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KF§ 19 DNR KS 004/2016 910 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 
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KF§ 20 DNR KS 068/2016 600 

Fråga till bildningsnämndens ordförande angående mobbing i sko
lorna 

Följande fråga inkom 2016-02-18 från Tony Niva (SD): 

"Bildningsnämndens långsiktiga målför/örebyggande arbeteemot mobbing i 
skolorna. Så våra barn och personal i skolorna har en trygg och säker arbets
miljö. 

Motivering till frågan 

Det har framkommit tydliga signaler från oroliga föräldrar och skolpersonal i vår 
kommun, att barnen i våra skolor mår riktigt dåligt pga. mobbing. En stor orofinns 
att skolan ej har tillräckligt med resurser for att hantera mobbing, som borde vara 
självklart for att ge våra barn en trygg och säker skolgång. Detta påverkar hela 
vårt samhälle negativt. Föräldrar och personal känner stor oroför sina barns skol
gång pga. att resurserna inte räcker till. Detta är mycket oroväckande och måste 
omgående ses över. 

Syftet med frågan 

Fullmäktige bör ingående diskutera frågan om mobbing som växer i våra skolor. 
Denna fråga är av stor vikt for hela samhället. Vad kan vi göra för attförbättra ar
betet emot mobbing i våra skolor. 

Med hänvisning till ovanstående text önskas svar på följande frågor. 
Vilka verktyg har skolorna for att motarbeta mobbing idag? 
Vilka mer verktyg kan skolorna få för att kunnaforbättra sitt arbete gentemot mob
bing? 
Har bildningsnämnden gett skolorna tillräckligt med resurserför att effektivt 
arbeta emot mobbing? 
Har bildningsnämnden sett över möjligheterna att ta in externaföreläsare till våra 
skolorför att utbilda våra barn och lärare gentemot mobbing? 
tcx. Friends. " 

Ingemar Kihlström (KO), bildningsnämndens ordförande, besvarar Tony Ni vas 
(SD) frågor. 

Tony Niva (SD) tackar för svaret. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
1. Frågan anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 

(f 
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KF§ 21 DNR KS 069/2016 715 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående säkerhet på en
samkommande boendena i vår kommun 

Följande fråga inkom 2016-02-18 från Tony Niva (SD): 

"Kommunstyrelsens långsiktiga mål och förebyggande arbete för att säkerhets
ställa personalens och barnens säkerhet på ensamkommande boenden a vi har i 
vår kommun. 

Motivering till frågan 
Vi ser samhällen som har råkat utför tragiska händelser på ensamkommande bo
enden. Mycket allvarliga incidenter har inträffat ettflertal gånger runt om i landet. 
Vissa med dödlig utgång. Både emot personal och boenden. Detta leder till mycket 
stor oro i vårt samhälle. 

Syftet med frågan 
Fullmäktige bör lyftafrågan till högsta prioritetför att säkerhetsställa att vi arbe
tar så effektivt vi bara kanför attförhindra allvarliga incidenter. Så att vi alla vi
sar samhälfet att vi hjälps åt tillsammansför att säkerhetsställa säkerhetenför per
sonalen och boenden. 

Med hänvisning till ovanstående text önskas svar på följande frågor. 

Vad gör vi .för attförebygga detta i vår kommun? 

Vilka åtgärder har det tagits .för att .förebygga allvarliga incidenter? Vad kan full
mäktige hjälpa till med i detta arbete?" 

Johnny Carlsson (C), kommunstyrelsens ordforande, besvarar Tony Nivas (SD) 
frågor. 

Tony Ni va (SD) tackar for svaret. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Frågan anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§ 22 
KS § 3 

DNR KS 209/2014 3 82 

Svar på motion angående handikappsanpassning av simhall 

Sammanfattning 
Maria Hjalmarson (SD), Lars-Erik Ahlgren (SD) samt Tony Niva (SD) har inkom
mit med en motion gällande handikappanpassning Herrljunga simhall. 

"Funktionshindrade barn/vuxna har ej idag möjlighet att kunna bada i Herrljunga 
kommun eller utföra sina sjukgymnastiska program (vatten gymnastik) som är or
dinerade av läkare/sjukgymnast. 
En l~ft som gör det möjligt att kunna byta om till badkläder med hjälp av assisten
ter/skolpersonal i omklädningsrummet finns inte, ej heller möjlighet att ta sig ner i 
vattnet om man ej kan stödja sig på sina egna ben. 
Möjligheten att kunna sträcka ut sig i vattnet för en funktionshindrad person är 
guld värt. Inte minst att kunna utföra sin sjukgymnastik (vatten gymnastik) som är 
ordinerad av läkare/sjukgymnast, som gör underverkför en funktionshindrad 
person. Om man inte har tillgång tilllift i omklädningsrummen eller en lift ner i 
bassängen i badhuset är detta omöjligt. 
Vi yrkar att 
• Kommunfullmäktige tar sitt ansvar och tillsätter en utredningför att kunna av
sätta pengar till en handikappsanpassning av simhallen. Tillgängligheten börför
bättras omgående på simhallen, så att alla medborgare har möjligheten att utnyttja 
vår gemensamma simhall". 

En utredning bedöms kunna genomfåras relativt enkelt men bör breddas så att fler 
grupper inkluderas, fårutom de fysiskt funktionsnedsatta, i syfte att uppnå motion
ens övergripande syfte, att alla medborgare ska ha möjlighet att utnyttja vår gemen
samma simhall. Exempelvis synskadade, hörselskadade, personer med olika neu
ropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer som inte talar svenska bör in
kluderas i utredningen får att det övergripande syftet ska kunna uppnås. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 11112015-12-03 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens fårslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att fler grup-
per inkluderas i utredningen. 

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

Utdragsbestyrkande 
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F ortsättning KF § 22 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen. 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om kommunstyrelsens forslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
l. Motionen beviljas med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen. 

Utdragsbestyrkande 
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DNR KS 249/2013 963 

Sid 

8 

Svar på motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna 

Sammanfattning 
Följande motion från Finn Svensson inkom 2013-10-27: 

Uppkoppling av fiber i tätorterna. 

