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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-04-18 

KS § 72 DNR KS 60/2015 611 

Dialog om Bobygget 

Sammanfattning 
Ulf Pettersson och Freija Frändberg, projektledare presenterar resultat och slutsat
ser från projekt Bobygget. 
Anders Manikoff, vd får Herrljunga Elektriska AB, informerar om energisystem
lösningar och projekt som Herrljunga är med i som rör Bo bygget på området energi 
och självförsörjning. 
Karin Nyquist, Passivhuscentrum Alingsås, informerar om vad Passivhuscentrum 
kan bidra med till Bobygget, exempelvis expertis inom passivhusteknik eller fun
gera som referensgrupp. 

Informationen läggs till handlingarna. 

U\dragsbes\yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-04-18 

KS § 73 

Informationssäkerhet och den nya dataskyddsförordningen 

Sammanfattning 
Helen Svantesson, !T-samordnare, informerar om arbete med informationssäkerhet 
och EU :s nya dataskydds förordning. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-04-18 

KS § 74 DNR KS 84/2012 102 

Information om projekt Alla vägar ut 

Sammanfattning 
Linnea Holm, tf enhetschef får sysselsättning, och Gerd Andersson, projektledare, 
informerar om framgångsfaktorer får projektet Alla vägar ut. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-04-18 

KS § 75 DNR KS 151/2016 102 

Feriearbete 2016 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare år erbjudit feriearbete till skolungdomar inom kom
munens egna fårvaltningar. Detta kommer även erbjudas i år. Erbjudandet gäller 
för de som slutar nian i år upp till dess att de fyller 18 år. 2015 fanns det ca 90 sö
kande skolungdomar och av dessa erbjöds 47 feriearbete. Varje skolungdom arbe
tade 60 timmar och tjänade 66 kr/timme inklusive semesterersättning. 
En fårfrågan har gått ut till kommunens alla fårvaltningar och totalt kan 87 platser 
erbjudas inom den egna verksamheten. Förslaget är att kommunen erbjuder 80 plat
ser. Timlönen fareslås höjas med ca 2 procent till 67,20 kr/timme inklusive se
mesterersättning. Då arbetsgivaravgiften i år är samma får alla under 65 år innebär 
det att den totala kostnaden får kommunstyrelsen är ca 4 70 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l . Kommunen kommer erbjuda 80 ferieplatser till skolungdomar sommaren 
2016. 

2. Kostnaden för ferieplatserna som uppgår till 4 70 tkr godkänns och tinansic
ras av kommunstyrelsens budget 2016. 

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens fårslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunen kommer erbjuda 80 ferieplatser till skolungdomar sommaren 

2016. 
2. Kostnaden får ferieplatserna som uppgår till470 tkr godkänns och finansie

ras av kommunstyrelsens budget 2016. 

Expcdicr:-1s till: Utredningssekretenu e socialförvaltningen, ungdomsutvecklt~rc 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-04-18 

KS ~ 76 DNR KS 38/2016 386 

Svar på motion om ungdomsgård i Ljung-Annelundsområdet 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden § 29/2016-03-07 
Kommunfullmäktige § 1 7/2016-02-09 
Motion inkommen 2016-02-09 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens forslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-04-18 

KS § 77 DNR KS l 06/2016 560 

Antagande av renhållningstaxa 2017 

Sammanfattning 
En ny renhållningsentreprenad har handlats upp. Den nya entreprenaden börjar 
gälla 2016-1 O-O l. Förvaltningen föreslår att beslut om ny taxa bör tas i god tid in
nan entreprenadstart 2016-10-0 l. Renhållningsavdelningen föreslår en taxehöjning 
på ca 18 procent på renhållningstaxan. De största förändringarna i taxan är att 
abonnemangen Matavfall, Kompost och Blandat avfall har tillkommit. 
Den nya taxan kommer ligga till grund för de abonnemangsval som abonnenterna 
gör innan den nya entreprenaden börjar. Under våren 2016 kommer alla abonnenter 
att göra ett nytt abonnemangsval utifrån den nya taxan. Insamlingen av matavfall 
och kompostering är frivillig. Enligt förslaget till ny taxa är den rörliga avgiften för 
abonnemanget Blandat avfall 50 procent högre än for Matavfall och Kompostering. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 19/2016-03-03 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens forslag till beslut: 

l. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens forslag till Taxa Renhåll
ning 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande. 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Taxa Renhållning 2017 godkänns och antas (bilaga l, TN § 19/2016-03-

03). 
2. Taxan träder i kraft 2016-1 0-0 l. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-04-18 

KS § 78 DNR KS 107/2016 220 

Upphävande av beslut om tillagningskök 

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

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

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens fårslag till beslut: 

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

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

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

skjuta ansvaret för kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden. 

