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KF § 26  DNR KS 1/2020 910 

 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning 
Frågor har inkommit från Jan-Gunnar Axelsson angående väg 1845 med flera. 

 

Frågorna behandlades vid kommunfullmäktigessammanträde 2020-02-18 och ett 

skriftligt svar lämnades in av Gunnar Andersson (M). Frågeställaren har begärt att 

återuppta ärendet eftersom frågeställaren inte kunde närvara på sammanträdet då 

frågorna behandlades.  

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförföranden frågar om svaren på frågorna kan läggas till 

handlingarna och finner att så sker. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaren läggs till handlingarna. 

______ 
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KF § 27  DNR KS 186/2019 990 

KS § 29 

   

Svar på medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris 
 

Sammanfattning 
Ronny Norrman har i medborgarförslag daterat 2019-09-23 föreslagit att 

Herrljunga kommun ska införa ett årligt Rör inte min kompis-pris i syfte att bidra 

till att motverka bland annat rasism, diskriminering och mobbning. Förslaget 

innebär att kommuninvånare kan nominera en person som de tycker uppfyller 

följande kriterier: 

 Skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika 

kulturell bakgrund.  

 Motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. 

 Motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar. 

 Motverka kränkande särbehandling och mobbning.  

 Motverka utanförskap. 

 

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-10-21 (§ 169) motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Herrljunga kommun, 

kommunens övriga arbetsgivare, skolor, föreningar och organisationer alltid arbetar 

med Rör inte min kompis-kriterierna, bland annat utifrån arbetsmiljölagen och 

diskrimineringslagstiftningen. Förvaltningens bedömning är att det därför blir svårt 

att instifta ett pris som delas ut till en enskild person.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-26 

Kommunfullmäktige § 169/2019-10-21 

Medborgarförslag daterat 2019-09-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

 

Mats Palm (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.    

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås.  

______ 
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Fortsättning KF § 27  

 

I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) medborgarförslaget.  

 

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Palms (S) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Omröstning begärs! 

 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att begäran kom efter att beslutet har 

klubbats och avslår därför begäran om omröstningen.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget avslås.  

______ 
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KF § 28  DNR KS 132/2019 908 

                       KS § 30 

 

Svar på motion om digital debattsida 
 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) har i en motion inkommen 2019-05-22 föreslagit att ”kommunen 

inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.” Kommunfullmäktige 

överlämnade 2019-05-22 (§ 115) motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och 

göra information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt. Den 

primära målgruppen för Herrljunga kommuns hemsida är de som söker 

samhällsviktig information och de som behöver uträtta sina kommunala ärenden. 

Webbplatsen syftar också till att ge kommuninvånarna större insyn i sina 

kommunala ärenden.  

 

En digital debattsida faller utanför ramarna för hemsidans syfte. Är den dessutom 

oövervakad skulle den utgöra en risk för att personuppgifter okontrollerat sprids 

och att den enskilde därmed förlorar kontroll över sina personuppgifter. Politiska 

diskussioner hänvisas dessutom, enligt Herrljunga kommuns policy för sociala 

medier, till andra forum än kommunens kanaler. Därmed föreslås att motionen 

avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07 

Kommunfullmäktige § 115/2019-06-18 

Motion inkommen 2019-05-22 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås.  

______ 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 

antas och finner att så sker. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget avslås.  

______ 
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KF § 29  DNR KS 62/2019 902 

KS § 24 

 

Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor 
 

Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga 

kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla 

kommunens samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra 

konceptet och binda det till en del av Herrljungas varumärke. Kommunfullmäktige 

överlämnade 2019-09-16 (§ 146) motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige har den 6 september 2005 (§ 84) fattat beslut i ärendet 

”Skolan i framtiden”. En del av beslutet är att befintlig skolstruktur ska behållas. 

Herrljunga kommuns senaste skolplan, som kommunfullmäktige antog den 12 

november 2012 (§ 167), innehåller inga skrivningar om skolstruktur. Däremot slås 

det i planen fast att förskola och skola ska finnas med geografisk spridning. Mot 

bakgrund av ovannämnda beslut föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad 

i den delen som handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett 

principbeslut för att behålla och utveckla kommunens samtliga byskolor.  

