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KF § 1 DNR KS 39/2018 610 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande visionen "Våga, 
Vilja, Växa" 

Sammanfattning 
Följande frågor inkom 2018-02-12 från Inger Gustavsson (L): 

• Vilka ambitioner har kommunledningen för att förverkliga vår slogan att nå 
målet 10000 invånare är 2020? 

•Många efterfrågar hyreslägenheter i Herrljunga tätort. 

Johnny Carlsson (C), kommunstyrelsens ordförande, besvarar Inger Gustavssons 
(L) fråga. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Frågan och svaret godkänns. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

KF § 2 DNR KS 7/2018 910 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid 
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KF § 3 DNR KS 19/2018 912 

Information från revisionskollegiet 

Sammanfattning 
Ledamoten av kommunens revisorer, Sture Johansson, informerar kort om 
revisionens verksamhet under november och december 2017. Alla fördjupade 
revisioner är klara men någon rapport saknas ännu. Granskningsrapportema läggs 
ut på nätet allt eftersom de blir klara. 
Bokslutsgranskning för delårs- och årsbokslut 2017 är klar. 
För nästa mandatperiod behövs upphandling av nytt sakkunnigt biträde till 
rev1s10nen. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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6 

Svar på medborgarförslag angående utökad gatubelysning i 
Hudene 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-08-30 från Gerhard Franklin i 
HeITljunga. Förslaget är att: " ... gatubelysningen i Hudene utökas.från 
Ljungholmen till korsningen vid väg I 81. " 
Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg längs landsväg 1929/1933 mellan Hudene och Herrljunga finns med 
bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. Förslaget är att gång- och cykel väg 
byggs i etapp 1 fram till väg 181 och i etapp 2 till Hudene skola. 
Gång- och cykelväg (GC) för den sträcka som medborgarförslaget föreslår 
bedöms förbättra trafiksäkerheten i större utsträckning än vad belysning längs 
sträckan gör. Dessutom finns risk att belysning som sätts upp före ny GC-väg 
antingen hamnar på fel sida av vägen eller behöver flyttas när GC-väg byggs. 
Den föreslagna sträckan är ca 320 meter. Med avstånd på ca 40 meter mellan 
belysningspunktema beräknas kostnaden till ca 360 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24 
Medborgarförslag "Utökad gatubelysning i Hudene" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag : 

• Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den 
föreslagna sträckan. 

• Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den 

föreslagna sträckan. 
2. Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-02-13 7 

Fortsättning KF § 4 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den 

föreslagna sträckan. 
2. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre 
och rörelsehindrade 

Sammanfattning 
Följande nedkortade motionsförslag inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson 
(S): 
" ... För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är 
lämpliga platser att ha en e/cykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. 
Gäsenegården/hemtjänsten, Ljung. Hemgården/hemtjänsten, Herrljunga. 
UtU'rån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 
•Att socia(förvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by side" 
för placering vid ovanstående platser. 

Justerandes sign 

•Att socialtjänsten.far ta del av.föregående års överskott till.finansieringen" 

Socialförvaltningen har köpt in en tandemcykel av modell "side by side" under 
hösten till Hemgården. Beslutet var att börja med en cykel får att testa hur det 
fungerar, om det finns möjlighet att komma ut och cykla och om den uppskattas. 
Skulle det finnas möjlighet framöver ekonomiskt och tandemcykeln används och 
uppskattas kan flera cyklar köpas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 
Motion inkommen 2017-09-29 
Kommunfullmäktige § 11212017-10-1 7 
Kommunstyrelsen §212/2017-11-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 6 
KS § 6 

DNR KS 40/2017 612 

Svar på motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan 

Sammanfattning 
Motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16 från Lennart 
Ottosson (KV). I motionen föreslås att Herrljunga kommun ska införa daglig 
schemalagd idrott i grundskolan och gymnasieskolan. 
Bildningsnämnden har svarat på motionen. Utifrån skolans förändrade timplan från 
läsåret 2018, en redan beslutad utökning av idrottsundervisning om 100 timmar från 
2019 samt brist på tillgången till idrottshallar anser bildningsnämnden att det i 
dagsläget inte är möjligt att bevilja motionen. De ställer sig dock positivt till att 
införa en pilotskola under läsåret 2018, förutsätt att erforderliga medel tillkommer 
om 200 tkr. 
Bildningsnämnden beslutar därför att motionen genom svarsskrivelsen ska anses 
vara besvarad och att bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för att införa en pilotskola 
för 2018/2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-03 
Bildningsnämndens § 128/2017-12-04 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2017-10-31 
Motion inkommen 2017-02-16 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 
• Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola för 

2018/2019. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen tillstyrker bildningsnämndens förslag att motionen kan 

anses besvarad. 
• Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom 

fastställda budgetramar. 

Gunnar Andersson (M) föreslår följande tillägg på kommunstyrelsens förvaltning 
punkt två: 

• Vid behov kan tidigare års ackumulerade budgetöverskott användas. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på vart och ett av förslagen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunstyrelsens förvaltnings förslag tillsammans med Gunnar 
Anderssons (M) tilläggsförslag. 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad. 

Sid. 
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2. Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom 
fastställda budgetramar. 

3. Vid behov kan tidigare års ackumulerade budgetöverskott användas. 

I kommunfullmäktige bifaller Inger Gustavsson (L), Gunnar Andersson (M), 
Lennart Ottosson (KV) och Staffan Setterberg (KD) förslaget. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom 

fastställda budgetramar. 
3. Vid behov kan tidigare års ackumulerade budgetöverskott användas. 

,)dJ./-
tt::;flf 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om att erbjud kommunala ställplatser till husbils
gäster för att främja besöksnäringen i kommunen 

Sammanfattning 
Motion inkom från Elin Alavik (L(FP)), 2015-04-17 och föreslår att; 

• Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare 
ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun Herrljunga kom
mun samlar in information om eventuella privata eller föreningsägda ställ
platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. annat tu
ristmaterial." 

Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till kommunalt vatten 
och avlopp är förenad med en anslutningsavgift. Utanför tätorten har kommunen 
inte 
samma tillgång till vatten och avlopp. För att inte kostnaderna ska bli för höga bör 
ställplatser därför anläggas utanför tätorten, men i anslutning till befintliga anlägg
ningar med vatten och avlopp. En sådan befintlig anläggning, som är möjlig är på 
Orraholmen "Gula huset''. 
Kostnaden beräknas till 100 tkr. I investerings budget finns avsatta medel för mindre 
gatuanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 och är 
därför möjliga att omdisponera för ändamålet ställplatser 

Beslutsunderlag 
Motion "erbjuda ställplats till husbilsgäster för att främja besöksnäringen i 
kommunen" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• 100 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre 
gatuanläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 

• Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. I 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre 

gatuanläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
2. Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) förslaget. 

