·.ttur och nivd1:1, so111 ;11 

:dl<iidig;1, '1 Uudla 1H·ll a v g11d kvalit('t. 

( lc'll(l ' I c:ll dliil1ifici,,I i1L·h pt0k~Si (lllC //i a1bc:·k lnt:cl bih/i r.<f~ h:t •; 1!1 <:die1 rh:i; f i-. ;1Jl <1 kl .. '1 i11'\i 

/ ;[/,I liJI,: /. ~ ; 111 <i lltl:i: 11; 1. 

I i\l.i<1 h'kt1q'.1\ 11i11g(' 11 och ttlifi -.:111 111 cd!a ;111 :;J agcl se till <ll l i11kii11c:1 ;iriig las ~11, albdi:)1u 

11c,h l\ viliirct och .\V illi.lr upp 1nut :wvii11th1rna!; behov e>ch ik skc111,\I. 

Ktll1!1n11criig k a~:s;ition av sli1en inediH och !l1cdia t;o111 inte dterf1 ~\gals pi'1 !lera :11 

fvlag<tSillL'I ingav si\d<rn 1ncc\ia son1 man becl('1me1 bi'rr· linnas kvm trnls alt dtnfr~gan :·il 

:-: vag 

Et1 littc1 alurförni.:·dlu11clc ll:'.•rhi1ll11i11gssiit1 i all bibliPtek swrk:-;amitet. 

I\ it 1da in 1i 11 fhrforta1 besök, bokca CG, her~ittarcnfö. hög I iisni ng, bokcirkel el ler I iknandc. 

Bihliotekct ska aktivt arbeta med att iika kuniikapcn om iuformationstcknik ho.~ 

~dlntiinhclcn. 

ifor') 

Erh,iudn lillgiing lill internet via bibliu1ekcts bokning::;bura dHtorer uch/clle1 via trlldllls 

uppkorpling (WiJi) för den som anviinder egen laplop/surfplatta. 

Regelbundet iiterkornmandc i11ternet-drop-in för användare med be.hov av stöd fcir att 

komma ig:~ng med användningen av dutorer, internet och digit<1la medier och program. 

Bibliotckspcrsonalcn vidareutbildar och uppdaterar sig i informatinn~lelrnik, 
i11l(1r111atio11ssökning, källhilik, digit<rla medier odt diltabascr. 

Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet: 

,/ 

B;1rn o<'h unga: 

])c,,:;;i :;k:l l~ lh)llri:J .~ littCl<lflll' 11lii1·i\n 'iill<l l>elrnv ticli 1(.'rrll1Si\l11\illgi.ll. l' tl llJ1ilJli (rlCl\('I ,,k,1: 

I :1·'i111.jil ; j1 l·fi k \I/ V\'r.:kl j 11 g. 

Sti111!1ku till His1iing. 

I i111'! 

1\ k:11l;ll1 <:lhid1FI lit1L:iiilu.111tb11cl 

J 1hiudi1 1ill;.')11µ lill C1rtpz1\~ad :ncdi ;1 <H.:h 1n ii. ili g li c1 til l t·;,;cn 1H:cll :1dd1i:ng :J\ «:llJ;:t:k,·: 

1,,;k r<ll111 lönne(il;ng iill f(\r.-;k.;ila11t.skol;111. I c;, hnkl;.\clo1 1m:d ski.in li11,~r : i:11: ccl1 1ilih.;1 

i\W k;ttk tL'I JlilTl. 

li {1 v1ibc~Lk,:1· :ill ,.j,,a y nt:: 1: i\ldc1sgrnpper fi\1 atl :;iirskil' i'rii rnja dc1·a!, lii.,11i11n 

' I ;l!f~il! ,: lri1 !.'.111ppc1 i:-:1111 försk Dln11/skola11 :ll! hesöi-.:1 hil!lintd~ e L li\11<1 b\d;~':. :,itt,:i c•d1 

1:1',<! t1L·h/,:il, 1 a!I llihli11tck~pc1 · s<.rn:il b1~1·ii11:1r 0111 11111 biblinkk,:t f1111gl.'l<lr ocli 1,:ilc 1 11[ ': :11 

illll hiickv1 
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l'crsoncr med l'unldionsnedsiitlning 

Dö~<I sb utirri:\n behov och l<irut<;iitt11ingrn erhjudas litteratu1 och tekniska hjälrmedel fi\r 
1111 lrnnna tn del av info1111ation. 
I l m'l 

Lrhjuda ett aktuellt och attrnktivt bestånd av anpassad medifl. 

