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KF§ l DNR KS 026/2017 910 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 
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KF§ 2 DNR KS 009/2017 912 

Information frän revisionskollegiet 

Sammanfattning 
Erik Nilstad, revisor, informerar om revisionskollegiets arbete med att granska be
slut om stora investeringar som kommunfullmäktige tagit. Rapporten finns tillgäng
lig på Herrljunga kommuns webbplats. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Juslerandes sign 

KF§ 3 
KS §l 

DNR KS 10112016 150 

Svar på motion att avskaffa delade turer och heltidsanställningar 

Sammanfattning 
Robert Andersson (S) inkom 2016-03-04 med följande motion: 
"Våren 2013 tecknade SKL och Kommunal ett riksavtal där följande skrivning 

finns med: 

" ... delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsforläggning 
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 avtalsområden Vi 
socialdemokrater tycker att avtalet är ett steg i rätt riktning men anser att ar
betet med att minimera delade turer gårför långsamt. Vi vill mer. Det krävs 
krafttagför 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 se förtjänsterna med ett avskaffande. För Social
demokraterna är avskaffande! av delade turer en arbetsmi(jöfråga och en an
ständighets/råga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbets
villkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen Anställda i 
kommunenska kunna leva på sin lön och ha en drägligfamiljesituation. 
!flera kommuner runt om i landet finns goda exempel där manframgångsrikt 
arbetar med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångs
punkt yrkar jag till kommunfullmäktige att besluta: 
Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och tillsvi
dareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighetför den som önskar. 
Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som mö} ligt" 

Socialförvaltningen har inkommit med yttrande över motionen där det framkommer 
följande: 
I de av kommunfullmäktige antagna målen for 2017 finns målet: Andelen heltid for 
tillsvidareanställda ska öka. 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det antal delade turer som idag finns inom 
förvaltningens område inte kan minskas mer än vad som redan gjorts. En ytterligare 
minskning skulle innebära ökade kostnader då förvaltningen behöver anställa fler 
personer for att täcka bemanningskraven. En minskning skulle även innebära att 
personalen behöver arbeta fler helger än idag får att scheman ska gå ihop. Arbets
passen skulle också behöva forlängas vilket, tillsammans med lägre bemanning på 
helgerna, skulle innebära en ökad arbetsbelastning. 

l Utdragsbestyrkande 
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F ortsättning KF § 3 
Fortsättning KS § l 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-01-1 O 

Sid 

6 

Socialforvaltningens skrivelse, "Svar på motion om att avskaffa delade turer", 
2017-01-10 
Kommunfullmäktige § 34/2016-03-08 
Motion: Avskaffande delade turer- inkommen 2016-03-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Motionen avslås. 

Anette Rundström (S) foreslår att motionen ska bifallas. 

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette 
Rundströms (S) forslag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller forvaltningens forslag till beslut. 

Beslutsgäng 
OrdfOranden ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med fOrvaltningens fOrslag. 

Omröstning. 
Ordforanden ställer foljande forslagsordning: 
J a- i enlighet med forvaltningens forslag att avslå motionen. 
Nej- i enlighet med Anette Rundströms (S) fOrslag att bifalla motionen. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med social
forvaltningen forslag till beslut ( röstningsbilaga l, KS § 1/2017-01-23). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen avslås. 

I kommunfullmäktige fareslår Robert Andersson (S) att motionen återremitteras fOr 
att kompletteras med en ekonomisk konsekvensanalys samt en risk- och konse
kvensanalys for verksamheten. Risk- och konsekvensanalyserna ska ske i samver
kan med Kommunal. 

Ronnie Rexwall (KV) fareslår att motionen återremitteras for att kompletteras med 
en ekonomisk konsekvensanalys samt en risk- och konsekvensanalys for verksam
heten. 

Gunnar Andersson (M), Anette Rundström (S), Inger Gustavsson (L) och Björn 
Wilhelmsson (S) bifaller Robert Anderssons (S) forslag till återremiss. 