Uldragsbeslyrkande 



fa I! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ 11 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid, 

2018-02-13 12 

Fortsättning KF § 7 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. I 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre 

gatuanläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
2. Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 
3. Motionen anses därmed besvarad. 

Utdragsbeslyrkande 
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Proprieborgen för Herrljunga Hotellfastighets AB, 
org. nr: 556078-7573 

Sammanfattning 

Sid . 

13 

Kommuninvests jurister föreslår nya formuleringar i beslut gällande borgens
förbindelser för Herrljunga kommuns bolag. Detta för att det juridiskt ska fungera 
vid eventuella återkrav. Om nya lånebehov uppstår hos bolagen eller om det finns 
anledning att skriva ner proprieborgens ram utifrån rådande lånesituation, tas 
beloppsramen om i nytt beslut. Beslutet är därmed inte bundet till ett enskilt år utan 
gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest. 

För Herrljunga Hotellfastighets AB är proprieborgens ram oförändrad. Aktuell 
låneskuld för Herrljunga Hotellfastighets AB hos Kommuninvest är 6 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Herrljunga Hotellfastighets ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 6 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Herrljunga Hotellfastighets ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 6 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Herrljunga Hotellfastighets ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 6 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Expcdicrns till : Kom munfullmii kligc, licrrljunga hotellfastighets AB 

Justerandes sign Uldragsbeslyrkande 
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Proprieborgen för Herrljunga Vatten AB, 
org. nr: 556739-5347 

Sammanfattning 

Sid . 
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Kommuninvests jurister föreslår nya formuleringar i beslut gällande borgens
förbindelser för Herrljunga kommuns bolag. Detta för att det juridiskt ska fungera 
vid eventuella återkrav. Om nya lånebehov uppstår hos bolagen eller om det finns 
anledning att skriva ner proprieborgens ram utifrån rådande lånesituation, tas 
beloppsramen om i nytt beslut. Beslutet är därmed inte bundet till ett enskilt år utan 
gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest. 

För Herrljunga Vatten AB är proprieborgens ram oförändrad. Aktuell låneskuld för 
Herrljunga Vatten AB hos Kommuninvest är 30 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Herrljunga Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Herrljunga Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 30 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Herrljunga Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 
000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ J.T KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

//]? --

KF § 10 
KS § 220 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 260/2017 942 

Proprieborgen Herrljungabostäder AB, 
arg.nr: 556508-0909 

Sammanfattning 

Sid. 

15 

Kommuninvests jurister föreslår nya formuleringar i beslut gällande borgens
förbindelser för Herrljunga kommunsbolag. Detta för att det juridiskt ska fungera 
vid eventuella återkrav. Om nya lånebehov uppstår hosbolagen eller om det finns 
anledning att skriva ner proprieborgensram utifrån rådande lånesituation, tas 
beloppsramen om i nytt beslut. Beslutet är därmed inte bundet till ett enskilt år utan 
gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest. 
För Herrljungabostäder AB är proprieborgensram oförändrad. En avrundning har 
dock skett från 151 596 550 kr till 151 600 000 kr. Aktuell låneskuld för 
Herrljunga-bostäder AB hos Kommuninvest är 150 300 tkr. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Herrljungabostäder ABs låneförpliktelser upptill ett totalt högsta lånebelopp om 
151 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Herrljungabostäder ABs låneförpliktelser upptill ett totalt högsta lånebelopp 
om 151 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Herrljungabostäder ABs låneförpliktelser upptill ett totalt högsta lånebelopp 
om 151 600 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 11 
KS § 221 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 261/2017 942 

Proprieborgen Nossans Förvaltningsaktiebolag, 
arg.nr: 556637-5746 

Sammanfattning 

Sid. 

16 

Kommuninvests jurister föreslår nya formuleringar i beslut gällande borgens
förbindelser för Herrljunga kommuns bolag. Detta för att det juridiskt ska fungera 
vid eventuella återkrav. Om nya lånebehov uppstår hos bolagen eller om det finns 
anledning att skriva ner proprieborgens ram utifrån rådande lånesituation, tas 
beloppsramen om i nytt beslut. Beslutet är därmed inte bundet till ett enskilt år utan 
gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest. 

För Nossan Förvaltningsaktiebolag sänks ramen för proprieborgen från 95 140 tkr 
till 60 000 tkr. Detta då ett av lånen amorterats och den aktuella skulden totalt är 
59 650 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 60 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 60 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 60 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

!Cxpcdicras till: Kommunfullmiiktige, Nossan Förvaltningsakticbolag 

Uldragsbeslyrkande 



.. 

H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF § 12 
KS § 222 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 262/201 7 942 

Proprieborgen Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, 
org nr: 864000-0892 

Sammanfattning 

Sid. 

17 

Kommuninvests jurister föreslår nya formuleringar i beslut gällande 
borgensförbindelser för Herrljunga kommuns bolag. Detta för att det juridiskt ska 
fungera vid eventuella återkrav. Om nya lånebehov uppstår hos bolagen eller om 
det finns anledning att skriva ner proprieborgens ram utifrån rådande lånesituation, 
tas beloppsramen om i nytt beslut. Beslutet är därmed inte bundet till ett enskilt år 
utan gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest. För Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler är proprieborgens ram oförändrad. Aktuell låneskuld för 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler hos Kommuninvest är 156 300 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 179 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 179 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 179 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Expeclieras till: Ko111mu11rullmäktige, Stiftelsen llerrljung" industrilokaler 



6 IS HERRLJUNGA KOMMUN 

~ 1.1 KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesda tu rn 

2018-02-13 
Sid. 
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Juslerandes sign 