"Om Herrljunga kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i krävs det att 
kommunen har ett väl utbyggt fibernät. Idag saknas möjligheten att koppla upp sig 
viafiber i stora dela av våra tätorter, vilket är negativtför kommunens attraktivitet. 
Det är därför oerhört viktigt att kommunen kommer igång med en utbyggnad avfi
bernätet i tätorterna omgående. " 

Den fiberutbyggnad som pågår, foljer regeringens direktiv som säger att marknads
krafterna ska styra. Herrljunga Elektriska svarar i nuläget for huvuddelen av ut
byggnaden av våra fibernät Utanfor våra tätorter är ett antal ekonomiska foreningar 
aktörer i fibernätsbyggandet Att i ett ägardirektiv fastställa en anslutningsgrad på 
90 procent, är inte möjligt att fastställa då marknaden styr. Delar av våra tätorter har 
idag fiberanslutning med uppkopplade tjänster. Andra delar är forberedda med fi
berslang. Med bakgrunden i direktivet att marknaden ska styra, kan inte ett ägardi
rektiv formuleras enligt motionärens intention att 90 procent av hushållen i tätorter
na ska ges möjligheten att koppla upp sig via fiber. Med anledning av ovanstående 
foreslås avslag på motionen. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04 
Kommunfullmäktige§ 161/2013-11-05 
Motion inkommen 2013-10-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordforandes forslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Beslutsgäng 
Ordforanden frågar om kommunstyrelsens ordforandes forslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 23 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Motionen avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen, Nossan 
Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala ak
tiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncemen. 

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyming av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyming måste byggas upp utifrån tre fundament: 

ägariden 
företagspolicy 
planerings- och uppföljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirek
tiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till re
spektive bolag. 

För Koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag bifogas förslag till nytt gemensamt 
ägardirektiv. Nytt gemensamt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 
2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-15 
Förslag till gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag 
(bilaga l, KS § 25/20 16-02-15) 
Nu gällande gemensamt ägardirekti v 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för 
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa gemensamt ägar

direktiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag, 55663 7-5746 
(bilaga l, KS § 25/20 16-02-15). 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF§ 24 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om kommunstyrelsens forslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
l. Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv får koncernen 

Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga l, KS § 25/2016-02-
15). 

Utdragsbestyrkande 
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Sid 

12 

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala ak
tiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen. 
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament: 

• ägariden 
• fåretagspolicy 

planerings- och uppföljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirek
tiv får samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till re
spektive bolag. 

För Herrljungabostäder AB, bifogas fårslag till nytt särskilt ägardirektiv. 
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016. 

Det särskilda ägardirektivet får Herrljungabostäder AB ska uttrycka ägarens viljein
riktning avseende det kommunala bostadsbolaget. Det är viktigt får Herrljunga 
kommun att fler bostäder byggs får att kunna uppnå det övergripande målet med l O 
000 invånare år 2020 och att även fortsättningsvis finna alternativa och målgrupp
sanpassade bostadslösningar får olika boendebehov och boendekrav. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28 
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv får Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bi
laga l, KS § 26/2016-02-15) 
Nu gällande särskilt ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv får 
Herrljungabostäder AB, 556508-0909. 

Anette Rundström (S) föreslår följande redaktionella ändringar: 

.lu&tetarllles slon 

• Första stycket, avsnitt l ändras från "Verksamheten ska omfatta att som 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag forval ta fastigheter, i vilka bo
stadslägenheter upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt, dels att.for
värva, äga, bebygga, forval ta och avyttra bostäder som andra fastigheter, 
tomträtter och afflirslägenheter med därtill hörande kollektiva anordning
ar. '' till ''Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bo
stadsaktiebolag äga, forvalta, forvärva, bebygga och avyttra fastigheter 
såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och afflirslägenheter med 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Fortsättning KF § 25 
Fortsättning KS § 26 

där tillhörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hy
resrätt och kooperativ hyresrätt. " 

• Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med 
samma syfte och innebörd. 

• Andra stycket, avsnitt 3 ändras från "Bolaget ska verkafor att uppnå valfri
hetfor de boende och kan, i begränsad omfattning, ävenforsäljning och 
ombildning till bostadsrätt genomforas, liksom bildande av så kallad koope
rativ hyresrätt." till "Bolaget ska verkafor att uppnå valfrihetfor de bo
ende och kan, i begränsad omfattning, även genomfora forsäljning och om
bildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt. '' 

Anette Rundström (S) föreslår följande ändringar av avsnitt 3 Verksamhetsmål: 
"Kommunen ska äga det kommunala bostadsbolagetfor attfrämja bostadsforsärj
ningen i kommunen. 
Her bo ska medverka till att det finns bostäder for utsatta och svaga grupper. 
Her bo ska verka for en bra kvalile i boendet och boendemiljöerna. 
Her bo ska verka for ett inflytande från de boende. 
Her bo ska arbeta for att det finns en god och allsidig service for hyresgästerna. 
Her bo ska arbeta för att skapa en god miljö genom att beakta kretsloppsprincipen 
och miljöhänsyn vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader. 
Her bo ska arbeta for att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostads
marknaden. 
Her bo ska medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen och stimulera 
olika former av bostäder. 
Herbo ska arbeta med vräkningsforebyggande åtgärder. " 

Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette Rundströms (S) för
slag. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg till avsnitt 3 Verksamhetsmål: 
"Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder for svaga och utsatta 

" grupper. 

Tony Ni va (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden ställer Anette Rundströms (S) ändringsförslag mot Ronnie Rexwalls 
(KV) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Ronnie Rexwalls (KV) 
förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja- i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 
Nej -i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag. 

}f 
Utdragsbestyrkande 



~~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ l' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

14 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 25 
Fortsättning KS § 26 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ronnie 
Rexwall s (KV) förslag ( röstningsbilaga l, KS § 26/2016-02-15). 

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med Anette Rund
ströms (S) förslag om redaktionella ändringar antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirek

tiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-
15). 

2. Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med 
samma syfte och innebörd. 

3. Andra stycket, avsnitt 3 Verksamhetsmål omfonnuleras till: "Bolaget ska 
verka for att uppnå valfrihetför de boende och kan, i begränsad omfattning, 
även genomfora försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så 
kallad kooperativ hyresrätt. " 

4. Under avsnitt 3 Verksamhetsmålläggs följande till: "Bolaget ska i sitt bo
stadsbestånd tillhandahålla bostäderför svaga och utsatta grupper. " 

Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Anette Rund
ströms (S) förslag. 

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström (S) följande ändringar av avsnitt 3 
Verksamhetsmål: 
"Kommunen ska äga det kommunala bostadsbolagetför attfrämja bostadsförsörj
ningen i kommunen. 
Her bo ska verka for en bra kvalile i boendet och boendemiljöerna. 
Herbo ska verkaför ett inflytandefrån de boende. 
Herbo ska arbetaför att detfinns en god och allsidig serviceför hyresgästerna. 
Her bo ska arbeta för att skapa en god miljö genom att beakta kretsloppsprincipen 
och miljöhänsyn vid byggande, dr!fi, underhåll och rivning av byggnader. 
Her bo ska arbeta för att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostads
marknaden. 
Herbo ska medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen och stimulera 
olika former av bostäder. 
Herbo ska arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder. ·· 

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anette Rundströms 
(S) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty
relsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



! !; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

Fortsättning KF § 25 

Omröstning. 

