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2016-05-1 o 3 

KF§ 58 

Information om stationshuset 
Andreas Falk från stiftelsen Herrljunga Industrilokaler infonnerar om planerna på 
att utveckla stationshuset i Herrljunga. Vänthallen kommer att flyttas närmare 
uppgången från tågen, olika matalternativ kommer att finnas liksom ett informat
ionstorg. Informationsskyltar kommer att sättas upp på perronger och vid vänthal
len får att locka in resenärer i stationshuset. 

tJidragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 

KF§ 59 DNR KS 004/2016 910 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Utdragsbestyrkande 
o 

Sid 

4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 

DNR KS 038/2016 386 

Sid 

5 

Svar på motion om ungdomsgård i Ljung-Annelundsområdet 

Sammanfattning 
En motion har inkommit 2016-02-09 från Ronnie Rexwall (KV): 
"Kommunens Väl har identifierat ett problem i Ljung/Annelundsområdet. Det är att 
det saknas möjligheter for ungdomar att umgås efter skolan. Problemet har accele
rerat med våra ensamkommande barn på Gäsenegården. Detfinns 14 st pojkar i 
åldern 12-17 år på HVB-hemmet i Ljung sedan tillkommer alla våra egna barn. 
Fritidsledare och föreningar i området vittnar om detta problem. Det är bättre att 
vi sysselsätter våra barn med bra aktiviteter än att de kommer på ''avvägar " vilket 
kostar kommunen mer i slutändan. 
Med anledning av ovanstående yrkar Kommunens väl på en snabbutredning av en 
ungdomsgård eller liknandeför våra ungdomar i området." 

Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till bildningsnämnden för bered
ning i vilket fåljande framkommer: 

• Redan idag pågår viss verksamhet får att sysselsätta och aktivera ungdomar, 
liknande en ungdomsgård/fritidsgård, på stationsvägen i Ljung. 

• Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits under 2014 i Kyrkans hus i Annelund. 
Verksamheten pågick fram till en temporär stängning gjordes med anled
ning av renovering av lokalerna. 

• Planering får att återuppta en fritidsgårdsverksamhet i Ljung är inledd. 
Bildningsnämnden har hanterat ett ärende rörande behovet av att utöka fri
tidsgårdsverksamheten där fårvattningen tillsammans med ansvarig rektor 
efterfrågar att få ianspråkta medel från tidigare års överskott får att klara en 
utökning av fritidsgårdens verksamhet och åter öppna i Ljung. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden § 29/2016-03-07 
Kommunfullmäktige § l 7/2016-02-09 
Motion inkommen 2016-02-09 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige fareslås anse motionen besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 



! 5! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 6 

Falisättning KF § 60 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Motionen anses besvarad. 

Uldragsbeslyrkande 
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KF§ 61 DNR KS 148/2016 942 

Godkännande av redovisningar gällande partistöd 2016 

Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter re
dovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg till kommun
fullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 
9§ l st. kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till grund för utbetal
ning av partistöd 2016. 
Kommunfullmäktiges presidium har granskat de inkomna redovisningarna och fun
nit att samtliga redovisningar och granskningsintyg är korrekta. 

Beslutsunderlag 
Redovisningar av partistöd 

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut 
• Kommunfullmäktige godkänner ink01nna redovisningar avseende använ-

dandet av partistöd 2015 för följande partier: 
Centerpartiet 
Kommunens väl 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Moderatema 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterparti et 

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 2016 enligt ti
digare fastställd fördelning. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende använ-

dandet av partistöd 2015 för följande partier: 
Centerpartiet 
Kommunens väl 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Moderatema 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterparti et 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF§ 61 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd får 2016 enligt ti
digare fastställd fördelning. 