Uldragsbeslyrk ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-04-18 

KS § 79 DNR KS 110/2016 306 

Ansökan om utökad borgensram stiftelsen Herrljunga Industri
lokaler 

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

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen fåreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herr
ljunga Industrilokaler utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 
144 000 000 kronor. 

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

Gunnar Andersson (M) bifaller fårvaltningens fårslag till beslut. 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen fåreslår att kommunfullmäktige beviljar stiftelsen Herr

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-04-18 

KS § 80 DNR KS 207/2015 963 

Ansökan om kommunal borgen Skölvene Fiber ekonomisk före
ning 

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

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad den 2016-04-01 
Ansökan från Skölvene Fiber ekonomisk fårening 2016-03-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Skölvene Fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ra

men får statligt stöd. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-04-18 

KS § 81 DNR KS 9112016 942 

Arsredovisning 2015 stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

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

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning för 2015 och balansräkning 
per 2015-12-31 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

2. Årets resultat överförs i ny räkning. 
3. Styrelsen och verkställande funktionär för Stiftelen Herrljunga Industriloka

ler beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2015. 

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

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

per 2015-12-31 för stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 
2. Årets resultat överförs i ny räkning. 
3. Styrelsen och verkställande funktionär för Stiftelen Herrljunga Industriloka

ler beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2015. 

Uidragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-04-18 

KS § 82 DNR KS l 08/2016 992 

Arsredovisning 2015 sjuhärads samordningsförbund 

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

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad den20 16-03-31 
Årsredovisning och revisionsberättelse Sjuhärads samordningsfårhund 2015 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige godkänner får Herrljunga kommuns räkning årsredo
visningen får sjuhärads samordningsfårhund 2015. 

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

Christina Abrahamsson (M) bifaller fårvaltningens fårslag till beslut. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om kommunstyrelseordförandens fårslag till beslut antas och 
fin ner att så sker. 

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

visningen for Sjuhärads samordningsforhund 2015. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet och räkenskaper. 

U\dragsbes\yrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 14 
2016-04-18 

KS § 83 DNR KS 28/2016 604 

Hemställan om ökad investeringsram för ombyggnation Hemgår
den 

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

För att kunna genomfåra ombyggnation av hygienutrymmen på Hemgården så att 
arbetsmiljöverkets miljökrav blir uppfyllda, är fårslaget att socialnämnden får ett 
tilläggsanslag av investeringsmedel på l 250 tkr. 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av in
vesteringsmedel med l 250 tkr till socialnämnden får orobyggnation av 
Hem gården. 

Gunnar Andersson (M) bifaller fårvaltningens fårslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l . Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av in

vesteringsmedel med 1 250 tkr till soci alnämnd en får om byggnation av 
Hem gården. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2016-04-18 

KS § 84 DNR KS 115/2016 604 

Äskande om utökad investeringsbudget för utökat antal klassrum 
på Kunskapskällan 

Sammanfattning 
Beroende på ett stort antal flyktingbarn/nyanlända elever saknas det klassrum får 
att klara undervisningen vid språkintroduktion på Kunskapskällan. Ytterligare två 
klassrum behövs får att klara lokalbehovet från och med vårterminen 2016. Bild
ningsnämnden har äskat om medel får utökat antal klassrum på Kundskapskällan. 
Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fårdelat ett riktat 
bidrag till kommuner och landsting som får Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. 
Kommunstyrelsen har på sammanträde den 21 mars 2016, § 61, tagit ett inrikt
ningsbeslut om att använda del av dessa medel får bland annat "fårändringar av lo
kaler med rumsindelning på Kunskapskällan med syfte att skapa ytterligare under
visningsutrymmen". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-29 
Bildningsnämnden § 26/2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 61/2016-03-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen konstaterar att bildningsnämndens begäran om medel får 
utökat antal klassrum på Kunskapskällan är omhändertagen i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut § 6112016-03-21. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l . Kommunstyrelsen konstaterar att bildningsnämndens begäran om medel får 

utökat antal klassrum på Kunskapskällan är omhändertagen i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut§ 61/2016-03-21. 

Expedirnts till: BildningsnHmndcn 



~B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-04-18 

KS ~ 85 DNR KS 263/2015 606 

Äskande om investeringsmedel för undervisning av ensamkom
mande barn 

Sammanfattning 
För att klara av nuvarande och framtida omfattning av undervisning av ensam
kommande barn har bildningsnämnden inkommit med ett äskande om utökad inve
steringsram med 900 tkr. 

Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fårdelat ett riktat 
bidrag till kommuner och landsting som får Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. 
Kommunstyrelsen har på sammanträde den 21 mars 2016, ~ 61, tagit ett inrikt
ningsbeslut om att använda del av dessa medel får bland annat "förändringar av lo
kaler med rumsindelning på Kunskapskällan med syfte att skapa ytterligare under
visningsutrymmen". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-07 
Bildningsnämnden § 185/2015-12-07 
Kommunstyrelsen§ 6112016-03-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att bildningsnämndens begäran om utökad 
investeringsram med 900 tkr är omhändertagen i enlighet med kommunsty
relsen beslut§ 61/2016-03-21. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen konstaterar att bildningsnämndens begäran om utökad 

investeringsram med 900 tkr är omhändertagen i enlighet med kommunsty
relsen beslut § 61/2016-03-21. 

Expl•dirras till: Bildningsniimndcn 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

l KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2016-04-18 

KS § 86 DNR KS 263/2015 606 

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

Sammanfattning 
I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande 
ser bildningsnämnden ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande 
både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med 
Altorpskolan. I Ljung eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritids
gården kan stå får verksamheten två kvällar per vecka. Nämnden bedömer att en 
satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra skulle skapa goda 
fårutsättningar får en meningsfull "mellantid" får ungdomarna och samtidigt 
främja integrationen. Beräknad kostnad får 2016 uppgår till 230 tkr och får år 2017 
t i 11 27 o t kr. 
För att finansiera satsningen föreslår nämnden att få ta i anspråk 500 tkr av tidigare 
års överskott under åren 2016 och 2017. 
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper har nämnderna möjlighet att få dispo
nera tidigare års överskott. Detta kan ske efter framställning till och beviljande av 
kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett 
överskott utifrån gällande finansiella mål. 
För 2016 är årsresultatet budgeterat till l 0,9 mkr vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Ekonomiavdelningens fårsta uppföljning 
prognostiserar årets resultat till l ,8 mkr vilket är 0,4 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Jämfört med budgeten är detta en resultatförsämring med 9,2 
mkr. Utifrån ett fårväntat resultat på l ,8 mkr saknas ekonomiska fårutsättningar till 
att låta bildningsnämnden få disponera tidigare års överskott. 
Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fårdelat ett riktat 
bidrag till kommer och landsting, som får Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. 
Förvaltningen föreslår att 500 tkr (230 tkr får år 2016 och 270 tkr får år 2017) av 
dessa medel överfårs till bildningsnämnden får att finansiera en fårstärkt fritids
gårdsverksamhet enligt ovan. Samtidigt föreslås att bildningsnämndens överskott 
från tidigare år reduceras med motsvarande belopp. 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

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

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

: ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-04-18 

Fortsättning § 86 

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

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

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-04-18 

KS § 87 DNR KS 78/2016 942 

Månadsuppföljning mars 

Sammanfattning 
Prognosen visar ett resultat på 2 441 tkr vilket jämfort med budgeten är en negativ 
avvikelse med 8 500 tkr. lämfort med skatteintäkter och generella statsbidrag upp
går prognostiserat resultat till 0,5 procent. Åtgärdsplaner kommer att presenteras 
från både nämnder och ledningsgruppen under våren får att styra ekonomin i ba
lans. 
Kommunens negativa avvikelse härleds till negativa avvikelser på gemensamma 
kostnader, nämndemas verksamhet, skatteintäkter, finansiella intäkter och generella 
stats bi drag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-12 
Månadsuppfåljning Mars 2016-04-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

J. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Åtgärdsplaner för att 
styra budgeten i balans ska presenteras vid nästa månadsuppföljning. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppfåljningen. Åtgärdsplaner för att 

styra budgeten i balans ska presenteras vid nästa månadsuppfoljning. 