Ordforanden ställer foljande forslagsordning: 
Ja- i enlighet med kommunstyrelsens forslag. 
Nej -i enlighet Anette Rundströms (S) forslag. 

Sid 

15 

Med l 7 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens forslag till beslut ( röstningsbilaga l, KF § 25/20 16-03-08). 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv for Herrljungabostäder 

AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-15). 
2. Kommunchefen får i uppdrag att omformulera forsta stycket, avsnitt 2 med 

samma syfte och innebörd. 
3. Andra stycket, avsnitt 3 Verksamhetsmål omfonnuleras till: "Bolaget ska 

verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, 
även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så 
kallad kooperativ hyresrätt. " 

4. Under avsnitt 3 Verksamhetsmålläggs foljande till: "Bolaget ska i sitt bo
stadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper. " 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till formån for Anette Rund
ströms (S) forslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
"'!!iV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF§ 26 
KS § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

DNR KS 246/2015 540 

Sid 

16 

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala ak
tiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncemen. 
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyming av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyming måste byggas upp utifrån tre fundament: 

ägariden 
• företagspolicy 

planerings- och uppföljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv 
för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respek
tive bolag. 

För Herrljunga Vatten AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. 
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28 
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347(bilaga 
l, KS § 27/2016-02-15). 
Nu gällande särskilt ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv får 
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirek

tiv får Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 (bilaga l, KS § 27/2016-02-15). 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om kommunstyrelsens fårslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv får Herrljunga Vatten 

AB, 556739-5347 (bilaga l, KS § 27/2016-02-15). 

Utdragsbestyrkande 

!f 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

KF§ 27 
KS § 28 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

DNR KS 245/2015 485 

Sid 

17 

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-
7573 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala ak
tiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen. 

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyming måste byggas upp utifrån tre fundament: 

ägariden 
foretagspo l i c y 

• planerings- och uppföljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utfonna gemensamt ägardirektiv 
for samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respek
tive bolag. 

För Herrljunga Hotellfastighets AB, bifogas forslag till nytt särskilt ägardirektiv. 
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28 
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv for Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-
7573 (bilaga l, KS § 28/2016-02-15) 
Nu gällande särskilt ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv for 
Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573. 

Beslutsgäng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirek

tiv for Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573 (bilaga l, KS § 
28/20 16-02-15). 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om kommunstyrelsens forslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



H l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ fl KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 18 

Fortsättning KF § 27 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv for Herrljunga Hotell

fastighets AB, 556078-7573 (bilaga 1, KS § 28/2016-02-15). 

Utdragsbestyrkande 



~ 5i HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

19 

Justerandes sign 

KF§ 28 
KS § 29 

DNR KS 244/2015 529 

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala ak
tiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncemen. 

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyming av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyming måste byggas upp utifrån tre fundament: 

• ägariden 
• företagspolicy 
• planerings- och uppföljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv 
för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respek
tive bolag. 

För Herrljunga Elektriska AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. 
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28 
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 
(bilaga l, KS § 29/2016-02-15). 
Nu gällande särskilt ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för 
Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirek

tiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 (bilaga l, KS § 29/2016-02-
15). 

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

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
.,.... J" KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

-~-

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 20 

Fortsättning KF § 28 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv for Herrljunga Elekt

riska AB, 556006-9816 (bilaga 1, KS § 29/20 16-02-15). 

Utdragsbestyrkande 



6 ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ l' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

21 

Justerandes sign 

KF§ 29 
KS § 30 

DNR 243/2015 942 

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-
5746 

Sammanfattning 
Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven for Nossan Förvalt
ningsaktiebolag och till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvalt
ningsaktiebolag, bolagskoncemen. 

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyming av kommunala ak
tiebolag. Utifrån erfarenheter från HetTljunga kommun och andra kommuner vet vi 
att en väl fungerande ägarstyming måste byggas upp utifrån tre fundament: 

• ägariden 
• fåretagspolicy 
• planerings- och uppfoljningssystemet 

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv 
får samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respek
tive bolag. 

För Nossan Förvaltningsaktiebol ag, bifogas forslag till nytt särskilt ägardirektiv. 
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28 
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv for Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-
5746(bilaga l, KS § 30/2016-02-15) 
Nu gällande särskilt ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 
Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv for 
Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirek

tiv for Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga l, KS § 
30/2016-02-15). 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om kommunstyrelsens forslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



~~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

\l fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 22 

Fortsättning KF § 29 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv for Nossan Förvalt

ningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga l, KS § 30/2016-02-15). 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ Ji" KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

23 

Justerandes sign 

KF§ 30 
KS § 32 

DNR KS 006/2016 306 

Ansökan om utökad borgensram från Stiftelsen Herrljunga Indu
strilokaler 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om 
utökad borgensram med 15 000 000 kronor för att kunna bygga en isolerad lager
byggnad. Byggnaden ska uppföras på en tomt som styckas av från Herrljunga Cider 
AB och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 
m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden ska hyrköpas 
av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit 
till kommunfullmäktige om tillstånd att uppföra byggnaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan och ansökan om utökad 
borgensram, resultat och balansräkning för 2015 och aktuelllåne-och likviditets
sammanställning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 
kronor. 

Jäv 
Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta 
ärende. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Jäv 

l. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herr
ljunga Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 
13 2 000 000 kronor. 

El in Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta 
ärende. 

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ ..,. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 24 

Fortsättning KF § 30 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad 

borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF§ 31 
KS § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

DNR KS 007/2016 332 

Sid 

25 

Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal från stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler 

Sammanfattning 
I stadgama for Stiftelsen Henljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". 

Stiftelsen Henljunga Industrilokaler avser att uppfora ett lager åt Herrljunga Cider 
AB. Byggnaden ska etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herr
ljunga Cider och köpas av Stiftelsen Henljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är 
ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden skall 
hyrköpas av Henljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också 
inkommit till kommunfullmäktige med en ansökan om utökad borgensram. 

Efter beslut om medgivande ska stiftelsen Henljunga Industrilokaler ansöka om 
nödvändiga tillstånd for uppfårandet av byggnaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att stiftelsen Henljunga In
dustrilokalers tillståndsansökan for att igångsätta bygg- och anläggnings-projektet 
om att uppfora en lagerbyggnad beviljas. 

Jäv 
Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta 
ärende. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herr

ljunga Industrilokalers tillståndsansökan får att igångsätta bygg- och an
läggningsprojektet om att uppfora en lagerbyggnad beviljas. 

Jäv 

Juslerandes sign 

Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta 
ärende. 