KF § 13 
KS § 223 

DNR KS 238/2017 942 

Hantering av balanserad fordran Herrljunga Folkets park 

Sammanfattning 
Föreningen Herrljunga Folkets Park har sedan 1984 ett amorterings- och räntefritt 
lån om 100 tkr hos Herrljunga kommun. Under åren som gått har föreningen med 
jämna mellanrum begärt uppskov av amortering, vilket har beviljats av 
Kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beviljade även den 12 maj 2009 ett amorterings- och räntefritt 
lån om totalt 1 200 tkr som avsåg medfinansiering av investeringar i föreningens 
fastighet. Enligt Kommunfullmäktiges beslut ska stödet maximalt ha en löptid om 
30 år från utbetalningstillfället. Under denna löptid ska kommunen årligen, i 
samband med upprättande av årsbokslut, ta ställning till hur stor del av lånet som 
ska avskrivas. Varje sådan avskrivning ska kostnadsföras som föreningsbidrag. 
Någon avskrivning av lånet har till dags dato inte gjorts. Auktoriserade revisorer 
från PwC, har vid upprättande av årsredovisning 2016 påpekat att lån utan 
amortering bör i sin helhet ses som ett bidrag och således belasta resultaträkningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 
Kommunstyrelsen § 194/2007 
Kommunstyrelsen § 168/2008 
Kommunstyrelsen § 3 7 /2009 
Kommunstyrelsen § 5512009 
Kommunfullmäktige § 54/2009 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beslutar att aktivera fordran på Herrljunga Folkets 
park om 1,2 mkr som ett bidrag. Kostnaden för bidraget belastar 
kommunens konto för finansen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att en avbetalningsplan upprättas mellan 
Herrljunga Folkets park och Herrljunga kommun gällande lånet/fordran om 
100 tkr. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att kommunens verksamhet får nyttja lokalerna och 
att kommunchefen får i uppdrag att förhandla. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag antas eller avslås och finner 
att det antas. 

Uldragsbeslyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 13 
Fortsättning KS § 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

Kommunstyrelsens beslut 

Sid 
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I. Kommunchefen får i uppdrag att förhandla om kommunens verksamheters 
nyttjande av lokalerna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Kommunfullmäktige beslutar att aktivera fordran på Herrljunga Folkets 

park om 1,2 mkr som ett bidrag. Kostnaden för bidraget belastar 
kommunens konto för finansen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att en avbetalningsplan upprättas mellan 
Herrljunga Folkets park och Herrljunga kommun gällande lånet/fordran om 
100 tkr. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar att aktivera fordran på Herrljunga Folkets 

park om 1,2 mkr som ett bidrag. Kostnaden för bidraget belastar 
kommunens konto för finansen. 

2. En avbetalningsplan upprättas mellan Herrljunga Folkets park och 
Herrljunga kommun gällande lånet/fordran om 100 tkr. 

Expedieras till: Ko111111unfullmäktige, Folkets park, kommunchef 

Uldragsbeslyrkande 



D ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ fP KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF § 14 
KS § 224 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 254/201 7 942 

Sid . 
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Ramväxling kapitalkostnadspott 2018 samt kapitalkostnader 
avseende internhyror 

Sammanfattning 
Denna ramväxling består av två delar. Del 1.) 
Kapitalkostnader flyttas från internhyrorna, vilka är budgeterade på respektive 
verksamhetsnämnd, till Tekniska nämnden. 
Internhyrorna består i nuläget av följande delar: kapitalkostnader (avskrivningar 
och internränta), fastighetsskötsel, el, värme och övrig förbrukning. I detta förslag 
till 
beslut kommer kapitalkostnadsdelen i hyrorna att flyttas från 
verksamhetsnämnderna till Tekniska nämnden. Denna hantering kommer att 
förenkla hanteringen av kapitalkostnader samt att kapitalkostnaderna kan hanteras 
som en helhet i tekniska 
nämnden. En annan fördel med att genomföra denna ramväxling är att åter
rapportering till SCB i Räkenskapssammandraget (RS) blir mer rättvisande. 
Beloppen som föreslås att ramväxlas avseende internhyra är: 

NÅMND/styrelse Belopp kr 
Kommunstyrelsen -841 406 
Bi ldn ingsnämnden * -10 706 460 
Socialnämnden* -5 085 542 
Bygg och miljönämnden -952 985 
Tekniska nämnden 17586393 

*Notera att en del av ramväxlingen regleras genom ett lägre måltidspris då kökens hyror också juste-
rats. 

Justerandes s1gn 

Del 2.) 
Kap i talkostnadspotten som räknades fram i budgetprocessen 2018-2020 avseende 
2018 års budget, fördelas ut på respektive nämnd utifrån beslutade investeringar. I 
budgeten som beslutades på kommunfullmäktige den 14/11 2017, framgår det att 
den totala kapitalkostnadspotten är -2 506 tkr. Anledningen till att potten är negativ 
är att internräntan har sänkts från 2,5 % till 1,75 %. 
Beloppen som föreslås att ramväxlas avseende kapitalkostnadspotten är: 

NÄMND/styrelse Belopp kr 
Kommunstyrelsen -219954 
Bildningsnämnden 85 165 
Socialnämnden 138073 ,____ 
Bygg och miljönämnden 125 738 
Del av komponentöverskott -1 607 778 -
Tekniska nämnden -1027244 

Total summa enligt beslutad -2 506 000 
kapitalkostnadspott: 

Uldragsbeslyrkande 



fl l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

F01isättning KS § 224 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 
Budget och verksamhets plan KF 120I7§121 

Förslag till beslut 

Sid. 

21 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling i enlighet 
med följande tabell: 

NÄMND/Styrelse (kr) 
Summa 

Hyra Kapitalkostnadspott ramväxling 
Kommunstyrelsen -841 406 -219 954 -1 061 360 

Bildningsnämnden -10 706 460 85 165 -10 621 295 

Socialnämnden -5 085 542 138 073 -4 947 469 

Bygg och miljönämnden -952 985 125 738 -827 247 

Tekniska nämnden 17 586 393 -2 635 022 14 951 371 

Total summa enligt beslu-
tad kapitalkostnadspott: 0 -2 506 000 -2 506 000 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling i 

enlighet med följande tabell: 

NÄMND/Styrelse (kr) 
Summa 

Hyra Kapitalkostnadspott ramväxling 

Kommunstyrelsen -841 406 -219954 -1 061 360 

Bildningsnämnden -10 706 460 85 165 -10621295 

Socialnämnden -5 085 542 138 073 -4 947 469 

Bygg och miljönämnden -952 985 125 738 -827 247 

Tekniska nämnden 17 586 393 -2 635 022 14 951 371 

Total summa enligt beslu-
tad kapitalkostnadspott: 0 -2 506 000 -2 506 000 

Utdragsbestyrkande 



:"! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKllGE 

Justerandes s1g n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-02-13 22 

Fortsättning KF § 14 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ramväxling i enlighet med följande tabell : 