Utdragsbestyrkande 
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DNR KS l 06/2016 560 

Antagande av renhållningstaxa 2017 

Sammanfattning 

S1d 

9 

En ny renhållningsentreprenad har handlats upp. Den nya entreprenaden börjar 
gälla 2016-10-01. Förvaltningen föreslår att beslut om ny taxa bör tas i god tid in
nan entreprenadstart 2016-10-0 l. Renhållningsavdelningen föreslår en taxehöjning 
på ca 18 procent på renhållningstaxan. De största forändringarna i taxan är att 
abonnemangen Matavfall, Kompost och Blandat avfall har tillkommit. 
Den nya taxan kommer ligga till grund for de abonnemangsval som abonnenterna 
gör innan den nya entreprenaden börjar. Under våren 2016 kommer alla abonnenter 
att göra ett nytt abonnemangsval utifrån den nya taxan. Insamlingen av matavfall 
och kompostering är frivillig. Enligt forslaget till ny taxa är den rörliga avgiften for 
abonnemanget Blandat avfall 50 procent högre än för Matavfall och Kompostering. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 19/2016-03-03 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till Taxa Renhåll
ning 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige for fastställande. 

Björn Wilhelmsson (S) och Christina Glad (KV) bifaller tekniska nämndens forslag 
till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Taxa Renhållning 2017 godkänns och antas (bilaga l, TN § 19/2016-03-03). 
2. Taxan träder i kraft 2016-10-01. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Taxa Renhållning 2017 godkänns och antas (bilaga l, TN § 19/2016-03-03 ). 
2. Taxan träder i kraft 2016-10-01. 

Utdragsbestyrkande 
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DNR KS 107/2016 220 

Upphävande av beslut om tillagningskök 

Sammanfattning 

Sid 

10 

Kommunfullmäktige beslutade 2001 att kommunen ska ha tre tillagningskök 
Förutsättningarna får beslutet har ändrats och måltidsproduktion är idag möjlig i de 
flesta av kommunens kök. Beslutet behöver upphävas och ansvaret får hur måltids
produktionen organiseras hänskjutas till tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 24/2016-03-03 
Kommunfullmäktige § 69, 2001-06-19 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige få reslås upphäva beslut KF § 69/2001-06-19 och hän
skjuta ansvaret får kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 69/2001-06-19 och hän

skjuta ansvaret får kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden. 

I kommunfullmäktige bifaller Inger Gustavsson (L), Gunnar Andersson (M), Pia 
Bondesson (C), Staffan setterberg (KD), Christina Abrahamsson (M) kommunstyrel
sens fårslag till beslut. 

Ordfåranden frågar om kommunstyrelsens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige upphäver beslut KF § 69/2001-06-19 och hänskjuter 

ansvaret får kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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DNR KS 110/2016 306 

Sid 

11 

Ansökan om utökad borgensram stiftelsen Herrljunga Industrilo
kaler 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om 
utökad borgensram med 12 000 000 kr får att kunna bygga om Henljunga stations
hus. Den beräknade kostnaden får ombyggnationen är ca 12 000 000 kr. 
Att få till stånd ett levande stationshus med olika företag stämmer väl in i Herr
ljunga kommuns vision om att "våga, vilja, växa". Ett ombyggt och iordningsställt 
stationshus kommer dagligen att exponeras får många resenärer och vara en positiv 
reklampelare får kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2016-04-07 
Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2016-03-1 O 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar stiftelsen Hen
ljunga Industrilokaler utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 
144 000 000 kronor. 

Elin Hegg (MP) föreslår att en övergripande utredning görs av risker och tak får 
kommunens borgensåtaganden. 

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens fårslag till beslut. 

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

Ordfåranden frågar om Elin Heggs (MP) tilläggsförslag antas och finner att kom
munstyrelsen avslår fårslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herr

ljunga Industrilokaler utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 
144 000 000 kronor. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 

2016-05-1 o 12 

Fortsättning KF § 64 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad 

borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 144 000 000 kronor. 

Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om kommunal borgen Skölvene Fiber ekonomisk förening 

Sammanfattning 
Skölvene Fiber ekonomisk fårening har 2016-03-09 inkommit med en ansökan om 
kommunal borgen får ett lån på 2 000 tkr. Lånet är endast aktuellt om investerings
kostnaden överstiger medlemsinsatsen innan statligt stöd kan betalas ut. 
Kommunal borgen inom ramen får statligt stöd har Nossan fiber ekonomisk fåre
ning Herrljunga kommun erhållit 2013 får ett belopp på 2 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad den 2016-04-0 l 
Ansökan från Skölvene Fiber ekonomisk fårening 2016-03-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

l. Skölvene Fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ra
men får statligt stöd. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller kommunstyrelseordfårandens fårslag till be
slut. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om kommunstyrelseordförandens fårslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Jäv 

l. Skölvene Fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ra
men får statligt stöd. 

I kommunfullmäktige anmäler Uno Sanfridsson (C), Åke Henningsson (KD), 
Lennati Ottosson (KV), Christina Abrahamsson (M) och Tomas Svennberg (S) jäv 
och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. 

Ordfåranden frågar om kommunstyrelsens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Skölvene Fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ra

men får statligt stöd. 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning 2015 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Sammanfattning 
stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med verksamhetsberättelse och 
årsredovisning får verksamhetsåret 2015. I revisionsberättelsen har revisorerna i 
stiftelsen gjort ett uttalande om att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelsefcirordnande, vilket motsvarar när ett aktiebolag beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet får räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-03-29 
stiftelsen Herrljunga Industrilokalers årsredovisning 2015 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning får 2015 och balansräkning 
per 2015-12-31 får Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

2. Årets resultat överfårs i ny räkning. 
3. Styrelsen och verkställande funktionär får Stiftelsen Herrljunga Industrilo

kaler beviljas ansvarsfrihet får verksamheten år 2015. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning får 2015 och balansräkning 

per 2015-12-31 får Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 
2. Årets resultat överfårs i ny räkning. 
3. Styrelsen och verkställande funktionär får Stiftelen Herrljunga Industriloka

ler beviljas ansvarsfrihet får verksamheten år 2015. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning får 2015 och balansräkning 

per 2015-12-31 får Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 
2. Årets resultat överfårs i ny räkning. 
3. Styrelsen och verkställande funktionär får Stiftelen Herrljunga Industriloka

ler beviljas ansvarsfrihet får verksamheten år 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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Arsredovisning 2015 Sjuhärads samordningsförbund 

Sammanfattning 

Sid 

15 

Årsredovisning har inkommit från Sjuhärads samordningsfårbund. Som medlem
mar i har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och eko
nomisk redovisning. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad den20 16-03-3 l 
Årsredovisning och revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 2015 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige godkänner får Herrljunga kommuns räkning årsredo
visningen får S juhärads samordningsförbund 2015. 

2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet får 2015 
års verksamhet och räkenskaper. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens fårslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige godkänner får Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen får sjuhärads samordningsförbund 2015. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet får 2015 

års verksamhet och räkenskaper. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige godkänner får Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen får sjuhärads samordningsförbund 2015. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet får 2015 

års verksamhet och räkenskaper. 

Utdragsbestyrkande 



l 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
':.liV KOMMUNFULLMAKTIGE 

l Juslerandes sign 
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KF§ 68 
KS § 83 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-1 o 

DNR KS 028/2016 604 

Sid 
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Hemställan om utökad investeringsram för ombyggnation 
Hemgården 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att 13 hygienutrymmen på Hemgården 
inte uppfyller arbetsmiljökraven efter sin inspektion i september 2013. Trots åt
gärdsplaner från kommunen har arbetsmiljöverket i april 2015 beslutat att forbjuda 
kommunen från att ge vårdtagare assistans vid gällande hygienutrymmen. Om assi
stans ändå utfors kan kommunen föreläggas med vite om 800 tkr. 

För att kunna genomfora ombyggnation av hygienutrymmen på Hemgården så att 
arbetsmiljöverkets miljökrav blir uppfyllda, är forslaget att socialnämnden får ett 
tilläggsanslag av investeringsmedel på 1 250 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-05 
Socialnämnden § 8/2016-02-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av in
vesteringsmedel med l 250 tkr till socialnämnden for ombyggnation av 
Hem gården. 