Utdragsbestyrkande 



iii! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ , KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 26 

Fortsättning KF § 31 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om kommunstyrelsens fOrslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Stiftelsen Henljunga Industrilokalers tillståndsansökan for att igångsätta 

bygg- och anläggningsprojektet om att uppfOra en lagerbyggnad beviljas. 

Utdragsbestyrkande 



fa ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ ~ KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam man trädesdatum 

2016-03-08 
Sid 

27 

Justerandes sign 

KF§ 32 
KS § 34 

DNR KS 046/2016 484 

Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan 
Förva ltn i n gsa ktiebolag 

Sammanfattning 
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2007-12-11, § 147 har kommunens aktier i 
Henljunga Elektriska AB överlåtits till Nossan Förvaltnings AB mot betalning ge
nom en revers på 170 487 tkr. 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-03, § 9, att: 

bevilja Nossan Förvaltnings AB en kommunal borgen om högst 60 000 tkr 
for upptagande av lån avseende amortering av lånet hos kommunen på ur
sprungligen 170 487 000 kronor 
räntan på kvarvarande lån hos kommunen ca 11 O 000 tkr ska vara O procent. 
för genomförande av beslutet ska erforderliga handlingar undertecknas av 
kommunstyrelsens ordforande Kurt Hårsmar och kommunchef J an Darell. 

I protokollet står även att läsa om amortering av kommunens reverslån till Nossan 
Förvaltnings AB. Protokollet uttryckter "lämpligt är att Nossan Förvaltnings AB 
lånar högst 60 000 000 kronor externt, amorterar samma belopp på lånen hos kom
Inunen". 

Nossan Förvaltnings AB beslutade på ett styrelsesammanträde 2009-04-23 att låna 
upp 35 000 tkr externt för att amortera av på reverslånet till Herrljunga kommun. 
Efter det att Nossan Förvaltnings AB lånat upp 35 000 tkr gjordes en amortering på 
reverslånet hos kommunen. Efter amorteringen uppgår skulden till 135 487 tkr, vil
ken kvarstår än idag. 

I enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat 2009-02-03 har Nossan Förvalt
nings AB inte betalat någon ränta till kommunen på ca 11 O 000 tkr. Ä ven på reste
rande 25 000 tkr har Nossan Förvaltnings AB utgått från att räntan ska vara O pro
cent. 

Då det finns en osäkerhet om räntevillkoren för Kommunens hela reverslån till 
Nossan Förvaltnings AB är det angeläget att kommunfullmäktige fastställer dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-1 O 
Kommunfullmäktige § 9/2009-02-03 
Kommunfullmäktige§ 147/2007-12-11 
styrelsesammanträdesprotokoll för Nossan Förvaltnings AB 2009-04-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr 
ska vara O procent. 

Utdragsbestyrkande 



il l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ l' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 28 

Fm1sättning KF § 32 

Björn Wilhelmsson (S) bifaller förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 

487 tkr ska vara O procent. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 

487 tkr ska vara O procent. 

Utdragsbestyrkande 



Hl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ 11 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

KF§ 33 
KS § 38 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

DNR KS 059/2016 263 

Sid 

29 

startbeslut investeringsprojekt takbyte Hagens äldreboende 

Sammanfattning 
Taket på kommunens särskilda boende får äldre, Hagens i Herrljunga, behöver by
tas får att god funktionalitet ska kunna säkerställas långsiktigt. Kommunfullmäktige 
har beslutat att tilldela 4 mnkr får ändamålet men innan projekt som överstiger 75 
basbelopp, drygt 3 mnkr, startas krävs ett beslut om igångsättning från kommun
fullmäktige. 

Arbetet är planerat att påbörjas under våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-11 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens fårslag till beslut: 
Investeringsprojektet, takbyte Hagens äldreboende, startas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Investeringsprojektet, takbyte Hagens äldreboende, startas. 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om kommunstyrelsens fårslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Investeringsprojektet, takbyte Hagens äldreboende, startas. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

30 

Juslerandes s1gn 

KF§ 34 DNR KS l 01/2016 150 

Motion - Avskaffa delade turer 

Sammanfattning 
Följande motion från Robert Andresson (S) inkom 2016-03-04: 

Motion -Avskaffa delade turer 

" Våren 2013 tecknade SKL och Kommunal ett riksavtal där följande skrivning 
finns med: 

" ... delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsfårläggning 
bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhål
len." 

Trots att det nu har gått tre år har vi inom Herrljunga Kommun i stor ut
sträckning fortfarande kvar delade turer inom Kommunals avtalsområde n. Vi 
socialdemokrater tycker att avtalet är ett steg i rätt riktning men anser att ar
betet med att minimera delade turer går for långsamt. Vi vill mer. Det krävs 
krafttagfor att komma tillrätta med delade turer men vi förringar inte de ut
maningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och 
anställd. Dock räds vi inte uppgiften. 
Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda 
arbetsplatsen likväl som att seförljänsterna med ett avskaffande. För Social
demokraterna är avskaffande! av delade turer en arbetsmiljöfråga och en an
ständighets/råga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbets
villkor som säkerställer den långsiktiga persona/försörjningen. Anställda i 
kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en drägligfamiljesituation. 
!flera kommuner runt om i landet finns goda exempel där man framgångsrikt 
arbetar med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångs
punkt yrkar jag till kommunfitllmäktige att besluta: 
Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och tillsvi
dareanställning med möjlighet till partiell (jänstledighetför den som önskar. 

Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt" 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om ärendet överlämnas till kommunstyrelsen får beredning och 
finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen får beredning. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-03-08 31 

KF§ 35 DNR KS 5/2016 111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 

Sammanfattning 
Uno Sanfridsson (C),  Herrljunga, har i skrivelse date
rad 2016-03-08 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om Uno Sanfridssons (C) begäran om entledigande som leda
mot i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Uno Sanfridssons (C),  Herrljunga, begäran om 

entledigande som ledamot i socialnämnden beviljas. 

Utdragsbestyrkande 



! !; HERRLJUNGA KO.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 

KF§ 36 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande 

l Ny ledamot i kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

KS 5/2016 111 

Sid 

32 
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Det gemensamma ägardi rektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfull mäktige 20 15-xx-yy § 
zzz och antaget vid bolagens årsstämmor mars 2016. 

Visionen för Herrljunga kommun 

V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och InriktningsmåL 

l Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft l O 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det 
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god 
offentlig service till medborgarna. 

Övergripande strategiska mål 

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020. 

Inriktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är: 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Yl-känsla! 

• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 
prob'Tillnmet! 

Gemensamt ägardirektiv 

l. Allmänt 

Fö1· de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen (nedan benämnd koncernen) gäller 
fö1_jande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv''. 