NÄMND/Styrelse (kr) 
Summa 

Hyra Kapitalkostnadspott ramväxling 
Kommunstyrelsen -841 406 -219954 -1 061 360 

Bildningsnämnden -10 706 460 85 165 -10621295 

Socialnämnden -5 085 542 138 073 -4 947 469 

Bygg och miljönämnden -952 985 125 738 -827 247 

Tekniska nämnden 17 586 393 -2 635 022 14951371 

Total summa enligt beslu-
tad kapitalkostnadspott: 0 -2 506 000 -2 506 000 

Uldragsbeslyrkande 



~ !; HERRLJUNGA K~.MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 15 
KS § 225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 253/2017 7772 

Sid. 
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Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt e-cigaretter 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun ingår i Tillståndsenheten I Samverkan. Tillståndsenheten 
ombesörjer upprätthållandet och genomförandet av arbete i enlighet med alkohol
lagen, tobakslagen och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i all fall där 
kommunen inte specifikt måste fatta beslut enligt lag. Detta innebär att kommunen 
köper tjänsterna av Lidköpings kommun. 
Tillståndsenheten har tagit fram rekommendationer på ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt e-cigaretter. 
Ändringen sedan förra avgifterna är ett tillägg av avgift e-cigaretter med 
påfyllnadsbehållare som har tillkommit i socialnämndens ansvars område sedan 
förra avgifterna antogs. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13 
Ansöknings och tillsynsavgifter (bilaga 1, SN § 114/2017-11-18) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ansöknings- och tillsynsavgifter godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansöknings- och tillsynsavgifter godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, SN § 114/2017-11-18) . 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Ansöknings- och tillsynsavgifter godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, SN § 114/2017-11-18). 

Uidragsbestyrkande 



fl ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF § 16 
KS § 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 250/2017 901 

Sid. 
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Revidering av kommunens lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 

Sammanfattning 
Då kommunens webbsida görs om och att uppdatering sker i vårt avtal med 
kommunjägarna så finns vidta brister i de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa och miljö när det gäller skyddsjakt. Bedömningen är att det 
behöver beskrivas klarare vad som gäller vid skyddsjakt. Miljöenheten föreslår 
kommunfullmäktige att följande skrivning för tillfogas: 

"Skydds jakt 
Skyddsjaktfar endast ske utav kommunens utsedda kommunjägare, deras uppdrag 
är att undanröja olägenhet for människors hälsa och miljö. Med olägenhet.för 
människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt til(fcillig. " 

Detta är reglerat i 9 kap 3 § Miljöbalken 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden§ 61/2017-11-29 

Förslag till beslut 
Nämndens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att miljöenhetens 
förslag skrivs in i föreskrifterna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Följande skrivning tillfogas kommunens lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö; 

"Skydds} akt 
Skyddsjaktfår endast ske utav kommunens utsedda kommunjägare, deras 
uppdrag är att undanröja olägenhet for människors hälsa och miljö. Med 
olägenhet.för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt til(fällig. " 

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

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 16 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Följande skrivning tillfogas kommunens lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö; 

"Skydds jakt 
Skyddsjaktfår endast ske utav kommunens utsedda kommunjägare, deras 
uppdrag är att undanröja olägenhet for människors hälsa och miljö. Med 
olägenhet.för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt til(fällig. " 

Uldragsbeslyrkande 



D (! HERRLJUNGA KOMMUN 

~I' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 17 
KS § 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 256/2017 910 

Sid. 

26 

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för köp av 
Ölltorp 1:16 org.nr: 864000-0892 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att köpa 
Ölltorp 1: 16 (tidigare Talent plastics AB). 

I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får 
ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". De planerade åtgärderna 
kostnads-beräknas till 7,2 mnkr och ryms inom beslutad budgensram. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2018-01-14 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2017-12-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

• Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp 1: 16 
beviljas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp 1: 16 

beviljas. 

I kommunfullmäktige anmäler Inger Gustavsson (L) jäv och deltar inte i beslutet. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp 1: 16 

beviljas. 

Utdragsbestyrkande 



il I! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ 11 KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF § 18 
KS § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 8/2018 7704 

Målbild för socialförvaltningens lokaler 2027 

Sammanfattning 

Sid. 

27 

Socialnämndens fattade beslut, 2017-12-19, att anta av förvaltningen föreslagen 
målbild för socialförvaltningens lokaler 2027 och att Socialnämndens beslut ska 
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Socialnämndens arbetsutskott har tillsammans med förvaltningsledningen sett över 
behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande tio åren. 
Kommunstyrelsen har tagit del av Socialnämndens beslut avseende målbild för 
socialförvaltningens lokaler 2027 och ska i beredningen av ärendet till 
kommunfullmäktige ange kommunstyrelsens uppfattning i ärendet. 
Målbild 2027 bygger på befolkningsprognos och anger Socialnämndens bedömning 
av inriktning och behov av verksamhetslokaler på tio år. Målbild 2017 är väl 
genomarbetad och anger färdriktningen med syfte att tillgodose Herrljunga 
kommuns behov av verksamhetslokaler för Socialnämndens verksamheter. 
De framtida ekonomiska förutsättningarna och budgetprocesserna för Herrljunga 
kommun ska ange genomförandetakten avseende "Målbild 2027''. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens underlag avseende "Målbild 2027'', 2017-12-06 
Socialnämndens beslut avseende "Målbild 2027'', 2017-12-19 
Denna tjänsteskrivelse i ärendet, 2018-01-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
socialnämndens antagna "Målbild 2027", avseende tioårsperiodens 
bedömda behov av verksamhetslokaler. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg: 
• Beslutet ska beaktas i budgetarbetet 2019. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom socialnämndens antagna "Målbild 

2027", avseende tioårsperiodens bedömda behov av verksamhetslokaler. 
2. Beslutet ska beaktas i budgetarbetet 2019. 

Uldragsbestyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-02-13 28 

Fortsättning KF § 18 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom socialnämndens antagna "Målbild 

2027", avseende tioårsperiodens bedömda behov av verksamhetslokaler. 
2. Beslutet ska beaktas i budgetarbetet 2019. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 19 
KS § 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 53/2017 101 

Sid . 

29 

Förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan 
för socialförvaltningens verksamhetslokaler 

Sammanfattning 
Socialnämnden har den 28 februari 2017 till fullmäktige skickat en begäran om 
tillsättande av en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan som tillgodoser 
socialförvaltningens lokalbehov för tidsperioden 2018-2028. Kommunstyrelsen 
beslutade den 24 april 2017 att återremittera ärendet till socialnämnden. 
Socialnämnden har den 7 juni 2017 beslutat att skicka åter samma begäran till 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2017 fastställt att planering av verksamhets
lokaler genomförs av förvaltningarna och i lokalplaneringsgruppen och åter
remitterat ärendet till socialnämnden för att ta fram en uppdragsbeskrivning, förslag 
till finansiering samt tidsavgränsning för en framtida fullmäktigeberedning. 