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens forslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av in

vesteringsmedel med l 250 tkr till socialnämnden får ombyggnation av 
Hemgården. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag av investeringsmedel med l 250 

tkr till socialnämnden for ombyggnation av Hemgården. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§ 69 
KS § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

DNR KS 116/2016 942 

Sid 

17 

Önskemål från bildningsnämnden om att ta i anspråk överskott 
från tidigare år 

Sammanfattning 
I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande 
ser bildningsnämnden ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande 
både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med 
Altorpskolan. I Ljung eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritids
gården kan stå för verksamheten två kvällar per vecka. Nämnden bedömer att en 
satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra skulle skapa goda 
fårutsättningar får en meningsfull "mellantid" för ungdomarna och samtidigt främja 
integrationen. Beräknad kostnad får 2016 uppgår till230 tkr och för år 2017 till 270 
t kr. 
För att finansiera satsningen fåreslår nämnden att få ta i anspråk 500 tkr av tidigare 
års överskott under åren 2016 och 20 l 7. 
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper har nämnderna möjlighet att få dispo
nera tidigare års överskott. Detta kan ske efter framställning till och beviljande av 
kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett 
överskott utifrån gällande finansiella mål. 
För 2016 är årsresultatet budgeterat till 10,9 mkr vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Ekonomiavdelningens första uppföljning 
prognostiserar årets resultat till l ,8 mkr vilket är 0,4 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Jämfört med budgeten är detta en resultatfårsämring med 9,2 
mkr. Utifrån ett förväntat resultat på 1,8 mkr saknas ekonomiska fårutsättningar till 
att låta bildningsnämnden få disponera tidigare års överskott. 
Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fårdelat ett riktat 
bidrag till kommer och landsting, som för Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. 
Förvaltningen föreslår att 500 tkr (230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 20 17) av 
dessa medel överförs till bildningsnämnden för att finansiera en förstärkt fritids
gårdsverksamhet enligt ovan. Samtidigt föreslås att bildningsnämndens överskott 
från tidigare år reduceras med motsvarande belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-04 
Bildningsnämnden § 28/2016-03-07 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 2016-02-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Regeringens 
riktade bidrag på 5,2 mkr överföra till bildningsnämndens 230 tkr för år 
2016 och 270 tkr för år 2017. Vidare ska bildningsnämndens tidigare års 
överskott reduceras med 500 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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~ , KOMMUNFULLMÄKTIGE 

l Juslerandes sign 
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Fortsättning KF§ 69 
Fortsättning KS§ 86 

Beslutsg§ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 
Sid 

18 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Regeringens 

riktade bidrag på 5,2 mkr överfora till bildningsnämndens 230 tkr får år 
2016 och 270 tkr for år 2017. Vidare ska bildningsnämndens tidigare års 
överskott reduceras med 500 tkr. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beslutar att från Regeringens riktade bidrag på 5,2 mkr 

överfåra till bildningsnämndens 230 tkr får år 2016 och 270 tkr får år 2017. 
Vidare ska bildningsnämndens tidigare års överskott reduceras med 500 tkr. 

Utdragsbestyrkande 



~~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ , KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-05-1 o 19 

KF§ 70 DNR KS 005/2016 111 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare till socialnämnden 

Sammanfattning 
Centerpartiet har i skrivelse 2016-04-20 foreslagit Ragnar Emanuelsson (C), 

 Flo by, till ny ledamot i socialnämnden. 

Centerpartiet har i samma skrivelse foreslagit Margareta Yngvesson (C),  
 Herrljunga, till ersättare i socialnämnden. 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om Ragnar Emanuelsson (C), 
 Flo by väljs till ny ledamot i socialnämnden, for 

resterande tid av mandatperioden och finner att så sker. 