 

Herrljunga kommun arbetar för närvarande med en varumärkesplattform och beslut 

väntas fattas under 2020. Förvaltningen föreslår att förslaget om att marknadsföra 

konceptet byskolor och binda det till en del av Herrljungas varumärke behandlas i 

samband med beslutet om varumärkesplattform. Mot bakgrund av detta föreslår 

förvaltningen att den delen av motionen avslås.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31 

Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16 

Motion inkommen 2019-08-28 

Kommunfullmäktige § 167/2012-12-11 

Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som 

handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett 

principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

 Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om att 

kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och 

binda det till en del av Herrljungas varumärke. 

 

Fredrik Svensson (KD) föreslår att den delen av motionen som handlar om att 

kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det 

till en del av Herrljungas varumärke beviljas. 
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Fortsättning KF § 29 

Fortsättning KS § 24 

 

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Fredrik Svenssons (KD) förslag.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och finner 

att så sker. 

 

Ordföranden ställer punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut mot Fredrik 

Svenssons (KD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga 

kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla och 

utveckla kommunens samtliga byskolor. 

2. Motionen beviljas i den delen som handlar om att kommunstyrelsen föreslås 

få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till en del av 

Herrljungas varumärke.  

______ 
 

I kommunfullmäktige föreslår Jimme Stranne (SD) att ärendet bordläggs till 

nästkommande fullmäktigesammanträde med motiveringen att motionären själv 

inte kan närvara på kvällens sammanträde.  

 

Ordföranden frågor om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 

ärendet bordläggs till nästkommande fullmäktigesammanträde. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet bordläggs till nästkommande fullmäktigesammanträde.  

______  
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KF § 30  DNR KS 9/20200912 

   

Information från revisionskollegiet 
 

Jonny Gustavsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande: 

 

 Granskning av årsbokslut 2019 pågår 

 Revisionsberättelse för 2019 beräknas vara klar den 19/3-2020 

 Revisionsgranskningar på samtliga kommunala bolagen är färdigställda 

 Granskning av investeringsprocess och kostverksamheten fortlöper 

 Arbetet med projektplan för 2020 för fördjupade granskningar pågår 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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KF § 31  DNR KS 44/2020 993 

KS § 25 
 

Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser för 
bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 
2020-2029  
 

Sammanfattning 
Herrljunga kommuns vision lyder ”Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett 

övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare 

behöver kommunen öka inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att 

erbjuda både potentiella och befintliga invånare tilltalande bostäder i attraktiva 

lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för att invånarantalet ökar.   

 

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger 

förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra 

förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och 

Tallen. Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger 

möjlighet till något mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus 

på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. Ytterligare planer som framöver är aktuella för 

bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50 lägenheter och Lyckan 25 

lägenheter).  

 

Utifrån Herrljunga kommuns vision om befolkningstillväxt föreslås 

kommunfullmäktige ge ett uppdrag till kommunens bostadsbolag, 

Herrljungabostäder AB, om att genomföra en ekonomisk analys vid simulering av 

nya flerfamiljshus. En långsiktig ekonomisk analys behöver göras för att kunna 

bedöma om kommande investeringar ska genomföras. Analysen ger också ett bra 

underlag för diskussioner mellan kommunens politiker och bolagets styrelse. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05 

Förslag till uppdragsbeskrivning daterat 2020-02-05 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att 

analysera konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre 

flerfamiljshus under 2020-2029. 

 Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning.  

 

Ordföranden föreslår att svarstiden ändras till den 30 april 2020.   

  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens 

ändringsförslag antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 31 

Fortsättning KS § 25 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för 

bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-2029. 

2. Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning 

(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18). 

3. Svarstiden ändras till den 30 april 2020.  

______ 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 

antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

1. Herrljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för 

bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-2029. 

2. Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning 

(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18). 

3. Svarstiden ändras till den 30 april 2020.  

______ 

 

 
Expedieras till: 

 
Herrljungabostäder AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag 
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KF § 32  DNR KS 30/2020 101  

KS § 27 
 

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 
 

Sammanfattning 
Enlig lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ska kommunerna utöva tillsyn 

över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursorer över vissa 

koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns 

tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan 

användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommuner ska kontrollera 

att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. I tillsynen ingår även att 

kontrollera att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer, och som 

omfattas av restriktioner, är märkta på ett korrekt sätt. 

 

I Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt den ovannämnda lagstiftningen i 

någon nämnds reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen lämpligen 

ska ske tillsammans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är idag inom 

bygg- och miljönämnden ansvar att bedriva tillsyn inom kemikalielagstiftningen. 

Bygg- och miljönämndens föreslag är att reglementet för bygg- och miljönämnden 

revideras så att tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i 

nämndens ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 4/2020-01-29 

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-15 

Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns. 