Bes I utsu nderlag 
Socialnämnden § 93/2017-10-03 
Kommunstyrelsen § 126/201 7-08-14 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämndens beslut § 18/2017-02-28 skickas åter i sin ursprungliga fonn 
till kommunfullmäktige. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l . Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppgift att till 

2018-01-31 ta fram en plan som tillgodoser socialförvaltningens lokalbehov 
för tidsperioden 2018-2028. 

I kommunfullmäktige yrkar Kent Johansson (KV) avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Förslaget att tillsätta en fullmäktigeberedning avslås. 

Utdragsbestyrkande 



H l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

r Jus\erandes s1gn 

KF § 20 
KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 192/2017 901 

Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 

Sid. 

30 

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete 
har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk 
behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
ett samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalisering av 
kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt 
att kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 201 7-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga 
kommun 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag till beslut: 
Demokratiberedning 2016-2017 föreslår fullmäktige besluta att: 

• Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens 
presidium. 

• Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande. 
• Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden är tillika Samarbetsrådet vice 

ordföranden. 
• Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, 

dä 1 iill träffas rådet när så rådet anser nödvändigt. 
• Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga 

dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till 
demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Inrättande av samarbetsråd i 

Herrljunga kommun sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i 
Herrljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Utdragsbeslyrkande 



H ~ HER RLJ UNGA KOMMUN 

~ 11 KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

Fo1isättning KF § 20 
Fotisättning KS § 159 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
Sid. 

31 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att demokratiberedningens förslag ska ligga till 
grund för beslutet. 

Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att bägge förslagen avslås. 

Elin Alavik (L) bifaller Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - bifall för Björn Wilhelmssons (S) förslag 
Nej - avsl ag för Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå demokrati
beredningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag (röstningsbilaga 1, 
KS ~159/2017-09-25). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås . 

I kommunfullmäktige yrkar Staffan Setterberg (KD), Gunnar Andersson (M), 
Ronnie Rexwall (KV), Ove Severin (KD), Christina Abraharnsson (M) och Mika 
Andersson (V) bifall till demokratiberedningens förslag i alla dess delar. 

Elin Hegg (MP), Inger Gustavsson (L), Johnny Carlsson (C), Björn Wilhelmsson 
(S) och Anette Rundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens försl ag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med demokratiberedningens förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande omröstningsordning: 
Ja - i enlighet kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med demokratiberedningen förslag 

Utdragsbestyrkande 



fl ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ D1 KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

Fortsättning KF § 20 

Med 17 ja-röster, 11 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förlag 
(omröstnings bilaga 1, KF § 20/2018-02-13 ). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Det inrättas inte ett samarbetsråd i Herrljunga kommun. 
2. Inrättandet av samarbetsråd avslås 

Reservation 

Sid. 

32 

Vänsterpartiet, Kommunens väl och Moderaterna reserverar sig 
Kristdemokraterna reserverar sig till fönnån för demokratiberedningens förslag. 

Uldragsbeslyrkande 



I 

a l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

I- Justerandes sign 

KF § 21 
KS § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 193/2017 901 

Tillsättande av kommunfullmäktigeberedningar 

Sid. 

33 

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete 
har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk 
behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande processen vid 
tillsättande av fullmäktigeberedningar. 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare 
tankar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag: 

• Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för 
framtagandet av uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för 
ful lmäktigeberedningar. 

• Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas av 
förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Tillsättande avfullmäktige

beredningar sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga 
kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går 
enligt demokratiberedningens förslag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
\;I IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-02-13 34 

Fortsättning KF § 21 

Kommunstyrelsens beslut 
I . Ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokrati

beredningens förslag. 

Då förslaget att inrätta ett samarbetsråd avslogs och förslaget i §21 grundar sig på 
ett possitivt beslut för ett Samarbetsråd, utgår ärendet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet utgår. 

Uldragsbes lyrkande 



6 ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 22 
KS § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 194/2017 901 

Inrättande av arvodesberedning 

Sammanfattning 

Sid. 

35 

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete 
har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk 
behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
en arvodesberedning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens 
förslag påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör 
tillsättas. Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers 
arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring 
som föranleds av den nya kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av arvodesberedning 

Förslag till beslut 
Demokrati beredningens förslag: 

• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 

• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 
februari 2018. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om inrättande av arvodesberedning 
sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet från demokratiberedningen överlämnas 
till kommunfullmäktige för vidare diskussion i fullmäktige. 

Ronnie Rexwall (KV) och Elin Hegg (MP) bifaller Gunnar Anderssons (M) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Uldragsbeslyrkande 



fj ~ HERRLJ UNGA KOMMUN 

~ fP KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justeran des s1gn 

Fo1isättning KF § 22 
Fortsättning KS § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid . 

36 

1. Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i 
fullmäktige; 

2. Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
3. Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 
4. Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 

februari 2018. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden kommunfullmäktige om punkt 1 kan 
utgå och finner att så sker. 

Elin Hegg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg; 
Beredningens ska ta fram ett förslag om införande av ledighet och ersättning enligt 
4 kap. 18 § kommunallagen, ex. vid föräldraledighet. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas 
till fullmäktige senast i september 2018. 

Ove Severin (KD) föreslår att förslag till beslut om arvodesreglementet ska vara 
klart senast 1 maj 2018. 

Gunnar Andersson (C) bifaller Ove Severins (KD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar punkt 2 och 3 i kommun
styrelsens förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige antar Elin Heggs (MP) 
tilläggsförslag och finner att så sker. 

Ordföranden ställer sedan Johnny Carlssons (C) ändringsförslag mot Ove Severins 
(KD) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Ove Severins (KD) förslag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
l. En arvodesberedning bestående av 5 ledamöter tillsätts . 
2. Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

fötiroendevalda. 
3. Beredningens ska ta fram ett förslag om införande av ledighet och ersättning 

enligt 4 kap. 18 § kommunallagen, ex. vid föräldraledighet. 
4. Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till kommunstyrelsen för 

beredning senast den 1 maj 2018. 

Utdragsbes lyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
Sid. 

37 

}-- Justerandes s-ign __ _ 

KF § 23 DNR KS 1/2018 111 

Val av ledamöter till arvodesberedningen 

Gunnar Andersson (M) föreslår att val av ledamöter till arvodesberedningen ska 
göras på dagens fullmäktigesammanträde. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill ta upp frågan om val av ledamöter 
till arvodesberedningen idag och finner kommunfullmäktige enhetligt beslutar att så 
sker. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår Mika Andersson (V) att ingå i arvodesberedningen. 