Margareta Yngvesson (C),  Herrljunga väljs till 
ersättare i socialnämnden , for resterande tid av mandatperioden och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ragnar Emanuelsson (C),  Flo by, väljs 

till ny ledamot i socialnämnden, for resterande tid av mandatperioden. 
2. Margareta Yngvesson (C),  Herrljunga 

väljs till ersättare i socialnämnden, for resterande tid av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

KF§ 71 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande DNR 

2 

3 

4 

Årsredovisning och revisionsberättelse 20\5 
Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 
Samfond l 

Årsredovisning och revisionsberättelse 20 15 
Samfond 2 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 
Samfond 3 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

KS 141 /2016 912 

KS 142/2016 912 

KS 143/2016 912 

KS 144/2016 912 

Sid 

20 



Bilaga 1, TN § 19/2016-03-03 

Herrljunga k_ommun 

·1'ax_a Renhållning 2017 

Antagen av Kommunfullmäktige 20 16-XX-XX, § XXX 



Komnwncr får meddela föreskrifler om att avgift ska betalas föt· insamling, tran~port, 
iilcrv inni11 g ocl1 hortskaff<mde av avfall som enligt denna balk Gllt::r cnllgt förcsk1 i itu so111 har 
mccldelåts med stöd av balken utförts genom deras försorg (MiljöhalkclJ 27 kapitlet'~~). 

Avgitk1na ska ll erläggas av fastiglletsiigare eller anmm somjiimst~ills mccl Caslighc:Lsfigarc 
Taxall redovisas både exklusive och inklusive moms. 

~ 2 1-LÄ.MTNING lCÄ.I~L- OCH SÄCKAVFALL 

Observera att kärlet ske! il sl~ llas vid anvisad plats f(ir ordin::tric tax:: (se 2-'l) 

2. l Grundav •ill. 
(;rundavgift helår 

En- och tvåfamiljshus 
l .~i genhet 

Verksamhet ---·-----
Fritid 

-
exkl moms 

-r-------

------··------

800 kr 
640 kr ---
640 kr 
640 kr 

inkl moms 
l 000 kr l 

800 kr 

800 k r 
800 kr 

Grundavgiften omfattas av de kostnader fcir avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. 
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del 
av. Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens åtcrvinningsc:entralcr, 
hantering av farligt avfall och clavfall, fjärriransporter och behandling av grovavt~~ll, 
avfallsplane1ing och uppfciljning av verksamheten, administration och kundservice. 

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka 
Till <1V ·tl ·u1 1 ·tt r 1 s '1 1 --- g l en tl c01nmer grunc- a ~1gr en 1 ) 

~ L-. -- --- '-

Kiirltyp Matavfall Kompos_t _ Blandat a' ' fall 

140 L 
190 L 
240 L* ---
37(1 L 

660 1' 
~00 L"' 

, Con l.illncr, 

j Con !<t:ttcr, 

Cont::i nc1·, 

l Cli\l:iillCl. 

- -
---

3 1\1\ 

i 5 111 ' 

S Il\ 1 

1 (l ; l\ 1 l 

ex/d murns -
ROO kr ---

1 200 kr 
I 600 kr ---
2 000 kr 
3 200 kr 
il ,:!00 kr 

7 800 kr 
l 2 7l)2 kr 
].Ii )K 4 k r 

n 712 kr 
' l ·. nd;:--:t heliniliga allo!HK''nang 

-
in/d moms 

l 000 kr 
l 500 kr 
2 000 kr 
2 500 kr 
4 000 kr 
5 500 kr 
l) 750 kr 

I S l)f)() kr i 
25 480 kr l -
2tl 640 kr j 

-
exkl rn.oms ink! moms exkl moms --

800 kr l 000 kr 1 :200 kr - --- -
l 200 kr l 500 kr 1 ROO kr 

-
1 600 kr 2 000 kr 2 400 kr 
2 000 kr 2 500 kr 3 000 k r 

- - - - -
3 200 kr 4 000 kr 4 800 kl 

- - l 

4 400 kr l _J 500 kr l (1 CiOO kr 
7 800 kr 9 7.'i0 kr Il 700 kr --

i 2 7()2 kr 15 990 kr ! l () l X;\ kr 
20 384 kr 25 480 kl 

l 
;o 576 k1 . 