Utdragsbestyrkande 

,"\ . 
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F ortsättning KF § 3 

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

Ordföranden frågar sedan om risk- och konsekvensanalyserna ska ske i samverkan 
med Kommunal och finner att så ska ske. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Motionen återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk konsekven

sanalys samt en risk- och konsekvensanalys för verksamheten. Risk- och 
konsekvensanalyserna ska ske i samverkan med Kommunal. 

Utdragsbestyrkande 

~· 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
"-~j ..,. KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF§ 4 
KS § 2 
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Sammanträdesdatum 
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DNR KS 09112015 700 

Svar på motion om införande av personligt ombud 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2015-04-01 från Elin H egg (MP): 

Sid 

8 

"Personligt ombudfor personer med psykiskfunktionsnedsättning 
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgårdaforeslår att kommunen till
sammans med Vårgårda respektive Herrljunga kommun startar verksamheten 
med ett personligt ombud for personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Gärna i samarbete med annan kommun med personliga ombud. 

Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i sam
hället på grund av att de är en svag grupp som har svål t att framfora sina 
behov av vård och stöd från samhället. Detta gäller även for den målgruppen 
i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra kommuner. En person som 
mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt med relationer 
som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte blir trodda. I ett ci
tat från boken Personligt ombud skriven av FoU i väst säger en klient "Mitt 
största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar på mig. Jag har käns
lan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina bekymmer, inte är någon
ting värt." 

Personligt ombud har funnits forst under en prövotid från 1996 och perma
nentades 2000 i Sverige for att ge stöd till personer med psykisk funktions
nedsättning i kontakt med myndigheter. En person med psykisk funktionsned
sättning har ofta behov av stöd från flera olika verksamheter och myndigheter 
och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det stöd han eller 
hon behöver. Därfor har Regeringen och Socialstyrelsen beslutat om att ge 
ett ekonomiskt stöd till de kommuner som infor personligt ombud på 302 
400.- per ombud och år. Dessutom har Länsstyrelsen och Socialstyrelsen an
svar for utbildning och uppfoljning av personligt ombud. 

Exempel på inrapporterade brister for målgruppen ur Socialstyrelsens sen
aste uppfoljning av verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemötande 
och bristande kompetens och forståe/se for målgruppens problematikfrån 
myndigheter. Brister i samverkan, både mellan förvaltningar inom kommuner 
men också mellan olika myndigheter. Problemför klienter att/å försörjnings
stödför tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor medföräldrar 
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Brist på gode män och förval
tare. För lite tillgång till boendestödjande insatser. Långa väntetider och 
bris(fällig tillgång tillläkare inom psykiatrin. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

(J: 

Fortsättning KF § 4 
Fortsättning KS § 2 

Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svår tillgänglig psy
kiatrisk öppenvård. Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler om 
försörjning för målgruppen. Svårt att få tid hos Arbetsförmedlingen och klien
ter har svårt attförstå informationen som de .får där({rån. 
Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i första 
hand gemensamt inrättar personligt ombud eller i andra hand var för sig. " 

Socialfårvaltningen fick i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till ett infö
rande av personligt uppdrag. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett personligt 
ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen före
slår att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % under en ettårspe
riod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras får nämnden 
för beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud eller inte. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 143/2016-11-29 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

l. Personligt ombud införs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt om

bud innan utgången av 2017. 
3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

Elin Hegg (MP) föreslår att punkt två ersätts med: Förvaltningen får i uppdrag att 
genomföra en utvärdering av personligt ombud i samband länsstyrelsens utvärde
ring får 2017 som grund och kompletterar med kommunens egna frågeställningar. 

Anette Rundström (S) bifaller Elin Heggs (MP) fårslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Elin Heggs (MP) änd
ringsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Personligt ombud införs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt om

bud i samband länsstyrelsens utvärdering för 2017 som grund och komplet
terar med kommunens egna frågeställningar. 