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 
kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen. 
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2. Syfte 

Bolagen har sa mma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsforrn. Bolagen 
skall skapa nytta för Herrljunga Kommun och dess medborgare. 

De kommunala bolagen ska beakta två övergripande regelsystem, dels aktiebolagslagen (ABL) och dels 
kommunallagen (KL). Bolagen har en sammansatt uppgift där det skall råda balans mellan samhällsnytta 
(nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Bolagen är 
instrument för att sköta kommunala angelägenheter och begränsas av samma kommunalrättsliga 
principer som övrig kommunal verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat. 

Herrljunga Kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bl. a. att löpande 
utvärdera: 

* 
* 
* 

verksamheten och verksamhetsformen 
bolagens strategier och mål 
hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen 

Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår 
i koncernen . Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen. 
Nossan Förvaltningsaktiebolag skall kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

l detta dokument ''Gemensamt ägardirektiv" anges det som gäller för samtliga bolag som ingår i 
koncernen. För varje bolag finns dessutom ett "särskilt ägardirektiv" som innehåller unika direktiv för 
just det bolaget, samt eventuella preciseringar av det som ingår i detta dokument. 

Va~je bolag ska via det särskilda ägardirektivet ha ett väl kommunicerat uppdrag, så att bolaget med god 
kval i te och resurseffektivt kan förverkliga uppsatta mål. 

3. Ägarstyrning - ansvarsfördelning 

Kommunallagen (KL) anger i 3 kap§ 16-18 att kommunfullmäktige kan överlämna vården av kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Begränsningar finns när det gäller myndighetsutövning. Av detta avsnitt i 
kommunallagen (KL) framgår det att kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och lekmannarevi sorer 
i bolagen. Lekmannarevisorer utses ur kretsen av valda revisorer i kommunen. 

Bolagen står under kommunstyrelsens uppsikt (KL 6 kap. §l). Denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. 
Kommunfullmäktige har däremot givit Nossan Förvaltningsaktiebolag uppdraget att utöva tillsyn, 
styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Detta sker bl a genom regelbundna 
ägardialoger. Nossan Förvaltningsaktiebolag ska ha en kontinuerlig avrapportering till kommunstyrelsen 
och i förekommande fall kommunfullmäktige. 

Det ankommer på bolagens styrelser och ev verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige 
uttarclade direktiv och planer for verksamheten, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning . 

2 
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Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och förhållande till kommunen genom : 

* 
* 
* 

bolagsordning 
gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag 
förekommande avtalmellan kommunen och respektive bolag 

Bolagen ska hålla Nossan Förvaltningsaktiebolag informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder 
av vikt. Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar till Nossan 
Förval t ni ngsaktiebolag: 

* 
* 
* 
* 

4. 

protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma 
årsbudget och eventuell flerårsplan 
ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut 
årsredovisning med revi sionsrapport och granskningsrapport 

Bolagens verksamhet 

De kommunala bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt respektive gemensamt, säkerställa en 
håll bar utveck ling, som innebär att nuvarande och kommande generationer t i Il försäkras en hälsosam och 
god miljö, verka för ökad sysselsättning för unga personer långt ifrån arbetsmarknaden, minska 
segregationen och skapa t i !Igång t i Il bostäder, som motsvarar efterfrågan. 

5. Kommunalrättsliga principer 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet. För sådan verksamhet gäller bl a principer enligt 
kommunallagen (KL) nämligen självkostnadsprincipen (KL 8 kap. §3c), likställighetsprincipen (KL 2 
kap §2), lokaliseringsprincipen (KL 2 kap.§ l) samt förbud till riktat stöd till enskild näringsidkare (KL 
2 kap. §8). 

Vidare ska bolagens verksamheter bedrivas inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bolagen har ett ansvar att följa upp den egna efterlevnaden av dessa principer. 

Självkostnadsprincipen 

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affårsmässig drift är 
motiverade från företagsekonomi sk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader 
ska ingå. l självkostnaden ska ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
Självkostnadsprincipen gäller inte för el sektorn ( energibolag) och allmännyttiga bostadsbolag. 

Likställighetspri nci ren 

Likställighetsprincipen innebär att bolagen skall behandla kunder som är kommunmedlemmar lika, om 
det inte föreligger sak liga skäl för annan behandling. 

Lokaliseringsprincipen 

Lokali seringsprincipen innebär att bolagen normal t endast ska bedriva verksamhet i detgeografiska 
området Herr ljunga Kommun. Pr inci pen gäller i n te för el sektorn ( energibolagen). 

Näringslivsstöd 

En kommun/kommunalt bolag får allmänt rl·ämja nä1·ingslivet, men inte stödja enskild nä1·ingsi dkare 

såvidll det inte linns sy nnerlig<l skäl. 
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Kommunala befogenhetema 

De kommunala befogenheterna ä1· reglerade i Kommunallag ( 1991 :900) 2 kap. Kommunernas och 
landstingens befogenheter och i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter innehåller bestämmelser som ger kommuner och 
landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (1991 :900). 

6. God ekonomisk hush~llning 

l kommunallagen (KL 8 kap§ l) står det att kommuner skall ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andrajuridiska personer. 

Gemensamt för bolagen i koncernen är att Herrljunga Kommuns ägande är långsiktigt, vilket påverkar 
utformningen av verksamhetsmål och finansiella mål. Utgångspunkten är därför bl a att avkastningen 
som bolagen genererar huvud sakligen ska användas i koncernen. För finansiella mål är inriktningen att 
bolagen skall sträva efter, en för branschen, god resultatnivå och soliditet i syfte att bolagen skall kunna 
utveckla sin verksamhet och att kommunens risktagande minskar. Detaljerade mål för varje bolag finns i 
bolagets "särskilda ägardirektiv". 

7. Fr~gor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

7 .l. Inhämtande av kommunens yttrande 

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige till fålle att yttra sig innan bolagen verkställer sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bland annat nedanstående 
ärenden är av större vikt; 

större strategiska investeringar, 

andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs
eller verksamhetsområde för bolagen, 

andra åtgärder so m innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom nytt affårs- eller 
verksamhetsområde samt större förvärv el ler större försälj ni ng av fast egendom. 

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall underställas kommunfullmäktige för 
yttrande, åligger det bolagel att samr<\da IT\ed styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

Förslag i il·ågor som kräver kom llllllll'u lim ä kl i ges yttrande ska beredas och samordnas av moderbolaget 
Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

7.2. Inhämtande av kommunens Godkännande 

Bolagen ska inhämta h:ommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs; 

ändring av bolagsordning, 

ändring av aktiekapital, 

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, 

förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande 

av äg art i liskott e. dy l. i företag, som i n te är helägt dotterbolag, 

4 
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bildande av stiftelse, fusion av företag. 