l'xpcdicras till: Ekonomiavdelningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

l KOMMUNSTYRELSEN 

l 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2016-04-18 

KS § 88 DNR KS 78/2016 942 

Angående åtgärdsplaner efter månadsuppföljning februari 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid månadsuppfåljning per februari 20 I 6 att godkänna 
månadsuppfåijningen samt att åtgärdsplaner får att styra budgeten i balans ska pre
senteras vid nästa månadsuppfåljning. 
Prognosen visade ett resultat på l 766 tkr vilket jämfårt med budgeten är en negativ 
avvikelse på 9 175 tkr. Jämfårt med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår 
prognosticerat resultat till 0,4 procent. 
Åtgärdsplaner kommer att presenteras från både nämnder och ledningsgruppen un
der våren får att styra ekonomin i balans. 
Kommunens negativa avvikelse härleds till negativa avvikelser på gemensamma 
kostnader, nämndemas verksamhet, skatteintäkter, finansiella intäkter och generella 
statsbidrag. 
För att eliminera eventuella otydligheter infanneras härmed att respektive nämnd 
ska till tertialuppfåljning per april redovisa de åtgärder som respektive nämnd be
slutar vidta får att skapa fårutsättningar får budget i balans 2016. 
Utifrån den redovisade negativa avvikelsen mot budget 2016 avseende skatteintäk
ter, avvaktas prognos får skatteintäkter 2016, vilken redovisas 28 april. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingar

na. 

För k~inneclom 
till: 

Bildningsnä111nd, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd. sm:ic1lniimnd 

Utdragsbestyrkande 



~~ HERRLJUNGA KOMMU' 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2016-04-18 

KS § 89 DNR KS 146/2016 220 

Remiss; Kostpolicy med handlingsprogram 

Sammanfattning 
Syftet med Kostpolicy med handlingsprogram är att tydliggöra ansvar och ta ställ
ning i frågor som rör måltiden. Dokumentet är ett verktyg for styrning och uppfolj
ning vad det gäller t ex budget, upphandling och dialog med berörda forvaltningar. 
Vidare är det ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess 
betydelse for att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, 
personal, brukare och befolkningen i stort, vilket i forlängningen leder till forbätt
rade matvanor och bättre hälsa. 
Rubriksättning har ändrats från Kostpolitiskt program med handlingsprogram till 
Kostpolicy med handlingsprogram enligt riktlinjer for kommunövergripande styr
dokument. 
Det reviderade dokumentet innehåller inga stora forändringar. Bland annat har rikt
linjer uppdaterats samt tidangivelse for aktiviteterna tagits bort. 
Kostgruppen har efter samråd arbetat fram ett fOrslag som nu utsänds på remiss till 
berörda parter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-01 
Reviderad version av Kostpolicy med handlingsprogram 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

l. Kostpolicy med handlingsprogram utsänds på remiss till berörda parter, 
bland annat Herrljunga kommuns facknämnder och pensionärs- och funkt
ionshinderrådet 

2. Senast inkommande for yttrande 2016-07-08. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kostpolicy med handlingsprogram utsänds på remiss till berörda pmier, 

bland annat Herrljunga kommuns facknämnder och pensionärs- och funkt
ionshinderrådet 

2. Senast inkommande for yttrande 2016-07-08. 

ExpNiirr:ts till: Socirllniimnd. bildningsn~lllnrl. lcknisk ll~llllld. bygg:- m.:h miJj()n~illlnd kOillllllllliliH pt.:nsioniils- o~:h runktionshin
rleni'lclct, politiska prntie1 

Juslerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes s1gn 

l ~ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman triidesdatum Sid 22 
2016-04-18 

KS § 90 DNR KS 156/20 16 471 

Herrljunga kommuns planering inför helgonförklaringen av Elisa
beth Hesselblad 

Sammanfattning 
Elisabeth Hesselblad kommer att helgonfårklaras av Påven i Rom 5 juni 2016. I 
samband med helgonförklaringen planerar Herrljunga kommun att delta vid cere
monin i Rom. Resa och uppehälle är planerat att genomfåras tillsammans med Ka
tolska kyrkan, som anordnar en stiftsvallfärd till Rom. Helgonförklaringsmässan 
sker med påve Franciskus på Petersplatsen under söndag fånniddag den 5 juni. Be
sök hos Birgittasystrarna kommer att ordnas den 6 juni. Herrljunga pastorat avser 
att delta i arrangemanget med två deltagare. Närvaro vid ceremonin har stort sym
boliskt värde. Besöksnäringen kommer sannolikt att påverkas i positiv riktning och 
Fåglavik kommer att uppmärksammas på nytt. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad 2016-04-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

l. Johnny Carlsson och Mats Bjurbom bereds möjlighet att delta vid ceremo
nin i Rom med tillhörande kringarrangemang. Kostnad belastar kommun
styrelsens ordinarie konton. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Johnny Carlsson och Mats Bjurbom bereds möjlighet att delta vid ceremo

nin i Rom med tillhörande kringarrangemang. Kostnad belastar kommun
styrelsens ordinarie konton. 