Ei bjuda möjlighet till egen nedladdning av talböcker. 

lJppsökande litteraturförmedling till enskilda och till vfird- och omsorgsboendcn. 

Uis- och skrivslalion med olika hjälpmedel fOr tex synnedsättning och His· och 
skrivsv~righctcr. 

N<itionclla minoriteter 

Dcs~a ska crbj t1das I i tteratur rå sitt moders111ål. 
J-lt1:-') 

E: bjud :J litlc1DlL11 pil rn1rn111i chib och finsko, de nationella minoritetsspräk som 
lorniirvn1andc iir aktuella i J lcnljungll . 

Personer ~orn har annaj modcrsm1\I än svenska 

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättliist svcn~ka. 

Hm? 

I samvcl'ican med skola11, tex modersrnålsumkrvis11ingen, i11troduktionse11hele11 och 

boC!iidt11 lor L~11samkom1rrn11de barn och <lsylsölrnnde lrrna och/clll:r ki.ipu in Jilk1<1t11r pt1 

de spr[\k som ((-\1· Lillnillct är aktuella i korn1m1ne11. 

Erbjuda etL nktucllt och attraktivt b-estånd av iättliista·-ro;11a11cr och fiiktaböckcr på 

svens bi. 

Samverkan - samarbete 

Ett nLirn s<lrnarbctc linns melliln folkbiblioteket och de verksamheter i kommunen där 

bibliotcksverksn111hct förekommer, tex mrskola, skola och äldreomsorg. 

Fo!kbiblicliekel s11mvc1k<ir 1iationellt och regionalt med andrn bibliotek i Sverige 

I ! lll"o' 

i'jfi11 li111cvc1 l..s<>rnhetc11: :11i.\jl1gitele11 alt tör anvii:iclare.s, tex ,,~udc1 andes, riiirning li\11:1 11 

lillc1:11111 11 :·111 :11:d1<1 l1ih:il11l'k i Sve1ige cik1· ~i!I i vii1 l111· J:i1rn ut iillerallir till rn1dni 

h1bh ,tc l< 

Bli dt l.il ' t i~, :1 ibliotck. vilJ.:cr i11ncbiii alt vi 1111ue1 20, () am;lutc1 l>Ss till och göt v;i1«1 

:)'\ckc:1 --;ökt,a1;1 1 Ku111,di:~•.1 biblio1<:kets 1wtionclL1 kalalog, L1li1 is. 

~"lh:,:11 i 1<i:verk cKI~ ku:scr 1egionnlt via Ku it\11 i Viht. 
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Folkbiblioteket sa marbetar siJrskill med de övriga bibli0Leke11 i Sjuhärad. Regelbundna 

11iilvcrksträffm förekommer !lir tex bibliotekschcfer och barnbibliotekarier och biblioteken 

driver gemen samma projekt med ekonomiskt slöd från kommunalförbund och region. 

Hibliotekcn ingår också i ett kluster som för ekonomiskt stöd från Västragötalandsregioneri 
for i11köp uv litte1·<1tt1r på milngspråk. 

Folkbiblioteken i I Jcrrljunga och Viirgårda avser att titta på möjliga samarbetsområden rör 
att berika och effektivisera bibliotcksverksamheten i de båda kommunerna. 

Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda ingär i ett samarbete med flera bibliotek i 

Skaraborg, ett kluster som tillsammans har upphandlat mediainköp. 

Växtkraft 10 000 

I förhållande till visionspunkterna i Växtkrall J 0 000 - våga, vilja, växa (lJtvcckli11gsplan 

för I !errljunga kom111u11 frnm till år 2020) ska biblioteken särskilt bidrn när det gäller dessu · 

Dlir del i.il' ''gull cilt leva. 

Med en tydlig och viilkoinnande V !-känsla i kum1m111e11 . 

llur? 

F.rb,i11da en välkomnande och inkluderande miljö för våra besökare. 

En bred satsning på medier på andra språk än svenska. 

Skolbibfioteksverksamhet 

Enligt 2 kap. 36 §skollagen (2010:8) sk<i elevernu i grundskolan, grunclsärsko!an, 
specialskolcin, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Bildningsf'iirvalt11ingc11 ~ir huvuclm1111 och ansvarar för skolbiblioteken i H<:!rr!junga kommun 
Bilcl11ingsf'örvalt11ingcn ä1· scda11 2015 även huvudman för folkbiblioteket. 