')'1 712 kr 2lJ (JJU kr <.:; sh~~ kr ~ --'"~ 

011s kils t( .l ll1lltlig 1 MIL: ·:cc b (ik<ii. clc11 rhrlig<l ~ l 'v gi flen tm:d .': 2 ~~.g r d V ld .'C t 'ii1 1:11 r 
;rhor lncrn;rr1g mL'd tiinmrng v~11 annan veck d. Vid i611ll1lilg l v:i gihgcr Jl<'l \u \:1 hi 11 
Jnutc..varr.tthic ;örlig d\'t;ln ~ ggr högre. . 

l 

' 
l 

l 
l 

ink l !IWms 

l 500 kr 
2 250 kr 
J ()(l() kr 

.l 750 kr 
Cl O l l( l k 1 

~ 2'~1J kr 
l (\ ! .; l l l· 

2 
; 

'1 J"' 
'! :!()(} k: i-



l(iidt)p 
' 

~'\;\/ J.IJOOi\ J ink! n;clJrJ\ 

'4 ll l 1 ,10 kt i ·lllil Kr 

1 90 L '1 XO kr : ()()() kr l '•10 l " 800 kr ~ l 000 kr 
l J 70 L 960 ~ l 200 kr 
j 660 [ _l_ 440 kr J l 800 kr 

* Endast befintliga abonnemang 
Hän1.tning görs t l gånger orn året. 

:1 20 kr 4\JO kr 

l 480 kl (1(lO kr 
i-WO kr 1 000 kr 

l _ 960-kr j' 1 200 k_!· 
l _l 440 ~- _ J ~ 00 kr 

2.4 Miniservicc, hämtning var 8:e vecka 

4ö() !-::· 
720 kl 

l 200 kr 
l 440 kr 
2 tr)otl_ 

l 5()(J k r 
l 800 kr 
2 700 kr 

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljön i1 mndell om hushållet 
komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämn<Js på 
avsedd plats . 

Till avg1 tten tillkommer grun~lavg i tl cnl i rl * 2:J 
Kärll. :~:_p exkl m_o_mc..:.s _ _ 

1 
inkl moms -----

140 L 320 kr 400 kr 
1 90 L 480 kr 600 kr - - -

2.5 Fiirpackni ngs- och tidningsHvfall 
-- - --=· - ---
Hämtning av förpackningar och _)ris per hushåll och ~---~__ j 

_ _ _ exkl mot~~~inld moms ' tidnin ~a r . 
En- och tvåf<~11ilj shus 

!-'l erbostädshus 
464 kr SRO kr l --- --- --

-- _ . 344 kr ·- 430 kr 

'2 .6 Triicl p,ii rds<Jvfall, häml ~1i 111k varannan v~cka (maj t o~n sc p') _ 

r~~!i rltyp [ ex Id ~l~~~s _. l 
, 1u r~ s_ •. k1 --. 
Tt·iid g1irds;wfitll h~imtas l J ggr om året. 

inld moms 
()()() kr 

2. 7 B ___ )_. __ '_' __ k_'_.· ~_·1 __ v kärlstorlek 
_ _ ,. exkl moms in l{ l moms 

A vp;i tllöt b tlc~lv kärl storlek* __ l 2.50 kr 3! \ k1 
*Byte h<'\t: stiirre tillmindre ki:irlstnrlck är kostt1ads1i'itt. Vid val av nytt abonucttl :.t n.~. i 
satnband med ny renhällningsentrepren ad med :>tart 2016-10-01 Lirbyte av kär! ktl s tnadsir ilL 

-
Fxtr:1 t!it~~-:~~ng_ ay kärl (140-190 [.) 