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner 

att så sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns 

(bilaga 1, BMN § 4/2020-01-29).   

______ 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 

antas och finner att så sker. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns (bilaga 1, 

BMN § 4/2020-01-29).   

______ 
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KF § 33  DNR KS 189/2019 101  

KS § 28 

  
Organisationsförändring, bildande av 
samhällsbyggnadsförvaltning 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera 

kommunens organisation och verksamheter. Detta innebär att utvärdera och vid 

behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant sätt 

som gör att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och 

ändamålsenligt. 

 

I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen, 

bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen. 

Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med fortsatt fokus på 

tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta 

vara en bra plats att leva, bo och verka i. För att underlätta för 

samhällsbyggnadsprocessen och skapa en strategisk plattform för det här arbetet 

föreslår kommundirektören en sammanslagning av nuvarande tekniska 

förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en 

samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag. 

 

Kommundirektören föreslår vidare att en fullmäktigeberedning tillsätts med 

uppdrag att föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 

och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 

Protokoll från Central samverkansgrupp (CSG) daterat 2020-02-13 

Risk- och konsekvensanalys daterad 2020-02-07 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns 

och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige 

föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och 

struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen 

ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen. 

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter 

organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och 

vilka uppgifter varje nämnd ska ha. 
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4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast 

den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen 

träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds.  

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige 

utse en ordförande och en vice ordförande.  

6. Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om 

arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 

kommun. 

7. Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för 

fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.  

8. 125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från 

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader 

associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen. 

9. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8 

ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett 

genomförandeprojekt. 

  

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns 

och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige 

föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och 

struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen 

ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen. 

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter 

organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och 

vilka uppgifter varje nämnd ska ha. 

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast 

den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen 

träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds. 

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige 

utse en ordförande och en vice ordförande. 
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6. Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om 

arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 

kommun. 

7. Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för 

fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. 

8. 125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från 

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader 

associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen. 

9. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8 

ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett 

genomförandeprojekt.  

______ 

 

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande tillägg till 

beslutspunkt 5; 

 Till nästkommande fullmäktige ska namn inkomma från partier och 

fullmäktigeberedning för organisationsförändringen tillsätts.  

 

Ajournering! 

 

Mats Palm (S) föreslår följande ändring på beslutspunkt 4; 

 Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast 

19 oktober 2020. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Palms (S) ändringsförslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs!  

Ordföranden ställer följande propositionsordning:  

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) ändringsförslag 

 

Med 16 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, 

KF § 33/2020-03-09). 

 

Ordföranden frågar sedan om Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag till 

beslutspunkt 5 antas och finner att så sker. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns 

och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige 

föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och 

struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen 

ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen. 

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter 

organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och 

vilka uppgifter varje nämnd ska ha. 

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast 

den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen 

träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds.  

5. Till nästkommande fullmäktige 7 april 2020, ska namn inkomma från 

partier och fullmäktigeberedning för organisationsförändringen tillsätts. 

Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige 

utse en ordförande och en vice ordförande.  

6. Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om 

arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 

kommun. 

7. Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för 

fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av 

riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. 

8. 125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från 

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader 

associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen. 

9. Kommunledningen ges i uppdrag att tillsätta och leda ett 

genomförandeprojekt.  

______ 
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KF § 34  DNR KS 5/2020 111 

 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Auli Karnehed (SD) har i skrivelse 2020-02-27 begärt entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige med omedelbar verkan. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Auli Karneheds (SD) begäran om 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns och 

finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Auli Karneheds (SD) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot 

i kommunfullmäktige godkänns och tillskriver länsstyrelsen om ny räkning. 

______ 
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KF § 35  DNR KS 5/2020 111 

 

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Herrljunga 
bostäder 

 

 

Sammanfattning 
Bert-Åke Johansson (S) har i skrivelse 2020-03-03 begärt entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i Herrljungabostäders styrelse med omedelbar verkan. 

 
Förslag till beslut 
Socialdemokraterna har i skrivelse föreslagit Henrik Berner (S) till ledamot i 

Herrljungabostäders styrelse. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Bert-Åke Johanssons (S) begäran om 

entledigande från uppdraget som ledamot i Herrljungabostäder godkänns och finner 

att så sker. 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Henrik Berner (S) väljs som ledamot i 

Herrljungabostäders styrelse för resterande mandatperioden och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Bert-Åke Johanssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som 

ledamot i Herrljungabostäders styrelse godkänns. 