3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

l Utdragsbestyrkande l 

~· 
l 

~·t_ \· 
l 



H l! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V' KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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F ortsättning KF § 4 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Personligt ombud införs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomfåra en utvärdering av personligt om

bud i samband länsstyrelsens utvärdering får 2017 som grund och komplet
terar med kommunens egna frågeställningar. 

3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

l Utdragsbestyrkande 
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KF§ 5 
KS § 3 

DNR KS 166/2016 942, KS 289/2016 942 

Ändring av investeringsbudget 2017-2019 

Sammanfattning 
En reviderad investeringsbudget för perioden 2017-2019 är framtagen. Total bud
getram för perioden är 184 585 tkr; 
År 2017, 56 285 tkr. Det innebär en utökad budget med 16 950 tkr mot föregående 
beslut. 
År 2018, 63 550 tkr. Det innebär en utökad budget med 35 100 tkr mot föregående 
beslut. 
År 2019, 64 750 tkr. Det innebär en utökad budget med 32 700 tkr mot föregående 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Reviderad investeringsbudget får budgetperioden 2017-2019 
Bygg- och miljönämnden § 72/2016-11-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget för 
2017-2019 enligt förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget för 2017-

2019 enligt förslag. 

I kommunfullmäktige bifaller Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens fårslag till 
beslut och föreslår att kommunfullmäktige beviljar startbeslut av Horsbyprojektet, 
ventilation Altarp och inköp av släck/tankbil Annelund. 

Ingemar Kihlström (KD), Robert Andersson (S), Gunnar Andersson (M) och Björn 
Wilhelmsson (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordfåranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Johnny Carlssons 
(C) tilläggsfårslag antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 5 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget for 2017-

2019 enligt forslag. 
2. Kommunfullmäktige beviljar startbeslut av Horsbyprojektet, ventilation Al

torp och inköp av släck/tankbil Annelund. 

' Utdragsbestyrkande 
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Sid 

13 

Information om Herrljunga kommuns borgensförbindelser 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har efterfrågat en fullständig redovisning av vilka borgensni
våer kommunen klarar av och vad de får for foljder i form av belastning och risker, 
KF§ 108/2016-11-08. 

Ekonomiavdelningen har tagit fram en rapport avseende Herrljunga kommuns bor
gensfårbindelser som härmed redovisas. 

Informationen läggs till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om informationen läggs till handlingama 
och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Rättning av beslut avseende höjd borgensram, stiftelsen Herr
ljunga Industrilokaler 

Sammanfattning 
Detta är en rättelse av fattat beslut gällande höjd borgensram får Stiftelsen Herr
ljunga Industrilokaler, fattat i KS den 17/1 O, KS§ 177 samt i KF den 8/11, FK§ l 08. 
Rättelsen gäller beslutsformuleringen. 

Enligt Kommuninvest måste det i beslutsformuleringen får borgensförbindelse 
framgå att det är en proprieborgen. Vid en proprieborgen går borgensmannen i bor
gen såsom får egen skuld. Det innebär att borgensmannen kan krävas direkt, det vill 
säga utan att borgenären behöver bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-11-29 
Kommunfullmäktige § l 08/20 16-11-08 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-22 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 
Kommunstyrelsen fareslår att kommunfullmäktige 

l. beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad proprieborgensram 
med 9 000 000 kronor till totalt l 79 000 000 kronor. 

2. godkänner stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan får att 
uppfåra en industrihall enligt ovan. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen fareslår att kommunfullmäktige 

l. beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad proprieborgensram 
med 9 000 000 kronor till totalt l 79 000 000 kronor. 

2. godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan får att 
uppfåra en industrihall enligt ovan. 