Vilka slrnlbih\iotck tinns i kommunen? 
[ Jlc1Tljunga kommun finns sju F-6-skolor som alla erbjudc1· 118gon fom1 ilV bibliotek 111 ed ett 
nktuellt bestn11d av 1llt:di;i, l>r1de facklittcrntur och skönlitteratur, ljudböcker, talböcker och 
uppslngsverk. Lokalen där skolbiblioteket flnns kan variera mellan att vara en del i 11rn1sal, 
ko1Tidor eller skydds1u111 och iblnnd liven användas som n itidshemslokal. 

I högst <H.Jieskolnn tlnns bihlioteke1 i e11 stor och ljus lokal. Hibliotckcl in11chiillcr eribC11 t 
;;kö1i!ittc1 allll' Fncklittc~ 1 ·a cu1 ·e11 i kll'lll av b1·edvidliisningslit1eratu1 iir spridd ulc pil de nliku 

li111ncsi1istitu!io11erna i skolnn. 
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I ;~y;)1,:;1 ~1,:st;,Ji:,u llfA',Cr h:hli<)lckc: cc1;1ral~ i sknl;rn i ry111lii!:1, 1:·cvlig;: Jokalci l'Jci finn': 

•:11,,:1vpln!sc1 i'li1 rns:,i 1da sl 11dici inform:itionssökning och g1·1q)parbe1t.:n. Bibliolc~kt:t i1ll'\:ldk1 

:,ki,,1!it:c1 ;:\\11. l'<:ckliu1·1<1tur c•ci1 ticl~;k:-i llc:·. Det finns roma1wr pi.i c:ngc!ska 01:h c11 ccl ;111(lr:1 
•:,,1{1k til\:1.11111:·1;1o; m1:d liiul;i:;la böckc1, ljudböcker ocli 'aiböckcr 
Hil1Lotcke1 ha: gul!er;silrnt katalog oci1 111iil11ingssys1G111 med t·k11 lj1nga biblioi.:k. 

Vilken bcmanningsgrnd har skolbilJ\iotekcn'? 

Gy111rn1sicsk1>lr1n iir bemannad av bibliotekarie lO ti111/vccka. 
I lögs!adicskulan bemannas av svenskliirure 80 min/veck<l. 

Den sliirs1r1 F-·6--skolan ä1· bcrnn11nad av bibliotekarie 4 Lim/vnranrnm vecka. 8ibliorcka1ie1~ 
ansvan'I!' ocksä f)-\r 111ediainkör. 
Vad griller övriga 17-6-skolor i.ir v<\nli!,,'tYis en eller två lärare och ibland vissa elever 
<lnsvariga rör ordningen i biblioteket. 

Vilken samverkan finns det mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket? 
l F-6-skolorna består samverkan i första hand av lån av boklådor från folkbiblioteket samt 
st11cliebesök på folkbibliotekeL 
I den största F-6-skolan finns bibliotekarie på plats och kan ta in önskemål och synpunkter f1i'111 
l~ k:vcr och lärare, ge boktips och bokprata i klasserna. 

l högsl~diegkolan sker samverkt111 med folkbiblioteket genom lärarna direkt i sina ämnen, ej viEJ 

skolbiblioti;:ket. 

Gy'iil 1rnsicsRiilaii säiiivei'kiii' r sfiii' l.1fsffäcl<i'iing 1ri'ed folkbibliofeket genom ätf 
gymm1siebibliotelrnricn ocksii a1·bctar dilr. Biblioteken förmedla1· lån av böckc:- mellan sig. 

Mi\1 rör .'i1<0lhibliotekcn i Hcrrlj1111ga lrnmmun 
S/.;cil!Jihlio1eke1 ska stiirka sko!a11s måluppfyllelse 

Skulbihl:otckcl ska vara tillgängligt och inbjudande. 

. i • 

Skolbihliold:et ska erbjuda en lugn liismiljö, som stimulerar clevc:rna~ i11trcsse rii1 lfis11i11g 

och iitlc181111. 

Skoli)ibliotcket si«1 anviindns :iktivt i 1111dervis11i:1gen clV liirme 0\:11 l:lcvcr . 

,, 