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall undersutilas kommunfullmäktige för 
godkännande, åligger det bolaget att samråda med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av 
moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag för vidare beredningsskyldighet genom kommunstyrelsen. 

8. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott 

Bolagen skall årligen lämna utdelning/koncernbidrag. 

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar istället sådant 
koncernbidrag till Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

Respektive bolag ska va1je år disponera resultatet så, att fastställt utdelningskrav i form av koncernbidrag 
eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. 

Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag föreslår efter samråd med respektive bolags styrelse och 
fastställer därefter nivå på koncernbidrag eller utdelning från de rörelseidkande bolagen till Nossan 
Förvaltningsaktiebolag. 

Koncernbidragen fastställs i sa mband med att årsredovisningen behandlas vid resp. bolags ordinarie 
bolagsstäm ma. 

9. Uppföljning 

Bolaget styrelse ska i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisa till kommunfullmäktige och 
kommunens lekmannarevisorer om hur verksamheten har bedrivits i förhållande till ändamål i 
bolagsordningen, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv. Redovisningen ska kortfattat 
omfatta, för berört/berörda bolag, även hur bolaget bedrivit verksamhet utifrån inriktningarna: 

hållbar utveckling 

sysselsättningsstatistik avseende unga personer lånh>1 från arbetsmarknaden 

minska segregation 

produktion av bostäder som motsvarar efterfrågan 

Vidare ska bolaget avge en kortfattad redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll. 

Denna redovisning utgör en del av underlaget för lekmannarevisorernas redovisning. 

10. Samordning med kommunens övriga bolag. 

Den kommunala verksamheten, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, ska präglas av samma 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommun och bolag ska i samråd söka lösningar, vilka 
tillgodoser kommunens samlade intresse 

Samordning ska ske där det gynnar koncernen som helhet. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska tillsammans med dotterbolagen verka för totalekonomisk effektivt 
resursutnyttjande inom koncernen samt i relation till kommunen och kommunens verksamheter 

5 
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11. Bolagsstämmor 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska också följande gälla: 

Bolagen ska senast sex veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till Nossan 
Förvaltningsaktiebolag och kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämma. 

Samtidigt med denna förhandsinformation ska bolagen lämna information om årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisor och eventuella övriga ärenden som ska 
behandlas på årsstämman. 

Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. 

Tillsammans med kallelse ska bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska 
behandlas. 

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i 
taget. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor för ett år i taget. 

Kommunstyrelsen respektive Nossan Förvaltningsaktiebolag ska fastställa ägarinstruktion för 
ägarr·epresentant samt förse ombudet med erforderlig full makt. 

På bolagsstämma ska ägardirektiv antas. 

12. Extra bolagsstämma 

styrelsen kan kalla till extra bolagsstämma. 

På begäran av den av kommunen utsedde ägarrepresentanten ska bolagens styrelse kalla till extra 

bolagsstämma. 

13. Bolagens styrelser 

Respektive bolags styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har det operativa 
ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som beslutats på bolagsstämma. 
styrelsen i respektive bolag utser ev. verkställande direktör. Tillsättande ska ske i samråd med styrelsen i 
Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens arvodesregler. 

14. Arbetsordning för styrelsen 

Respektive bolags styrelse ska fastställa arbetsordning för styrelsen. 

15. Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag 

För VD ska samtliga villkor i anställningen, inklusive reglering av anställningens upphörande regleras i 
anställ n ingsavtal .. 

Vid utformning av anställningsavtal ska samråd ske med Kommunchef 

6 
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16. Informationskrav 

16.1. Informationskrav till allmänheten 

Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten. 

16.2. Kommunens insyn i bolagets verksamhet 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rät1 att själv eller 
genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att 
även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och till ställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna för 
offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar ska gå via moderbolaget 
Nossan Förvaltningsaktiebolag enligt rådande koncemorganisation. 

16.3. Informationsskyldighet för bolaget 

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information och rapporter 
om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess 
verksamheter. 

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen. 

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen på grund 
av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända 
materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits. 

16.4. Moderbolagets - Nossan Förvaltningsaktiebolag - insyn och information 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för löpande ägardialog med respektive bolag i 
bolagskoncernen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda 
ägardirektiven. 

styrelsen i respektive bolag ska därför hålla moderbolaget informerad 0111 si n verksamhet och 0111 

planerade åtgärder av större vi k t. 

Moderbolaget har rätt att ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser nödvändigt för 
att detta åliggande ska kunna fullgöras. 

16.5. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för beredning och samordning av st rategi ska frågm som ska till 

kommunfullmäktige såso m bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunsty1-else och 
kommunfullmäktige avseende treårsrlan. budget, investe1·ingar. l'inansiering, del årsrapporter samt 
årsredovisning. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska inför beslut i kommunen bereda och samordna ärenden från bolagen 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras 
med tydligt kandfokus och i en ändarnålsenlig st rukt ur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda 
bolagen i syfte alt bland annal uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i 

samverkan med kommunen. 

7 
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17. Underlag till kommunens koncernredovisning 

Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut t i Il moderbolaget, Nossan 
Förvaltningsaktiebolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidsplan som fastställs av 
kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra underlag för 
kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet. 

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och långtidsplan samt andra planer informera 
moderbolaget, Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

18. Nya l§ngfristiga l§n 

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för kommunens bolag och 
en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning. 

19. Kommunens l§ngsiktiga krav och bolagens tre-§rsplaner 

Bolagen ska årligen redovisa förslag till tre-årsplan med redovisning hur bolagen avser att uppfylla 
kommunens mål. 

20. Årsredovisningens inneh§ll 

Bolagens VD.ar och styrelse ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, utöver vad som 
följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten 
och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med 
respektive bolag och dess verksamhet samt uti från de angivna kommunala befogenheterna och god 
ekonomisk hushållning. 

21. Revision 

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagen och dess verksamheter, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida 
verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

22. Förvaltnings- och verksamhetsrevision 

Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings
och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och 

mål uppfyllelse. 

23. Extraordinär händelse och höjd beredskap 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap reglerar kommunens skyldighet i:ltt minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens krisorgani sation och på samma sätt som kommunen planera 
s in verksamhet för robusthet och skydd mol extraordinära händelser. Saledes skall bolaget upprätta plan 
för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom 
respektive verksamhetsområde. V i dare ska bolaget, i den utsträck n i ng som dc bl i r k a Ilade, delta i 
övningar som kommunen genomför i krishantcri111; . 