Gunnar Andersson (M) föreslår Andreas Johansson (M) att ingå i arvodes
beredningen, som moderaternas och kristdemokraternas representant. 

Johnny Carlsson (C) föreslår Uno Sanfridson (C) att ingå i arvodesberedningen. 

Ove Severin (KD) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag och föreslår att Andreas 
Johansson (M) utses till ordförande för arvodesberedningen. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens 
kommunfullmäktigesammanträde eller bordläggas och finner att kommun
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Anette Rundström (S) föreslår Kerstin Johansson (S) att ingå i arvodesberedningen. 

Kent Johansson (KV) föreslår att socialdemokraterna får i delegation att välja 
ytterligare en person att ingå i arvodesberedningen. Behövs ett konkret tillsättande 
val görs den officiella tillsättningen på kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

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

Ordföranden frågar om extra arvode ska utgå till valberedningens ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att extra arvode inte ska utgå. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Mika Andersson (V) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
2. Andreas Johansson (M) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
3. Uno Sanfridsson (C) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
4. Kerstin Johansson (S) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
5. Andreas Johansson (M) utses till ordförande i arvodesberedningen. 
6. Socialdemokraterna får i delegation att välja ytterligare en person att ingå i 

arvodesberedningen. Behövs ett konkret tillsättande val görs den officiella 
tillsättningen på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

7. Inget extra arvode ska utgå till ordföranden för arvodesberedningen. 

Utdragsbestyrkande 



fl ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ fP KOMMUNFULLMÅKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF § 24 
KS § 23 0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

DNR KS 196/2017 901 

Sid 

38 

Utreda Framtida hantering av Besöksnäringen i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade, 2017-09-25, i enlighet med Demokratiberedningens 
förslag och kommunfullmäktiges beslut, 2017-09-05, att ge kommunlednings
förvaltningen i uppdrag att utreda framtida hantering av Besöksnäringen i 
Herrljunga kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17, att avsätta 400 tkr 
per år i tre år med syfte att genomföra särskild satsning på besöksnäringen. 
Den prioriterade resursen har använts till att finansiera en deltidstjänst i kommun
ledningsförvaltningen. Särskilt fokus har även lagts på det gemensamma arbetet 
inom Turistorganisationema för Boråsregionen och Sjuhärad. 
Besöksnäringen i Henljunga kommun har under 2016-2017, erhållit förbättrade 
insatser för stöd och utveckling av besöksnäringen. I Budget 2018 är säkerställt att 
motsvarande satsning på besöksnäringen fortlöper. Avsikten är att under det tredje 
året utvärdera verksamheten med därtill hörande rapport med analys samt 
överväganden inför framtiden efter 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 192/2015 
Kommunstyrelsen § 153/2015 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner rapporten "Utreda Framtida hantering av 
Besöksnäringen i Henljunga kommun" och åtenapporterar i ärendet till 
kommunfullmäktige i enlighet med Demokratiberedningen 201.6-2017:s 
förslag och kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten "Utreda Framtida hantering av 

Besöksnäringen i Henljunga kommun" och återrapporterar i ärendet till 
kommunfullmäktige i enlighet med Demokratiberedningen 2016-2017:s 
förslag och kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten "Utreda Framtida hantering av 

Besöksnäringen i Herrljunga kommun". 
Utdragsbestyrkande 

d-Jdt 



~ !; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ .., KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-02-13 39 

KF § 25 DNR KS 1/2018 111 

Val av borgerlig vigselförrättare 

Sammanfattning 
Herrljunga kommunfullmäktige behöver utse borgerlig vigselförrättare. 

Förslag till beslut 
Valberedningen har föreslagit Birgitta Saunders,  
Herrljunga till borgerlig vigselförrättare och att förordnande ska gälla till och med 
2022-12-31. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1. Birgitta Saunders,  Herrljunga till borgerlig 

vigsel förrättare. 
2. Förordnandet ska gälla till och med 2022-12-31. 

Uldragsbeslyrkande 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
Sid. 

40 

r Justerandes s1gn 

KF § 26 DNR KS 279/2017 945 

Medborgarförslag - Den smarta Herrljungabygden 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2017-12-22 från Magnus Lennartsson, 
Herrljunga; 

"Hur jag än på kommunens hemsida och handlingar letar kan jag inte hitta någon 
tydlig plan hur kommunen skall hantera eller utvecklas utifrån den digitalisering 
som sker runt om kring oss. Detta finner jag lite anmärkningsvärt då en av 
framgångs.faktorerna är ett bra och tydligt beslut på övergripande nivå. 
En övergripande utvecklingsplanförföretag såväl som andra organisationer är en 
förutsättning.för att nå mål och framgång. 
För en kommun som har till uppgift att tillgodose medborgarnas behovs och 
förväntningar är det en stor utmaning. En plan måste utgå från en övergripande 
vision och tydliga mål. 

• Enklare vardag.för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare.förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Utöver detta krävs en tydlig strategi som har samma utgång,\punkt 
"medborgaren" 

• Utvecklingen utgår.från medborgarnas behov 
• Samordnadförändringsledning 
• Samarbete 
• Säker och effektiv IT leverans 

För att säkerställa en god och säker utveckling bör antalet ''programområden" 
begränsas 

• E,förvaltning 
• Ehälsa 
• Digitalisering skola 
• Smart bygd 

Kommunchef bör vara ägare och drivande i utveckf ingen, trender och drivkrafter 
påverkar utvecklingen vilka förutsättningar och möjligheter har Herrljunga 
kommun? 
För att lyckas krävs en tydlig och moderna '~förändringsbenägen" ledning som kan 
samarbeta över alla traditionella gränser som bygger på.förtroende och säkerhet. 

Mitt förslag är att kommunfullmäktige i Herrljung kommun tar fram en och 
fastsäller en "Utvecklingsplan för den smarta Herrljunga bygden" 

U\dragsbes\yrkande 



f'J ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-02-13 41 

Fo1isättning KF § 26 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ I' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-02-13 42 

KF § 27 DNR KS 280/2017 945 

Medborgarförslag - Det digitala samhället 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2017-12-22 från Magnus Lennartsson, 
Herrljunga; 

"!arbetsordning regleras hur olika fors lag och handlingar skall hanteras. 
I dagens samhälle där faxen och scanner inte hör det vanligaste är det lite konstigt 
att man inte kan skicka in tex medborgar.förslag via epost eftersom det krävs 
"underskr!ft "för att.förslaget skall hanteras. 