Expedieras till: Kommunstyrelsens o1df0rande, kommunikatö1 administn11ion- och kommunikatio11snchtcn 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

l ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2016-04-18 

KS § 91 DNR KS 222/2015 706 

Rekryteringsprocess ny kommunchef 

Sammanfattning 
KommunchefNiels Bredberg kommer att gå i pension vid årsskiftet 2016117. Re
kryteringsprocess av ny kommunchef är påbörjad. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad 2016-04-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordforandes forslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen delegerar uppdraget att anställa ny kommunchef till 
kommunstyrelsens ordforande Johnny Carlsson. Delegationen gäller detta 
rekryteringstillfålle. Återrapportering till kommunstyrelsen skall ske lö
pande under rekryteringsprocessen. 

Elin Hegg (MP) föreslår följande tillägg: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i Nossan Förvaltningsak
tiebolag ingår i rekryteringsgruppen. 

• Kommunstyrelsen delegerar uppdraget att anställa ny kommuncheftill 
kommunstyrelsen ordforande Johnny Carlsson, anställning sker e,jier sam
råd med rekryteringsgruppen. 

Elin Alavik (L) bifaller Elin Heggs (MP) forslag till beslut. 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om kommunstyrelseordförandens forslag till beslut med Elin 
Heggs (MP) tilläggsforslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen delegerar uppdraget att anställa ny kommuncheftill 

kommunstyrelsens ordforande Johnny Carlsson, anställning sker efter sam
råd med rekryteringsgruppen. Delegationen gäller detta rekryteringstillfålle. 
Återrapportering till kommunstyrelsen skall ske löpande under rekryte
nngsprocessen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och ordforanden i Nossan Förvaltningsak
tiebolag ingår i rekryteringsgruppen. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2016-04-18 

KS § 92 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning DNR 

styrelseprotokoll Herrljunga Bostäder AB KS 11112016993 

2016-02-15 

2 styrelseprotokoll Herrljunga Hotellfastighet- KS 11112016 993 

er 2016-02-15 
3 Ansökningshandlingar Demo Miljö/Demo KS 117/2016492 

En vi ronment 2016 Tillväxtverket 

4 Protokoll Nossan Förvaltningsaktiebolag AB KS l 02/20 l o 993 

2016-03-14 

5 styrelseprotokoll Herrljunga Elektriska AB KS 111 /2016 993 

nr 20 16-02-15 

6 styrelseprotokoll Herrljunga Elkraft AB nr KS 111 /20 16 993 

2016-02-15 

7 styrelseprotokoll Herrljunga Vatten AB nr KS 111 /2016993 

2016-02-15 

8 styrelseprotokoll sjuhärads samordningsfår- KS 95/2016 992 

b und 

9 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 KS 141 /2016 912 

Dagny och Herbert Car1ssons Minnesfond 

10 Årsredovisning och revisionsberättelse får KS 142/2016 912 

2015 Samfond l 2015 

11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 KS 143/2016 912 

Samfond 2 

12 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 KS 144/2016 912 

Samfond 3 

13 SN § 38/2016-03-29 Månadsuppföljning Feb- KS 153/2016 942 

ruari 2016 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-18 

Fortsättning§ 92 

NR Meddelandeförteckning 

14 Protokoll Ordinarie bolagsstämma Nossan 
Förvaltningsaktiebolag 

15 Protokoll KSAU 2016-04-04 

16 Protokoll plankommitten 2016-04-04 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 25 

DNR 

KS l 02/2016 993 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-18 

KS § 93 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR Delegeringsbeslut 

Beslut angående gallring i kommunens 
centralarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Uidragsl)estyrkande 

DNR 

Sid 26 
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Bilaga l, TN § 19/2016-03-03 

Herrlj·unga kom.mun 

• 

1-,axa Renhållning 2017 

Antagen av Kotnmunfl!llmäktigc 20 I 6-XX-XX, § XXX 
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~ l ALLVL\.I\T 

l<.ommuncr får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insumling, transport, 
ilterviJlllillf', ocli bortskaffande av avfall son1 enligt dc1111a balk eller enligt föreskri fkr so111 har 
meddelats med stöd av balken utförts genom deras Cörsorg (Miljöbalkcn 27 kapitlet 4~). 

i\ vgi ltc1 n a s kall crliiggas a v f~1stighctsägarc eller annan som j iimstii l Is med Casli ghcts:igilrc. 
'Ln:an redovisils biidc exklusive och inklusive moms. 

~ 2 ILÄ.MTNING JCÄ.RL- OC:H SÄCKAVFALL 

Ubscrvera att kärlet sb11 ställas vid anvisad plats l(ir onlinaric tax:1 (se 2.rl). 