Bolagel har skyldighel att omedelbart till kommunchekn anmii\a hänclclsc1· som avviker från det 

no1·ma\a, i nnebä1· en all vari i g s törn i ng eller övcrhiinga11dc r i sk för en all vari i g stör n i ng i vi k tiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
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På begäran av krisledningsnämnden är bolaget skyldigt att bistå krisledningsnämnden vid extr3 ordinär 
händelse eller höjd beredskap i den omfattning som den extra ordinära händelsen eller den höjda 
beredskapen bedöms kräva. 

24. Övrigt 

Bolagen får inte lämna borgen eller pantsätta aktier. 
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DIARIENUMMER: KS 247/2015 282 

F ASTST ÄLLD: XX 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD : 

GILTIG TILL: XX 

DOKUMENT ANSV AR: Kommunchef 

•• 

Agardirektiv 
Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909, 

ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag- Koncernen. 

; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

,~';-lO(~ Of # 
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Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 20 15-xx-yy ~ zzz 

och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016. 

Visionen för Herrljunga kommun 
V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och InriktningsmåL 

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft l O 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 

en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med l O 000 invånare år 2020. Med det 

menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 

utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och dänned kunna garantera en god 
offentlig service till medborgarna. 

Övergripande strategiska mål 

Herrljunga kommun har l O 000 invånare år 2020. 

Inriktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är : 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Yl-känsla' 

• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 
programmet! 

Särskilt ägardirektiv Herrljungabostäder AB, 556508-0909 

1. Allmänt 
För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv . För 
va~je bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv". 

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 

kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstiimma i bolagen. 

2. Syfte med bolagets verksamhet 
Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag äga, fcirvalta , förvärva, 

bebygga och avyttra fastigheter såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och afliirslägenhetcr med 

därtill hörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hyrcsriilt och kooperativ hyresrätt 

·(\·~. ~c4 
T•·(~ ( 
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Ändamålet i enlighet med bolagsordningen är att i enlighet med affärsmässiga och goda sociala principer 
främja bostadsförsörjningen i kommunen och därvid erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget vad avser uppdraget som allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

3. Verksamhetsm~l 
Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor val frihet 
beträffande storlek, standard och läge. 

Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra 
försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt. 

Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna. 

Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända 
flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationsmöjligheterna och att motverka 

segregation. 

Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper. 

Bolaget ska använda alternativa energikällor så som t ex solceller, som energialstrande komplement i alla 

de fall där så är rimligt och möjligt. 

Bolaget ska utforma byggnader i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 

bostadsförsörj n i ng. 

Bolaget ska verka för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstens krav. 

4. Finansiella m~l 
Direktavkastningen ( driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt. i genomsnitt. vara 

3 %. 

Driftnettot är resultatet före central administration, avskrivningar och finansiella poster. Eventuella 
reavinster från fastighetsförsäljningar får inte medräknas i driftnettot Fastigheternas samlade 
marknadsvärde bestäms med utgångspunkt för det totala fastighetsinnehavets taxeringsvärden och att 

taxeringsvärdet utgör 75% av ett marknadsvärde. 

soliditeten ska vara minst 15%. 

5. styrelsens sammansättning 
Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning. 

Styrelsen får Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB. 
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DIARIENUMMER: KS 246/2015 540 

FASTSTÄLLD: XX 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD 

GILTIG TfLL: XX 

DOKUMENTANSV AR Kommunchef 

• • 

Agardirektiv 
Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, ingående 
i Nossan Förvaltningsaktiebolag- Koncernen. 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

7"'?.1_ . ,/!r! .. J~ ~~~v- ,y-
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Det särs k i Ida ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 20 15-xx-yy ~ uz 
och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016. 

Visionen för Herrljunga kommun 
V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och InriktningsmåL 

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 1 O 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med l O 000 invånare år 2020. Med det 
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
utgöra en aktiv och handlingskraftig pm1 i utvecklingsarbetet och dänned kunna garantera en god 
offentlig service till medborgarna. 

Övergripande strategiska mål 

Herrljunga kommun har JO 000 invånare år 2020. 

I n riktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är: 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

• l-lerrlj unga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personal politiska 
programmet! 

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 

1. Allmänt 
f-ör de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt äg<Hdirektiv. För 
va1je bolag finns också ett ''särskilt ägardirektiv'' . 

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 
kommunfullmäktige i Herrlju nga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen. 

2. Syfte med bolagets verksamhet 
Bolagel ska bedriva och vara huvudman för verksamhet för vatten, avlopp och dagvatten inom 
1-lerrlj unga kom muns verksamhetsområde för all män V A-verksamhet. 

13olaget får även sköta drift av allmän VA-anläggning i <1 nnan kommun, sil liinge del sker 1~<'\ 

affä rsmässiga grunder och att ekonomin särredovi sas från annan verksamhet 
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3. Verksamhetsm~l 
Bolaget ska tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för V!\, enligt 

den kommunala självkostnadspri ncipen. 

4. Finansiella m~l 
Bolaget ska drivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen. 
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DIARIENUMMER: KS 245/2015 485 

FASTSTÄLLD: XX 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD: 

GILTIG TILL: XX 

DOKUMENT ANSV AR: Kommunchef 

•• 

Agardirektiv 
Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-75 73, 

ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag - Koncernen. 

; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

.c;:_ ~K04- Jr 
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Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kornmun i l(ornrnunfullrnäktige 20 15-xx-yy § zzz 
och antaget vid bolagets årsstämrna våren 2016. 

Visionen för Herrljunga kommun 
V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och lnriktningsrnål. 

I Herrljunga kornmuns utvecklingsplan "Växtkraft lO 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med JO 000 invånare år 2020. Med det 
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god 
offentlig service till medborgarna. 

Övergripande. strateg i s k a mål 

Herrljunga kornmun har l O 000 invånare år 2020. 

Inriktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsrnål, vilka är: 

• Herrljunga kornmun är en kornmun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kornmun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

• Herrljunga kornmun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kornmun har en välskött kommunal ekonomi! 

• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 
programmet' 

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573. 

1. Allmänt 
För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För 
varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv". 

Det gemensamrna ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 
kornmunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen. 

2. Syfte med bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med affärsmässiga principer inom Henljunga kommun 
uppföra och förvalta hotell-, bostads- och kommersiella fastigheter och därmed förenlig verksamhet i 

enlighet med kommunalrättsliga principer. 

Kornmunfullmäktige ser den förvaltande rollen som prioriterad. 
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3. Verksamhetsm§l 
Bolaget ska äga och förvalta hotell fastigheten. 

Restaurang-, hotell· och konferensverksamheten av god kvalite skall skötas av en entreprenör. 

4. Finansiella m§l 
Koncernbidraget till bolaget ska på sikt minska. 

Sol i diteten ska överstiga l O%. 

5. styrelsens sammansättning 
Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning. 