Mitt förslag är att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun gör en översyn i 
arbetsordningar etc och anpassar dessa till ett modernt synsätt" 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



6 ~ HERRLJ UNGA KOMMUN 

~ I' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam man trädesda tum 

2018-02-13 
Sid 

43 

Ju slerand es s1gn 

KF ~ 28 DNR KS 6/2018 610 

Medborgarförslag - IT i skolan 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-01-03 från Magnus Lennartsson, 
Herrljunga; 

"I Herrljunga kommun har vi valt att förse de äldre eleverna först med datorer och 
nu verkar det som att årkurs 6 är på gång, detta system gör att många av våra 
yngre elever halkar efter inför framtidens krav på kompetenser och färdigheter. 

Herrljunga kommun borde arbeta aktivt.for att säkerställa sina elevers digitala 
kompetens, dels.för att läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering, dels 
for den oändliga potential de digitala verktygen erbjuder i form av inspirerande 
och motivationshöjande arbetssätt. 

Aven ur tillgänglighets- och likvärdighets perspektiv är datorn oslagbar. Allt 
material blir tillgängligt for alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp. 

Skolorna bör ha tillgång till verktyg som är enkla och som inte stjäl vare sig 
värdefidl pedagogtidfor tekniskt underhåll, eller all(/Or stora ekonomiska resurser. 
Tex Google Suitefor Education erbjuder kostnadsfritt skolor och universitet ett 
antal molnbaserade verktyg som på olika sätt.förenklar och for bättrar sko/arbetet. 
Det är redskap.for bland annat skapande av såväl texter som presentationer, 
hemsidor, mejl, kalender, blogg och egna hemsidor. 

I dagens samhälle är det viktigt att våra eleverfår tillgång till digitala verktyg 
tidigt. Alla elever i grundskolan skall ha en egen dator, förskolorna bör minst ha en 
på tre 

Mitt.förslag är att samtliga elever i grundskolan senast hästterminen 2018 skall 
.förses med en skoldator" 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
bildningsnämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till bildningsnämnden för beredning 

Utdrags bestyrkande 



6 D HERRLJUNGA KOMMUN 
~ i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
Sid. 

44 

Justerandes s1gn 

KF § 29 DNR KS 16/2018 220 

Medborgarförslag - Mer valfrihet i skolan 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-01-16 från Magnus Lennartsson, 
Herrljunga; 

"Forskningsläget om skolmat är inte helt entydigt, olika forskningsläger säger olika 
saker när det gäller bland annat fetter. Många kommuner förlitar sig på 
livsmedelsverket som förordar just margarin och lättprodukter eftersom det 
innehåller mindre fett och att det därför skulle minska risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar i framtiden. Men livsmedelsverkets rekommendationer ska ses just 
som det - och inget som kommunerna är tvingade att följa. 

Tolkningen är väldigt mycket att Livsmedelsverket säger att man ska servera 
lättprodukter, men så är det alltså inte. Vill man inte följa ett av förslagen i 
riktlinjerna, till exempel det om att servera lättmjölk och lättmargarin, så får man 
jobba med matsedeln så att eleverna får en näringsriktig kost. Åsikterna bland 
föräldrar och elever går isär, vissa förkastar mjölk helt och andra väljer 
lantmjölk, fett på smörgåsen skiljer sig också minst lika mycket. Nu är det dags att 
våra elever själva får välja vad dom vill dricka och ha på smörgåsen. 

Det viktigaste är att barnen äter skolmaten och där har vi problem. Det ser vi när vi 
studerar elever i matsalen att långtifrån alla barn äter det de skulle behöva. I stället 
för att hamna i en konflikt mellan margarin och smör så borde diskussionen hamna 
där. 

Mitt förslag är att 

• alla elever skall erbjudas vanlig mjölk, lantmjölk och smör till smörgåsen 
(utöver det som erbjuds idag) 

• justering av kostpolicy görs enligt detta.förslag" 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
Sid . 

45 

Justerandes sign 

KF § 30 DNR KS 22/2018 731 

Motion - Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-01-22 från Björn Wilhelmsson (S); 

"Antalet äldre personer som bor i Herrljunga kommun är högt (ca 22%) jämfört 
med landet i övrigt(ca 19%). Och all statistik tyder på att antalet äldre kommer att 
öka. 
Med en åldrande befolkning är det viktigt att kommunala insatser görs för att ge 
våra äldre kommuninvånare ett aktivt åldrande och därmed förebygga ohälsa och 
undvika behov av kommunala insatser. 
Ett aktivitetscenter för alla äldre boende i kommunen inrättas, där man kan ta en 
fika tillsammans eller delta i olika verksamheter som erbjuds av.frivilliga 
organisationer eller föreningar. 
Bristen på aktiviteter ger dålig livskvalitet o medför ofta ohälsa o därmed ökade 
kostnader.för äldreomsorgen inom kommunen. 

Vi.föreslår att: 

Ett äldrecenter inrättas på Hemgården i Herrljunga." 

Bes I utsunderlag 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
socialnämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1 . Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

KF § 31 DNR KS 29/2018 381 

Motion - Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-02-05 från Elin Alavik (L); 

Sid. 

46 

"Herrljunga Kommun har ett välbesökt och utnyttjat sportcenter med simhall, gym 
och möjlighet till gruppträning. Liberalerna anser att kommunen bör.främja 
friskvård samt att våra kommuninvånare ska finna ett attraktivt och brett utbud av 
träningsmöjligheter, i bland annat kommunens regi. Många gym håller idag öppet 
24-7, alltså dygnet runt alla dagar i veckan. Liberalerna anser också att 
det är viktigt att Herrljunga kommun tillhandahåller ett attraktivt gym som är lika 
mycket öppet som andra gymalternativ i närområdet. 

Herrljunga Sportcenter har idag ett kortsystem som innebär att inte fosisk personal 
behövs finnas på plats for att ha öppet gymmet. Det är viktigt att Herrljunga 
Sportcenter har öppettider som passar även dem som inte är daglediga. 