2.1 Grundav ,,n. 
Grunda vg:!ft helår 
En- och tVr l'a mt lj sllus 

Lägenhel 
Verksamhel ---
Fritid 

ex kl m o m s 
800 kr 

---

inkl moms f 

_ _J_Q_OO kr 1 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen sorn alla abonnenter delar pi 
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del 
av. Cirundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinn ingsccn trale1·, 
hantering av farligt avfall och clavfall, tjän-transporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppfciljning av verksamheten, administration och kundservice. 

2.2 Abonnemangsavgitter helår, hämtning varannan vecka 
T i 11 <t v ' f '111 l . rt: 1' l 1 ~ 1 !Cil t1 (Otnmer gnmc avgt · en ~~~ 2. -

Kiirltyp Matavfall Ko m~st Blandat avfall 
exkl moms in/d moms 

800 kr l 000 kr -- --' 
l 200 kr l 500 kr --
I 600 kr 2 000 kr --
2 000 kr 2 500 kr 

- --- -
3 200 kr 4 000 kr 

__, .,,_ 

-
exkl moms -

800 kt -- -
l 200 kl 
l 600 k r 
2 000 k r 
3 200 kt 

ink! moms 
l 000 kr 
l 500 kr 

1---
2 000 kr 

exkl moms 
l 200 kr 
l RO\l kr 
2 ·l OU k r -- -
3 000 kr 
,, l (l (l k l l 

140 L 
190 l' 
240 L* 
.) 70 L 
(i(iO l 

300 L* t! t.lOO kr 
- 5 500 kr --- 4 <1 ()() ki 

1-

2 500 kr 

4 000 kr 

5 500 kr 
9 750 kr 

(1 6(1() kl l 
( ·,~nr·nncr. 

l 'ot l l.!lllt'l", 

( ·nnt,I 111 Cr 

l'•\(11 I II t 

.\ 1111 

::; 111 ' 

:-l 1\1 1 

PI l 

7 800 kr 
-

l 2 7lJ2 kr 
?.il .)X4 h 
237 12kr 

<) 750 kr 
- -

15 l)l)() kr 
2.5 480 kr 
20 640 kr 
--

' l;iHJw.;t helllitliga abonnemang 

7 800 kr 
l 2 792 k r 
-
20 3ö4 kr 

-
2.1712 kr 

15990kl· 
l) ·1~0 k l 
2tJ MO kr 

Il 7(1(1 kr 

! ll l ~ l r 
w 57(1 kr 

<..:; S C1S k 1 

Onskas tiimnllll~ Vilric vecka i"ikar den rörliga a';giftcn med 2,2 ggr av tc1:u !'iii \·:11: 
:liHJI111Cinarl_L: mccl tiimnir1g v:mmnan vecka. Vid ti"itnl\111).~ lvii gihgc1 )h.'J \Cl::\:i hl11 

111ot~var;1rh1c rör lig avgilt ~ ggrliögrc 

ink/moms 

l ;;0() kr 

22')0 k r 

~ 000 kr 
3 750 kr 

-
(J ll(l( l kr 
(';~·-o kr 

i .J (1 :~ l r 
,J,I IJ:< . !.t 

\., ::~ , l'r 
Il lhO l-1 



2 .·~ .·\lhl:lltc:1t,tnp~,~:vgii':ct fi·ilicbhus .. hiillill111lg \'cll<lrlltetn vc~ka nl::j i t• 111 sq 

Till ::,girh:n lillkotnrnL:t gru11tl.t gi!l enligt~; ).J 
1-.:iir!t~ p :VIa!avfail .. . l . l<ompo.~r 

C:\),i IPOII/1 J in/d lli<'l!'/1' c'\// lil<!f!l\ l!iicl!rtrJ/1/S 

l i4ll r. l 'l) kl l 400 kr 
l t)CJ L ·l kO l 1 000 kr 

Bl il n da l ;n Ldl 

\)()kl 400 kr 
.:.J~O kr (l()() kr 

{'\/u' nJrJnl.' ;n/1.i .:nnn;,\ 

4i\() k:· l 

720 kt li()(l kr 
240 [ ."' 800 kr l 000 kr 800 kr l (l (lO k r l ',()() l l 

J7() , _ 960 kr r ~ 200 kr 
-

960 kr 1 200 kr 
1 200 k r l 
l 4·1 O kr 
2lö0kr ! 

l ~Ull kr l 
(i(i() r l ~() kr l 800 kr 
* [ndast befintliga abonnemang 
Hämtning görs !l gånger om året. 

l 440 kr 

2 .. 4 Minise1·vicc, hämtning var 8:c vecka 

l öOO k1 2 700 kr 

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljöniirnndcn om hushållet 
komposterar allt matavf:1.\l samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på 
avsedd plats. 