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

/ Uldragsbeslyrkande 
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F ortsättning KF § 7 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad 

proprieborgensram med 9 000 000 kronor till totalt 179 000 000 kronor. 
2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers till

ståndsansökan får att uppfåra en industrihall enligt ovan. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKllGE 

Justerandes sign 

KF§ 8 
KS § 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 

DNR KS 271/2016 942 

Borgensavgift för Herrljungabostäder AB 

Sammanfattning 

Sid 

16 

Från och med den l januari 2011 gäller lagstiftning som innebär nya villkor fOr 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som syftar till att skapa likvärdiga 
forutsättningar for kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Enligt 
lagstiftningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivas enligt affårsmässiga 
principer som bland annat innebär att kommunerna ska ta ut marknadsmässiga 
borgensavgifter och räntor på lån av kommunala bostadsaktiebolag. 
I forslag till ny borgensavgift har anpassning skett till gällande lagstiftning mellan 
Herrljunga kommun och Herrljungabostäder AB. Detta beslut ersätter tidigare be
slut om borgensavgift for Herrljungabostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige godkänna att borgensavgiften skall: 

gälla for Herrljungabostäder AB 
uppgå till 0,3 procent 
beräknas på den låneskuld som var aktuell vi årets slut och där kommunen 
har ett borgensåtagande 
gälla from år 20 l 7 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om forvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen fOreslår kommunfullmäktige godkänna att borgensavgif-

ten skall: 
gälla for Herrljungabostäder AB 
uppgå till 0,3 procent 
beräknas på den låneskuld som var aktuell vi årets slut och där 
kommunen har ett borgensåtagande 
gälla from år 2017 

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 

F ortsättning KF § 8 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige godkänner att borgensavgiften skall: 

gälla för Herrljungabostäder AB 
uppgå till 0,3 procent 

Sid 

17 

beräknas på den låneskuld som var aktuell vi årets slut och där 
kommunen har ett borgensåtagande 
gälla from år 2017 

l ,. 

/~ { 
~ 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
":f IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 
Sid 

18 

Juslerandes sign 

KF§ 9 
KS § 7 

DNR KS 300/2016 387 

Beviljande av bidrag till utbildningsinsats från Nämndemannaför
eningen vid Alingsås Tingsrätt 

Sammanfattning 
Ansökan om bidrag till utbildningsinsats får nämndemän har inkommit 2016-12-08 
från Nämndemannaroreningen vid Alingsås Tingsrätt. Föreningen söker bidrag om 
500 kr per mandat och år får innevarande mandatperioden 2016-2019, som i sin 
helhet ska utbetalas vid inledningen av mandatperioden. 

Herrljunga kommun har fem valda nämndemän får denna mandatperiod. Det totala 
bidraget som ansökes om är l O tkr. Kostnaden fareslås belasta kommunfullmäkti
ges konto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-10 
Ansökan om bidrag från Nämndemannaroreningen vid Alingsås Tingsrätt, inkom
men 2016-12-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige beviljar bidrag om l O tkr till Nämndemannaroreningen 
vid Alingsås Tingsrätt får mandatperioden 2016-2019. 

2. Kostnaden fareslås belasta kommunfullmäktiges konto. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige beviljar bidrag om l O tkr till Nämndemannaroreningen 

vid Alingsås Tingsrätt får mandatperioden 2016-2019. 
2. Kostnaden fåreslås belasta kommunfullmäktiges konto. 

I kommunfullmäktige bifaller Ronnie Rexwall (KV) kommunstyrelsens fårslag. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beviljar bidrag om l O tkr till Nämndemannaroreningen 

vid Alingsås Tingsrätt fårmandatperioden 2016-2019. 
2. Kostnaden belastar kommunfullmäktiges konto. 