2. Henrik Berner (S) väljs som ledamot i Herrljungabostäders styrelse för 

resterande del av mandatperioden. 

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-03-09   19 

 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 36  DNR KS 5/2020 111 

 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
kommunstyrelsen samt ersättare i krisledningsnämnden 

 

 

Sammanfattning 
Från och med 2020-02-18 finns vakanser på posten som ledamot i 

kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 

krisledningsnämnden. 

 

Förslag till beslut 
Liberalerna har i skrivelse föreslagit Håkan Körberg (L) till ledamot till i 

kommunstyrelsen. 

 

Liberalerna har i skrivelse föreslagit Inger Gustavsson (L) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Liberalerna har i skrivelse föreslagit Håkan Körberg (L) till ersättare i 

krisledningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Håkan Körberg (L) väljs som ledamot 

i kommunstyrelsen och finner att så sker. 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Inger Gustavsson (L) väljs som 

ersättare i kommunstyrelsen och finner att så sker. 

 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Håkan Körberg (L) väljs som 

ersättare i krisledningsnämnden och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Håkan Körberg (L) väljs som ledamot i kommunstyrelsen för resterande del 

av mandatperioden. 

2. Inger Gustavsson (L) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för resterande 

del av mandatperioden. 

3. Håkan Körberg (L) väljs som ersättare i krisledningsnämnden för resterande 

del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 38  
 

Meddelanden 
 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

 

Nr Meddelanden DNR 

1 Ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige 

 

KS 5/2020 111 



Uppdragsbeskrivning 
Dokumentet beskriver Herrljunga kommuns uppdrag till Herrljungabostäder AB, 
som beslutades av kommunfullmäktige 2020-03-09 (KF § 31).   

DIARIENUMMER: 

FASTSTÄLLD:  

KS 44/2020 993 

KF §31/2020- 

03-09 

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef 
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Bakgrund 
Herrljunga kommuns vision lyder ”Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett övergripande 
mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare behöver kommunen öka 
inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att erbjuda både potentiella och befintliga 
invånare tilltalande bostäder i attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för 
att invånarantalet ökar.  
  
Tillgänglighet, närhet och energieffektivitet är några begrepp som finns att läsa om i 
kommunens riktlinjer och analys för bostadspolitik. Ytterligare faktorer som är viktiga för 
invånaren är god skolgång, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande 
kultur- och föreningsliv. Herrljunga kan erbjuda närhet och småskalighet med 
småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen, som genom 
järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme. 
 
Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger 
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra 
förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och Tallen. 
Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger möjlighet till något 
mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. 
Ytterligare planer som framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50 
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter). 

 
Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är att utifrån nedanstående uppgifter simulera och göra en ekonomisk analys som 
visar påverkan på resultatet, balansräkning och nyckeltal över en tioårsperiod från och med 
2020-12-31.  

• Under 2020-2021 bygga ett flerfamiljshus med totalt 32 lägenheter, aktivering 2022-01-
01. 

• Under 2023-2024 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2025-01-
01. 

• Under 2026-2027 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2028-01-
01. 

Balansräkning för vart och ett av åren över en tioårsperiod ska finnas i underlaget. Perioden ska 
vara 2020-12-31 till 2029-12-31. Nyckeltal och uppgifter som ska finnas med i analysen är 
resultat i kronor efter avskrivningar och finansnetto, avkastning i procent (enligt ägardirektivet), 
soliditet i procent (enligt ägardirektivet) samt kassalikviditet. Ytterligare nyckeltal som 
Herrljungabostäder finner viktiga att lyfta fram kan läggas till i underlaget. 

• Schablonberäkningar gör Herrljungabostäder utifrån gällande byggkostnad för projekten.  
• Olika ränteantaganden ska göras för att se effekterna vid olika räntesatser. 
• Eventuella nedskrivningsbehov ska bedömas. 
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• Löpande verksamheten inklusive hyresintäkter bedömer Herrljungabostäder utifrån
kända fakta och nuläge.

• Eventuella ägartillskott ska bedömas

Alla gjorda antaganden ska redogöras för i analysen. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag finns som ett stöd i arbetet med simuleringen.  

Svaret ska vara kommunkansliet (herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se) och 
ekonomichefen (linda.rudenwall@vargarda.se) till handa senast den 17 april 2020. 



 

 

 

 

Reglemente 
Reglementsbestämmelser för bygg- och 

miljönämnden, Herrljunga kommun  

Dokumentet gäller för bygg- och miljönämnd 

 

DIARIENUMMER: KS 30/2020 101 

FASTSTÄLLD:  2015-09-08 

VERSION:   2 

SENAS T REVIDERAD: KF § 32/2020-03-09 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Kommunstyrelsen 
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Inriktning 
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, 

stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun. 