_li.!.!__a vgtt!en tillkommer grundavgift cnl i1'! UJ_ 
Kä.-l~yp _ exkl moms 
140 L 320 kr 
l 00 L. 480 kr 

- - -- - --
2.5 Fi\ rpnckni ng:-;- och tidninp,savfa_ll __ _ 

inld moms 
400 kr 
600 kr 

Hiimtning av förpackningar och rris per husl tå ll och ilr 
tidnin gn r exl<l moms -t inklmoms 1 

!:in- och tvåfamilj ~ l ll~ 464 kr 5~0 kl l 
l 

Flerbostadshus 344 kr 430 kt ' --- - --- -

2.6 '[ r i id )•.i'll d~u v fall , hiimln111 ~ varannan vecka (ma j t o m !-il'p) 

f 

K ii rltyp _ - -- l cxkl_!!!!!_!llS - l 
PO l l . 552 kr 
T1 ii lgii n lsavf:tll hiimtas l l ggr om året. 

'2.7 UylL' ;t v kärlstorlek 

inl\1 moms 
(,C)(] k r 

--- T --;xkl moms l inl<l moms 
:\ vg1lt fO t byk av k.iil lstorlck* l - 250 kr 31 :; kr 
*Byte td11 stiinc tillmindre bristorlek iir kostnadsfi·itt. Vid val av nytt abon!ICI\1<111.~, 1 

s<!lllband med ny renhällningsentreprenad med start 2016-10-01 ~ir byte av kärl kClSI.11adsi'ritt . 

2.0 F\:t rdsopor 

1 Extra töm_l]Lng_av kärl (.140-190 IJ 
l:x l i ;1 r(itnlllllg 11 v kiirl P,40-3 7Q.ll_ 
E:x!ta tö1nning av kärl ({)60-kOO q 4-exkl m. onus . -

250 kr ---
315 kr 
540 kr - -

ink! moms 
313 kr 
~ 94 k 1 

675 kr 



·,y-

)() i ill:ig,r.:. hiimll1illgC';tVSti\nd 
0111 k;irlct h:imtas pd d!111~111 ii'.ic:·cnsknmnH:n pl:!ls. 

l 
. . ... ..... l exld moms ink\ rnon1' 

i\\'l~iJ'i jlCI pc'lhill]<HI 5-Jnctcrsitllel va\\ fri111 r 
tomtgr;iJIS ~ --- . 1 250 \..:r .1 l.> kr 
'' llllldct 1 ltm11 av dörrar , grind<!i', trappsteg, trottoarkant ()Ch liknande tn~ts in so111 5 111ctcJ 

§J ÖVI~RGÅNGSTAXA 

Övergängstaxa tillämpas för abonnenter som har genomfort nytt abonllemangsval enligt taxa i 
§ 2.2, me11 där kärl ännu inte har ställts ut vid fasligheten. Överg<'\ngstaxan giillcr fram till den 
månad son1 abonnenten filr lillg~\ng till det nya kärlet, dvs laxa tör det nya abonnemanget 
börjar giilla månaden efter att kärlet har ställts ut. Övergångstaxa motsvara renhåll11ingstax;1n 
201 (>enligt nedan: 

1.1 Övcrgö t~gstaxa: Ahon ncmang:-;avgiftcr_belår ----.----
Kärlty[l lllimtnin sintervall exkl moms _ inld moms 
140 L Varannan vecka 1 240 kr l 550 kr - -·--··-- --·-- -
190 L " l 784 kr 

" 2 320 kr 
" 4 268 kr 
, 

" 
- -----

Conl<lincr, 5 111:' " 

5 040 kr 
17 000 kr 

f----
21 800 kr 

2 230 kr 
2 900 kr --- -
5 335 kr 
6 300 kr 

21 250 kr 

-- - __ , 
Container. 8m :< 

Contai11er, l O m:' _,_ __ 
, ___ 29 400 k~~ 

33 700kr 
----'--

27 500 kr 
36 750 kr 

-
34 125 kr 

* 12nclast befintliga abonnemang 

~ 4 SLAMSUGNlNG 

4. l Tcitlltlillg av sluten tank ellcr .. ~~I?~.i sk nnl iiggn mg per b1:unn och gilng 