l [~x lr:t töm1!it1g il'V _k~it : l ( 2~:+\J~ ~J. 70 J.) 
Ex t ra tömni_r1_g ~V kärl (6~,0-iSOO .b) 

exkl moms 
250 kr 
315 kr 
540 kr 

inkl mom:-; ---
313 kl' 
}<1. h l 

<1/::, l r 



l 

·C) lliLir.~. l;~i:nlt1ll1f:.~:~c~v~;t;lnd 

0 111 k;J:-k; li:imla~ p:i i.i~111~< 1 l iivc:·cn skc• ll!! l ll;il !li :: ts. 
1 ex li. I nJorn :, 

l -\V!'·' i'! 1" ' 1 J ' l -' i i ~(· ) .-.:j·l 'S - ' 1\'' ic-:t-"'' l(<'·' : " '•JJ ;-, :.11' 1 
. -l ~ l' ·' ( l '.i ... \ ' . . t '" "l ' .. • \ \ ~ l ' ( t . 

lnrnl gr;ii1 s'' 

'' lliiJCki 1 l(lrnl av dörrar, g1inda1. trappsteg. trottoarl«111t (Ich lil-d1cl1Hk m:its i11 SCIII1 5 llldCI . 

§ ~ ÖVERGANC;STAXA 

Övergångstaxa tillämpas för abonnenter som har genomCci11 11)'tt abonnemangsval enligt taxa i 
~ 2.2, men där kärl ännu inte har ställts ut vid fasligheten. Övergångstaxan giiller fram till den 
månad som abonnenten får tillgi\ng till det nya kärlet. dvs taxa för det nya aho!lncmangel 
hörjar giilla månaden efter att kärlet har ställts ut. Övergångstaxa molsvara renhi\l!iJingstaxnn 
2016 enligt nedan : 

_l_!_ Ö~cr:_giln •staxa: Al _ _:?_~~nn urn <.tngs<.~ vg l · er 

Kä.!:!_!y > H ii m tningsintervall 
140 L V 

~---

190 L 

240 L 

660 L 
800 L* 
Container, 3 rn3 

Contai11 ~r, 5 m:< 

Container. 8 111 3 ___ ., - ·-
Container, _ _!_2 ~1~ 

ararman vecka 
" - -
" - -
" - --- --
" - --
" - -
, - -
" . -
" - ~ 

-- --* Enci<Jst befintliga abonnemang 

~ 4 .SLAl\tlSUGNlN(; 

---

-
-

---

e ar 

exkl moms 

l 240 kr -- --·-
l 784 kr 

2 320 kr -
4 268 kr 

5 040 kr 
l 7 000 kr -
21 800 !s.!:_ ---
29 400 kr ---
33 700 kr - -

inkl m 
l ----
2 ---
2 

5 -
6 

- -·· 
21 

27 --
36 - -
34 --

oms 
550 kr 
230 kr 
900 kr 

335 kr 

300 kr 
250 kr 

500 kr 

750 kr 
125 kr 

4. l T(illllling av ~luten 1<11'0< ~J!~~-~~ SCJ1!1skanl i i g_~ l 1 in gj1 Cr brunn och !-:ting 
exklmoms r inkl moms l 

Voly~w.x 3 tul ___ - _~-- __ 700 kr l - - - - H75 k;. 
\~!l-!'~11 J - 6 i11J _l 1 2244(0) kki.J,: l 35(~). (()1 'Kklt Il 
T i Il kommande fcir varje ytter] i g~1rc m r l . 

-L? f·:xtra s!:tll<S_t_~gn.ing 

ll'il lknr1 11 l1il 1Hk h1~t1 1 :1d lil r aku l lömnmg 
lllt'!lll ~ al'll '_!'id:lgll r : 

exkl moms 

%ö kl 

ink] moms 

12l0kr 

725 krd ttl.l l i Il k r11 ll tl ld!H ll' l U.' Inad rtlr 1\imnJng under 
JtHtrl n L 

380 kr/ ti tn 

' 