Utdragsbestyrkande 
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Juslerandes sign 

KF§ 10 
KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 

DNR KS 176/2016 730 

Sid 

19 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
per 2016-09-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen får respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har fårflutit från dagen får respektive beslut. 
A v de två rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är ett verkställd insats ( 4 
månader) och det andra har avslutats på den enskildes egen begäran då det inte är 
aktuellt att flytta. Individ och familjeomsorgens två rapporterade ärenden är båda 
ännu inte verkställda beslut och tiden från datum for beslut har överskridit tre må
nader vilket innebär att dessa ärenden ska rapporteras. A v de rapporterade ärendena 
enligt LSS är tre rapporterade verkställda och ett är avslutat, insatsen är inte längre 
aktuell. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 127/2016-11-01 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-09-30 

Förslag till beslut 
Socialnämndens fårslag till beslut: 

l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-09-30 till hand
lingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2016-09-30 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2016-09-30 till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF§ 11 
KS § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-14 

DNR KS 290/2016 711 

Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Sid 

20 

Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att ansvara 
för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Idag ansvarar bygg- och miljönämnden för dessa ärenden men såväl bygg- och mil
jöförvaltningen som socialförvaltningen ser samordningsvinster i att socialnämnden 
tar över ansvaret. Uppgiften skulle ingå i alkoholhandläggarens uppdrag. Nämn
dens alkoholhandläggare innehar detta uppdrag i övriga kommuner inom det kom
munala samarbete som finns avseende alkoholhandläggning och har en god kun
skap om uppdraget. Tillsynen kommer att ske i samband med att handläggaren gör 
tillsyn av folköl och tobak. 

Hanteringen av receptfria läkemedel finns idag inte inskrivet i något reglemente. 
Förvaltningen föreslår därför att detta ska tas i beaktande vid nästa revidering av 
nämndemas reglementen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 142/2016-11-29 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att an
svara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret får re
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att ansvara får kontrollen av 

försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

2. Kommunfullmäktige skriver in ansvaret får receptfria läkemedel i social
nämndens reglemente. 

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

Utdragsbestyrkande 
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F ortsättning KF § 11 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
l. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att ansvara for kontrollen av 

försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

2. Kommunfullmäktige skriver in ansvaret för receptfria läkemedel i social
nämndens reglemente. 

/ Utdragsbestyrkande 

" 
/{ 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-02-14 22 

KF§ 12 DNR KS 001/2017 111 

Utökning av valberedningen samt fyllnadsval av ledamöter och er
sättare 

Sammanfattning 
Arbetet med att hitta en sjätte revisor har tagit tid och visat att en större valbered
ning med det kontaktnät det medfår, på ett påtagligt sätt ökat möjligheten att få 
fram kandidater får politiska uppdrag i kommunen. För att ge bättre fårutsättningar 
får valberedningen med större kontaktnät och snabbare resultat, skulle beredningen 
får resterande tid av mandatperioden behöva utökas till det ursprungliga antalet, 9 + 
9 ledamöter/ersättare. Den lilla valberedning vi nu har, 3 + 3, skulle då behöva utö
kas genom att välja nya 6 + 6 ledamöter och ersättare. Den sittande beredningen har 
aktivt bidragit till att ta fram de kandidater som fåreslås i fårslaget 

Den utökade valberedningen fåreslås bestå av de fårtroendevalda som idag utgör 
beredningen, och som även fortsättningsvis innehar samma poster som ordfårande 
och vice ordfårande. 

Förslag till beslut 
Gunnar Andersson (M) fåreslår Gunnar Andersson (M) tillledamot och Hans 
Malmqvist (M) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandat
perioden. 

Anette Rundström (S) fåreslår Anette Rundström (S) tillledamot och Harry Nilsson 
(S) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

Ronnie Rexwall (KV) fåreslår Gun Carlsson (KV) tillledamot och Börje Aronsson 
(KV) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

Ingemar Kihlström (KD) fåreslår Ove Sevetin (KD) tillledamot och Fredrik Svens
son (KD) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperi
oden. 