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB. 
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DIARIENUMMER: KS 244/20 15 529 

FASTSTÄLLD: XX 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD: 

GILTIG TILL: XX 

DOKUMENT ANSV AR: Kommunchef 

• • 

Agardirektiv 
Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 

ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag- Koncernen. 

~ B HERRLJUNGA KOMMUN 
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Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz 
och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016. 

Visionen för Herrljunga kommun 
V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och InriktningsmåL 

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft l O 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med l O 000 invånare år 2020. Med det 
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god 
offentlig service till medborgarna. 

Övergripande strategiska mål 

Herrljunga kommun har lO 000 invånare år 2020. 

Inriktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är: 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 
programmet! 

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 

1. Allmänt 
För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För 
varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv". 

Det gemensamrna ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 
kornmunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen. 

2. Syfte med bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi, 
tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive el installation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga 
och förvalta såvällös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet. 

l 
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Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, el handel och V A-verksamhet i dotterbolag. 

Bolagets verksamhet ska präglas av finansiell stabilitet och långs iktighet. 

Bolagets verksamheter ska, med undantag för V A-verksamhet, bedrivas på affärsm ässig grund. 

V A-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, lika behandlings- och 

sj älvkostnadspri nci pen. 

Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamhetema 

beskrivna ovan . 

3. Verksamhetsm~l 
Bolaget ska tillhandahålla lokalt etablerade, kvalitativa och prisvärda tjänster inom el- och 

värmeförsörjning, viss elinstallation, service samt !T-tjänster. 

Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks. 

Bolaget ska bedriva den allmännyttiga verksamheten inom el- och värmeförsörjningen med en 

prissättning och ett resultat, som normalt självfinansierar reinvesteringar av anläggningarna. 

Bolaget ska genom ägandet i TrollaboKraft AB, som ägs till 50% av Herrljunga El AB, bedriva elektrisk 

kraftproduktion. 

4. Finansiella m~l 
Resultat efter finansiella poster skall över tid vara minst 8% av eget kapital (i eget kapital ingår då 78% 

av obeskattade reserver) . 

soliditeten skall överstiga 35 %. 

2 
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DOKUMENT ANSV AR: Kommunchef 

• • 

Agardirektiv 
Särskilt ägordirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746. 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
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Det särs k i Ida ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfull mäktige 20 15-xx-yy § zzz 
och antaget vid bolagets årsstämma våren 20 l 6. 

Visionen för Herrljunga kommun 

V ÅGA- VILJA- VÄXA 

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kornmunfullmäktige 
antagna Vision, Övergripande mål och lnriktningsmål. 

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft l O 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är 
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med l O 000 invånare år 2020. Med det 
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna gar·antera en god 
offentlig service till medborgama. 

Övergripande strategiska mål 

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020. 

Inriktningsmål 

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsrnål, vilka är: 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska 
programmet! 

Särskilt ägardirektiv Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-
5746. 

l. Allmänt 
För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För 
varje bolag finns också ett '"särskilt ägardirektiv". 

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av 
kornmunfullmäktige i Herrljunga Kornmun och därefter antagna på bolagsstämrna i bolagen. 
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2. Syfte med bolagets verksamhet 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kornmunägda bolag. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska vara ägare till samtliga av kommunen hel-, del- eller majoritetsägda 
bolag. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. 

Herrljunga kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bland annat att 
löpande utvärdera; 

verksamheten och verksamhetsfonnen 

bolagens strategi och mål 

hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen 

Bolaget har också en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i bolagskoncernen och i 
kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen i sin 
helhet. 

3. Verksamhetsm~l 
Bolaget ska verka för att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas på ett förmånligt och effektiv sätt. 

4. Finansiella m~l 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens risktagande 

som ägare. 

Bolaget ska årligen ha ett positivt resultat. 

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 10%. 

2 



NÄRVARO/VOTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstni ng Bilaga 1, KF §25/2016-03-08 
1umrostnrng Kt- 9 
25 Särskilt 
ägardirektiv för 

LEDAMÖTER NÄRVARO Herrljungabostäd 
AV- AV-

TJG § JA NEJ STAR JA NEJ AV-STAR JA NEJ AV-STAR JA NEJ STAR 

c 
Thorbjörn Holgersson x x 
Andreas Molin x x 
Johnny Carlsson x x 
Uno Sanfridsson x x 

Pia Bondesson x x 
Ersättare: 

Leif Marstorp 

Christer Amnehammar 

Nielas Emanuelsson 
' ' - .W.~&k40 ~)!.:~;_'( -()~.~~~ -~~'F. m.•-. t.-B 

L 

Finn Svensson x x 
Elin Alavik x x 
Jan-olof Brorson 

Ersättare: 

Inger Gustavsson 

Håkan Körberg x x 
· ~ .... '""'"·'" .,, 

KO 

Ingemar Kihlström x x 
Staffan setterberg x x 
Ersättare: 

Åke Henningsson 

Ove Severin 

KV 

Lennart Ottosson x x 
Ronnie Rexwall x x 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Börje Aranson 

Summa denna sida 9 3 
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Omröstning KF § 
LEDAMÖTER NÄRVARO 176 

AV- AV-

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

MP 

Elin Hegg 

Ersättare: 

Kjell Johansson 

Börje Lundgren x x 
~ c· •• ,;. *'l\'!j;;i]l' 

M 

Christina Abrahamsson x x 
Gunnar Andersson 

Andreas Johansson x x 
Karin Carlsson x x 
Ersättare: 

Göran Elfving 

Göran Lindgren x x -- -....... s .. :.::. 

Kerstin Johansson 

Robert Andersson x x 
Anette Rundström x x 
Björn Wilhelmsson x x 
Lise-Lotte Hellstadius 

Tomas Svennberg x x 
Marie Frost x x 
Bert-Åke Johansson x x 
Kari Hellstadius x x 
Ersättare: 

Jan Bengtsson x x 
Armina Dzananovic 

Kurt Hallberg 

Kitty Andersson x x 
Jarl Barkenfelt 

Summa denna sida 4 10 
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Omröstning KF§ 
LEDAMÖTER NÄRVARO 176 

AV • HV· 

TJG § JA NEJ STAR JA NEJ AV-STAR JA NEJ AV-STAR JA NEJ STAR 
. ·•·. . 

·.·.· .. ·.········· 

SD 
Lars-Erik Alhgren 

Maria Hjalmarson(-) x x 
Tony Niva x x 
Ersättare.: 

Anders Wall 

Alexandra Ekman x x 
v: 

Lil lemor Frltioff 

t:rsät~,~~· ~ .:: : .... 

Mika Andersson x x 
Magnus Jonsson 

Ordförånde·.••···· u 
KentJohansson x x 
Summa denna sida 4 1 

Totalt samtliga sidor 17 14 