~ 
exkl moms l ink! moms 

~~o l )'l_l.!_lllaX J 1;1 __ 700 kr ~~5 kr 
Vo h Il l , - () 111 l ~40 kr l 1 .'>:-tJ kr 
·lillkllll1111andc fcll v:u"jc yttcrli~u·c m' 240 kr JOO kr 

J'illkomJm111dc kostnad i()r akut tömning 
1nom J <~ l lh.'l'idagur. ___ _ 

l' i Il k t ll'lll nandc kost mttl t'hr lt\ lll n i 11g under 
JOUI'tid . 

exkl moms 
%8 kl 

l 380 kr/tim 

inkl moms 
l 210 k l 

-
l 725 kr/ti ll! 

l 
l xtra slang per J O m, utöver dc 25m som 
ingLir 

100 ki 125 l<J' 

1\;·;lllll ll)l, <tV fettavskil jare, m~ 4 mT 
lr1ilii g1.'· l~ir yl tctli g.tJt:.m' (fettavskil jarc) 
l --

l
lllilllllllg .tv t'c• sln r!'hlh 
Bomk()nting ___ _ 

620 kl 
560 kt 

l 000 kl 
420 kl 

TJS ktl 
--70ll lu1 

[ 250 kl 

525 h.i 



~ 5 BUDAD GIH)VSOPSilÄMTNING 

l l:lpp till Je_rn kolli ~C.l farli gt avfall ) l exkl moms 
200 kr 

inkl moms 
250 kr 

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli altemativt annan hämtningsplats än to1ntgr~ins 
har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 

~ 6 AVFALLSLÄMNlNG TILL ÅTERVlNNJNGSCENTRAL 

Avfall som liimnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske crtcr clc 
instruktioner som ges av personalen . Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i 
samband med hoc1\de, utan avgift. Företag lämnar avh-111 enligt ncdanstäcndt.: taxa. 

;\ v fall~slag 
Sorterban av rall 

-

-

- - -

-

r- --
exkl moms 

400 kr/släp 
inkl r Il() 111 s 

500 krlslä - -
terbart avl~1ll (halvt släp) 200 kr/släp 250 krisiii Mimiremängd sor p 

Ilet endast består av 
~er slä p) 

- _,_ -
lm ryms i personbil (k r) 100 kr 125 kr 
under producentansvar* 250 kr/st 3 l 3 kr/st 
1nal kyl/fr~, . - ... , __ ,_-~ ---- -
under producentansvar* 700 kr/st R75 kr/st l 

alternativt om avfa 
triid g!\ r-dsa v fall (kr 
Sorterbart avfall se 
Elektronikavfall ej 
Storlck upp .B!__no_r _ 
Elektronikavfall ej 
Större än normal k yl/frys 

- - -

ål arfårg, lÖsningsmedel mm.) -
Däck på fiilg 
Kemtaxa (ol io r, m 

35 kr/st 
8 kr/liter 

-
44 kr/st 

-· ---
l O kr/liter _j 

*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även pnvatpersoncr. 

~ 7 AVSTEG FRÅN TAXAN 

Renhållningsavdelningen äger, for speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa siirskild 
()vcrenskollHl\elsc med a v fallslärnnaren. Vid ökade kostnader fö1 skatter och a v g i fler ii ger 
tckni.<;ka ni-i rnndcn r~itt att höja taxan med motsvarande belopp. 

~ S BETALNING AV AVGIFTEH 

llclt\rsalwnncntcr, exkl. abonnenter med minisc,·vice, hetalar t vii giir1gc1 pc1 {tr. l ~:ikrl!:l_c:ar 

trbkickas dds i tll ar·s ntL~d betalning senast JO april. dels i scpt~:.~mhct med hel:ilning scrli.t<;l 

J! oktober. 

i'vlllliscrviccilbolltll:lltcr hetalar (!n gfing per år. Räkni11g uiskicka.<:; i juni med bd <tl tliiiJ', sc 11 :r.•,( 

.>o ,it~li. 

F1 itidsabnili !Ctller hetalar per säsol\g. 1\äkning utskickas i mars med hcta!nin~~ sen;tsl )(i april 

Siarnsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom JO dagar. 



Rc.Th illl:l lli,l;,:;~:wk lll ingcn lörbcltållcJ sig ridten <ltt dt : hi le J ~l ail.lctsknsl! l i ldcl; Ji r s•lltcnl 'f.; d\ 

,~x tJcln <J lll<'ill[clcr o•;•J rtc; al avl'8l l. 

KomtnUI1CIIS riktlinjer föl rakturering och krav skall tilliirnpilS. 

Taxan träder ikraft 2016-10-01. 