Johnny Carlsson (C) fåreslår Andreas Molin (C) tillledamot och Torbjörn Holgers
son (C) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

Kjell Johansson (MP) fåreslår Elin Hegg (MP) tillledamot och Kjell Johansson 
(MP) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

Jan-OlofBrorsson (L) fåreslår Inger Gustavsson (L) tillledamot och Finn Svensson 
(L) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

Lars-Erik Ahlgren (SD) fåreslår Maria Hjalmarsson(-) tillledamot och Lars-Erik 
Ahlgren (SD) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatpe
rioden. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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Fortsättning KF§ 12 

Magnus Jonsson (V) föreslår Magnus Jonsson (V) tillledamot och Mika Andersson 
(V) till ersättare till utökad valberedning får resterande del av mandatperioden. 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om Kent Johanssons (KV) fårslag att ut
öka valberedningen får resterande del av mandatperioden godkänns och finner att 
så sker. 

Ordfåranden frågar om Gunnar Anderssons (M) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
Ordfåranden frågar om Anette Rundströms (S) fårslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
Ordfåranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) fårslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
Ordfåranden frågar om Ingemar Kihlströms (KD) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
Ordfåranden frågar om Johnny Carlssons (C) fårslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
Ordfåranden frågar om Kjell Johanssons (MP) fårslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
Ordfåranden frågar om Jan-Olof Brorssons (L) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
Ordfåranden frågar om Lars-Erik Ahlgrens (SD) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
Ordfåranden frågar om Magnus Jonsson s(V) fårslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beslutar att utöka valberedningen till 9 ledamöter och 

9 ersättare får resterande del av mandatperioden. 
2. Följande personer utses tillledamöter i valberedningen får resterande del av 

mandatperioden: 
Gunnar Andersson (M), ordfårande 
Anette Rundström (S), vice ordfårande 
Gun Carlsson (KV) 
Ove Severin (KD) 
Andreas Molin (C) 
Elin Hegg (MP) 
Inger Gustavsson (L) 
Maria Hjalmarsson(-) 
Magnus Jonsson (V) 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Fortsättning KF § 12 

Justerandes sign 

· ~ · 

3. Följande personer utses till ersättare i valberedningen för resterande del av 
mandatperioden: 
Hans Malmqvist (M) 
Harry Nilsson (S) 
Börje Aronsson (KV) 
Fredrik Svensson (KD) 
Torbjörn Holgersson (C) 
Kjell Johansson (MP) 
Finn Svensson (L) 
Lars-Erik Ahlgren (SD) 
Mika Andersson (V) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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KF§ 13 DNR KS 001/2017 111 

Fyllnadsval av kommunrevisor 

Sammanfattning 
Eftersom Jan-Olof Olsson (S) entledigats från sitt uppdrag som kommunrevisor, 
behöver kommunfullmäktige välja en ny. 

Förslag till beslut 
Gunnar Andersson (M) fåreslår Sören Holm,  Herrljunga, till 
kommunrevisor for resterande del av mandatperioden. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om Gunnar Anderssons (M) forslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
Sören Holm,  Herrljunga, väljs till kommunrevisor for reste
rande del av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§ 14 DNR KS 005/2016 111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Klas Svensson (C)  Vårgårda har i skrivelse 2017-01-02 
begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsg~ng 
I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om Klas Svenssons (C) begäran om ent
ledigande som ersättare i kommunfullmäktige godkänns och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Klas Svenssons (C),  Vårgårda begäran om ent

ledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkänns och 
kommunfullmäktige tillskriver länsstyrelsen om ny räkning. 

.. -
Utdragsbestyrkande 

·~ { 
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KF§ 15 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande 

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

2 Återrapportering av kommunfullmäk-
tiges beslut 2016 

3 Information om budget 2017-2019 

4 Beslut om valkretsindelning från VG 
Regionen 

5 Budget 2017-2019 socialnämnden 

6 Budget och verksamhetsplan tekniska 
nämnden 2017-2019 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

,\_~· 
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DNR 

KS 005/2016 111 

KS 122/2016 101 

KS 166/2016 942 

KS 186/2016 950 

KS 2016:106 

KS 166/2016 942 

Sid 

27 