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA. 

 
Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020. 

 
Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål: 

 

Herrljunga kommun 

- är en kommun där det är gott att leva! 
- är en långsiktigt hållbar kommun! 
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 
- har en välskött kommunal ekonomi! 
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet 
 

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara 

behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl 

mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet. 

Inledande bestämmelser 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.  

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga 

nämnder.  

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.  

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret. 

Bygg- och miljönämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, samordna den 

fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.  

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt 

planerings- och uppföljningsansvar. 

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut 

inom nämnds verksamhetsområde. 
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Reglementets roll 

1 § Reglementets roll 
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning, 

i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker 

från detta reglemente gäller den bestämmelsen. 

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet, som inom i detta reglemente angivna 

verksamhetsområde, särskilt ålagts annan.  

 

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden 

2 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområden 
Bygg- och miljönämnden fullgör; 

 kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över 

byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen 

 kommunens tillsynsuppgifter inom ramen för miljöbalken, smittskyddslagen och 

livsmedelslagen 

 kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, LSO 

 kommunens uppgifter enligt lag om sprängämnesprekursorer 

 övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för 

plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänsten 

 övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning skall fullgöras av kommunal nämnd och 

där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden 

 

Bygg- och miljönämnden har i övrigt följande uppgifter; 

 upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande 

 upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner 

 medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering 

 ansvarar för kommunens adressregister samt att hålla de statliga byggnads- och 

lägenhetsregistren uppdaterade. 

 bedriver utbildning i förebyggande brandskyddsarbete 

 geografiskt informationssystem (GIS) 

 energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.  

 

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt; 
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 Miljöbalken 

 Livsmedelslagen 

 Smittskyddslagen 

 Plan- och bygglagen (ej översiktlig planering) 

 Lagen om skydd mot olyckor 

 Lagen om brandfarlig och explosiv vara 

 Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler 

 Lagen om sprängämnesprekursorer 

 
Kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämndens ansvar. 

Kommunens ansvar inom Tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler, åligger 

bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om  

 antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då 

bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. Förutsättning för nämndens befogenhet 

är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar 

exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya 

detaljplanens genomförandetid.  

 Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens 

utgång mot fastighetsägarens bestridande 

 i ärenden som rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande 

 om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till 

skydd för människors hälsa och miljö. 

 

 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1

Omröstning

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

C
Johnny Carlsson X X

Simon Fredriksson X X

Jessica Pehrson X X

Andreas Molin X X

Cecilia Frändberg X X

Torbjörn Holgersson

Ersättare:
Brita Hårsmar

Christer Amnehammar

Susanne Marstorp X X

KD
Ingemar Kihlström X X

Fredrik Svensson

Ersättare:
Staffan Setterberg

Ove Severin X X

KV
Ronnie Rexwall X X

Christina Glad

Börje Aronsson X X

Ersättare:
Gun Carlsson

Lennart Ottosson

L
Inger Gustavsson X X

Håkan Körberg X X

Charlotta Norén X X

Ersättare:
Anette Aleryd
Jan-Olof Brorson

Summa denna sida 13 10 3

NÄRVARO

Omröstning KF § 
33/2020-03-09, 
Kommunstyrelse
ns förslag mot 
Mats Palms (S) 
förslag



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

M  

Christina Abrahamsson X X

Gunnar Andersson X X

Karin Carlsson X X

Ersättare:
Osborn Eklundh

Carin Martinsson

S
Mats Palm X X   

Anette Rundström X X    

Björn Wilhelmsson X X  

Kerstin Johansson X X

Bert-Åke Johansson X X

Lise-Lotte Hellstadius X X  

Jan Bengtsson X X

Ersättare:
Marie Frost

Tomas Svennberg

Kari Hellstadius

Kurt Hallberg

SD
Jacob Brendelius

Tommy Thulin X X

Jimmie Stranne X X

Auli Karnehed

Ersättare:
Marco Glad

Peter Müller

Summa denna sida 12 5 7

Omröstning § 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

V
Terese Eneman X X

Magnus Jonsson X X

Ersättare:
Bo Naumburg

Lillemor Fritioff

Ordförande X

Andreas Johansson X

Summa denna sida 3 1 2

Totalt samtliga sidor 28 16 12

NÄRVARO Omröstning § 
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