Därför yrkar Liberalerna på 
• Att Herrljunga Kommun utökar Herrljunga Sportcenters öppettider 
• Ser över möjligheter for 24-7 öppet med tex kameraövervakning" 

Beslutsunderlag 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska 
nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA WMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-02-13 47 

KF § 32 DNR KS 1/2018 111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 
Helena Bjurbom (M), , har i skrivelse 
2018-02-07 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden med omedelbar verkan. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Helena Bjurboms begäran om 
entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden godkänns och finner att 
så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Helena Bjurboms (M), , begäran om 

entledigande från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden 
godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-13 

KF § 33 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

2 

Återrapportering av kommunfullmäkti- KS 126/2017 101 

ges beslut 2017 

Ny lag gällande patientnämndsverk

samhet 

Postlista KS 
2018:4 

3 Beslut om statsbidrag till kommuner för KS 138/2017 900 

ökat bostadsbyggande 

4 

5 

Cirkulär från SKL om en ny 

kommunal lag 

Information om skatteprognos mot 

budget 2018-2020 

Postlista LS 
2017:61 

KS 12/2018 942 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid. 

48 



Bilaga 1, SN § 114/2017-11-18 

Vl::RSJON• 

SENAST RFVIDER :\D ' 

GlL l'lG TILL: Till svidare 

DOKL'MENTANS\'f\R: Socialchef 

Ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 
Socia?förvaltningen 

Tillämpas från och med 2018-01-01 

D . HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1, SN § 114/2017-11-18 

Tillsynsavgiftet· 

!'illsynsavgiflcrnn hcstiir ilV en fosl del och en rörlig del. Fast del innefattar avgilt för förebyggande 
och inre tillsyn av all:~ stadigvara11dc serveringstillstånd. 

IWrlig dd innefottar yttre tillsyn på alla stadigvarande servcringstillstånd till allmänheten baseras på 
omsättningen i kronor per år. 

Avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. 

Serveringstillständ 

Grundavgift tillsyn årligen 
Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar 
som ej driver fursäljning med vinstintresse, samt 
restauranger med tillstånd till kl. 22.00. 
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 

Tillsynsavgift omsUttning 
0 - 50 000 kr 
50 001-100000 kr 
100 001 ~ 250 000 kr 
250 001 - 500 000 kr 
500 001 - 1 000 000 kr 
l 000 001 - 5 000 000 kr 
5 000 001 - I 0 000 000 kr 
10 000 001 ·-

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

Dclaljlrnndel!servering av: 
Foiköl 
Tobak 
Receptfria läkeincdcl 
E-cig<1rettcr och pMyll11i11gsbehilllarL' 

/-\vgiflernil: 

2 500 kr 

4 000 kr 
5 000 kr 
6 000 kr 

750 kr 
1 500 kr 
3 000 kr 
6 000 kr 
8 000 kr 

12 000 kr 
13 000 kr 
l4000kr 

I 500 kr 
I 500 kr 
I 500 kr 
1 500 kr 

Dchilera.s I gfinfj J-WI år i fföskott och försäJjnings-/serveringsställe 



Bilaga 1, SN § 114/2017-11-18 

Ansökningsavgifter 

Stadigvarande scrveringstillstånd 
Allmlinheten. slutel sällskap eller cateringverksamhet i 
slutna sällskap 
Pausti I Istånd 
Ändringar i tillståndet stadigvarande (t.ex. serveringstid, 
ut(ikad scrveringsyta, alkholdryck) 
Ändringar i stadigvarande. tillstånd tillfalligt (t.ex. enstaka 
tillfällen, scrveringstid, utökad serveringsyta) 
Provsmakning vid tillverkning 
Konkul'sförvaltare (max 3 mån) 
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ 
Bolagsändl'ing 
Servering vid gemensamt scrveringsutryrnme 

Tillfälliga servcringstillstånd 
Allmänheten längre än tre dagar 
Allmänheten upp till 3 dagar 
Slutna sällskap 
Slutna sällskap sammanhängande dagar-·plus 100 kr/dag 
Paustills1ånd (max 3 mån) 
Provsmakning vid arrnngenrnng 
Servering i gemensamt serverings utrymme (max I mån) 

Övrigt 
Kunskapsprov (i11går möjlighet till två stycken omprov) 

X O()U kr 

5 000 kr 
3 500 kr 

600 kr 

6 000 kr 
3 000 kr 
4 500 kr 

4 000 kr 

6 500 kr 
5 500 kr 

800 kr 
100 kr 

l 000 kr 
4 000 kr 
1 000 kr 

1 500 kr 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 

Omröstning BILAGA 1 KF § 20/2018-02-13 

Omröstning§ 20 
Demokratibered -

LEDAMÖTER NÄRVARO Samarbetsråd 
M.Y• M.Y • 

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

c 
Thorbjörn Holgersson X X 

Andreas Molin X X 

Johnny Carlsson X X 

Uno Sanfridsson X X 

Pia Bondesson 

Ersättare: 

Christer Amnehammar X X 

Niclas Emanuelsson 

Brita Hårsmar 

KD 

Ingemar Kihlström 

Staffan Setterberg X X 

Ersättare: 

Åke Henningsson 

Ove Severin X X 

KV 

Lennart Ottosson X X 

Ronnie Rexwall X X 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Börje Aronsson 

L 

Finn Svensson 

Elin Alavik X X 

Jan-Olof Brorsson X X 

Ersättare: 

Inger Gustavsson X X 

Håkan Körberg 

Summa denna sida 7 4 1 I I 



NÄRVARO/OM RÖSTNINGSLIST A KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

NÄRVARO Omröstning 
/<\V- /<\V • 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

MP 
Elin Heqq X X 

Ersättare: 

Kjell Johansson 

Börje Lundgren 

M 
Christina Abrahamsson X X 

Gunnar Andersson X X 

Andreas Johansson X X 

Karin Carlsson X X 

Ersättare: 

Göran Elfving 

Göran Lindgren 

s 
Kerstin Johansson 

Anette Rundström X X 

Björn Wilhelmsson X X 

Lise-Lotte Hellstadius X X 

Tomas Svennberg X X 

Marie Frost 

Bert-Åke Johansson X X 

Kari Hellstadius X X 

Jan Benqlsson X X 

Ersättare: 

Armina Dzananovic X X 

Kurt Hallberg 

K1lty Andersson X X 

Jarl Barkenfelt 

Linnea Johansson 

Summa denna sida 10 4 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO Omröstning 
l"\V " l"\V" 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

so 
Alexandra Ekman 

Maria H1almarson (-) X X 

Tony Nlva (-) 

Ersättare: 

Anders Wall 

Christer Ahlgren 

V 

Lillemor Fritioff 

Ersättare: 

Mika Andersson X X 

Magnus Jonsson 

. " . ... •> .. > .. . . 
OrdforandE;! . ... .. >' < 

KentJohansson(KV) X X 

Summa denna sida 3 

Totalt samtliga sidor 17 11 1 