'

f:xt .: a slang per l O 111, litÖver dc 25m som 
tngar 

,.J ii11111i1;g d\· fetl <n skil.J:l!\', :n~1x 4 m __ _ 

100 kr 12. 5 k r: 

l 1: l ri;g_~~~!:____~-~ l et l i_g_z.u. e~ ' ( fett avskilj are) 
, ['(imning :tv f~" forniii el 

/l {C) !Il )·: i ll'llllll; 

620 h 
560 kr 

l 000 kl 
420 k l 

775 kri 
700 kr1 

250 k;· 

s::s k; ' 



~:; BUDAD (;I.{OVSOPSHÄMTNlNC 

-
! [ Jpp t~!-~ fem kolli ( CJ h1rligt avfall ) 

exkl moms 
200 kr 

inld mom~ 
250 kr 

Vid önskernål om hämtning av f1er än fem kolli alternativt annan hiimtningsplats ~in tcnntgr:ins 
har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 

~ 6 AVFALLSL.ÅMNING TILL ÅTERV!NNJNGSCENTRAL 

Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter dc 
instruktioner som ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommet i 
.snmband med boende, utan avgift. Företag lämnar avfall ct1ligt nedanstäende Laxa 

~~yra~l~slag 
Sorterbart avfall - ---
Mindre m~ingd soticrbart avfall (halvt släp) 
alternativt om avfallet endast består av 
tr~icl gärdsavfa!l_Q<r ) Cr sli~p) __ 
~ortcrbm!!vfall som ryms i personbil (kr) 
Elektronikavfall ej under producentansvar* 
storlek ugp till normal kyl/fi·ys 
Elektronikavfall ej under produccntansvar* 
Större än normal kyl/fr vs 

--,-- ------,-
exkl moms 

400 kr/släQ 
200 kr/släp 

JOO kr 
250 kr/st 

700 kr/st 

inkl moms 
500 krislä p 
250 kr/släp 

- '-----

125 kr 
313 kr/st 

875 kr/st 

_Däck på fjil g _ 35 kr/st 44 kr/st 
Kemtaxa ~_9r . målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/liter _!_O kr/liter 
*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även pnvatpersoner. 

~ 7 A VSTEG FRÅN TAXAN 

l 
1 

Rcnhiillningsavdelningen äger, för speciella fall där tnxan inte är tillämpbar, träffa sii:ski!d 
överenskommelse med avfall.slämllarcn. Vid ökade kostnader för skatter och avgit\cr iiger 
tekniska nä111ndcn rätt att höja taxan rncd motsvarande belopp. 

~ ~ BETA! ,i'HNC AV AVCaFTEH 

llcli1r·qiwnncnlct·, c_,kl. :-tbonncnler med mt:tiscrvice, hctal::r tv:i g~i11gc: per ;ir. !~: ik : 1i:r~>u 

ilhki,;kc.ts dels i mars lll~~d bdalning :;cnClst _)()april. dd~ i sepktnhcr med bel:lining ~c~tl;Jsl 
:~l tlkloher 

t\·lllliScrvicc<ll~otl!tCI\tcr hd;tla: <:tl gfing per ;} r Räk11ing u:sk1c:ka.-; 1 JUili nlL~ cl hL:It~h i nr·. "Cli: J;_,( 

) (J i u l i 

r:rttid:-;ahntn:cnter hc1<.ti:u per s~isong. R~ikning urskickas i mar:; med hetalning sen,,:.;! >O april 

SI;Jtmugnint~ skall hetalas efter utt0r1 arbete med betalning inom JO clagar. 

p 

~j ~~t!# ;e--R 



IZci~h;-iii: l mgs~lvddillll)'Ci1 !(irbcllillki .~ig r~ittcr1 dtl , iL;)li[l'J:l <II h~·:!;kns1ili:dcli :nr :,,J ::c: :~ · g d' 

,:_\tn:mr: Il-;;iitgdcr o•;,ytci al :-JVI'illl. 

KommunL:tL~ J'Jktlinjcr för l~1kturering och krav skalltillälllpils 

Taxan triidcr i k ra 11: 20 16- l 0-0 l 
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