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KOMMUNSIYRELSEN 

Juslerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 

2016-09-19 
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§ 154 Samverkansavtal avseende folkhälso~jänst från den 1 januari 2017 och tills vidare mellan 
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§ 163 Alternativ planering avseende vidare utveckling av projektet Bo-Bygget.. ... ..... .... ... .... .. 21 
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Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 

2016-09-19 

KS § 147 

Ändringar i dagordningen 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande extra ärende tillförs dagordningen: 

• Produktion av bostadshus i Herrljunga kommun i allmänhet och på 
fastigheten Styrbjörn i synnerhet 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ändringen i dagordningen godkänns . 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-09-19 

KS § 148 

Information från nya näringslivsutvecklaren 

Sammanfattning 
Carl-Olov Halmström, Fokus Herrljunga, informerar om hur näringslivet är upplagt 
på kommunen. Fokus Herrljunga är ett kommunägt aktiebolag som samarbetar med 
företagarföreningar genom att bland annat anordna utbildningar och nätverksträffar 
samt genom att ge föreningar råd om hur man söker olika typer av bidrag. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



\1 B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 4 
2016-09-19 

KS § 149 

Information om sommarsatsningar för ungdomar 2016 

Sammanfattning 
Besöksnäringsansvarig, Birgitta Saunders, redogör för kommunens satsningar på 
ungdomar som genomförts under sommaren. Kommunen har samarbetat med 
Borås stad i ett projekt som heter sommarlovsentreprenörerna där ungdomar fått 
prova på att ha eget företag under sommarlovet. Andra projekt var badbussar till 
Sämsjön, en dag då man fick prova på olika sporter och en utomhusbiokväll på Ha
raberget. Samtliga aktiviteter kostade inget för deltagarna och finansierades med 
bidragsmedel. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 



l1 ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-09-19 

KS § 150 DNR KS 232/2016 942 

Information om redovisning av kommunens pensionsskuld 

Sammanfattning 
Kommunchefen redogör för intern utredning om förutsättningarna för pensions
skuldens hantering i framtida budget 2017-2019. Rekommendationen är att kom
munen ska avvakta med att göra ändringar i hanteringen av pensionsskulden inför 
budget 201 7. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

t 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-09-19 

KS § 151 DNR KS 54/2014 384 

Information om konstgräsplan Annelund 

Sammanfattning 
Projektledaren Ulf Wedin från tekniska förvaltningen informerar om projektet med 
anläggning av en konstgräsplan i Annelund. Beslut om två konstgräsplaner togs av 
kommunfullmäktige 2014 varefter tekniska nämnden gavs i uppdrag att påbörja 
projektet i Annelund. En upphandling genomfördes och överklagades men kom
munen fick rätt och projektet sattes igång. Planen invigdes i juni 2016 och kommer 
att skötas och underhållas av Annelunds IF. Kommunens kostnader består i investe
ringen medan driftkostnaderna kommer att ligga på föreningen. 

Projektet med konstgräsplaner omfattar ytterligare plan i Herrljunga centralort. 
Kommunchefen informerar om hur situationen ser ut inför bygget av nästa plan 
samt ger en kortfattad utvärdering om det genomförda projektet i Annelund. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes olgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-09-19 

KS § 152 DNR KS 146/2016 220 

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga 

Sammanfattning 
Kostgruppen som består av kostchefen Christer Berg, kostsamordnaren Irene An
dersson, före detta utvecklingsledaren på bildningsförvaltningen Hel i Kittilä och 
folkhälsoutvecklaren Viveca Lundahl, har efter samråd arbetat fram ett reviderat 
förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. Ärendet har 
varit ute på remiss till berörda parter som facknämnderna, partigrupperna och pens
ionärs- och funktionshinderrådet. Tjänsteperson har tagit emot remissvar och beak
tat dessa i den nya versionen. Remissvar har inkommit från tekniska nämnden, so
cialnämnden och bildningsnämnden, miljöpartiet, socialdemokraterna och center
partiet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08 
Remissvar från tekniska nämnden daterad 2016-06-09 
Remissvar från socialnämnden daterad 2016-06-17 
Remissvar från bildningsnämnden daterad 2016-06-20 
Remissvar från miljöpartiet daterad 2016-07-07 
Remissvar från socialdemokraterna daterad 2016-07-08 
Remissvar från centerpartiet daterad 2016- 07-08 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun, Bilaga I KS § 152, 
2016-09-19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag: 

• Kommunstyrelsen antar reviderad kostpolicy med handlingsplan för Herr
ljunga kommun och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma. 

Elin Hegg (MP) föreslår följande ändringar: 
• Att på s.5, under rubriken Mat, i kostpolicyn stryka: "uppfyller kraven av 

I i vsmedelsverkets rekommendationer" 
• Att på s.8, under rubriken Mål, (andra rutan ned från vänster) i kostpolicyn 

lägga till: "Andelen ekologisk och kravcertifierade livsmedel ska fortsätta 
öka till minst 50 % till 2019" 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Elin Heggs (MP) förslag 
och finner att förvaltningens förslag antas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen antar reviderad kostpolicy med handlingsplan för Herr

ljunga kommun och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma, Bilaga 
1 KS § 152, 2016-09-19. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-09-19 

fortsättning § 152 

Protokollsanteckning 
Christina Abrahamsson (M) ger in Moderaternas remissvar. Remissvaret har in
kommit i ärendet efter sista svarsdatum varmed det inte tagits hänsyn till i besluts
underlaget. 

Uidragsbeslyrkande 
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KOMMUNS-rYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-09-19 

KS § 153 DNR KS 213/2016 801 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 mel
lan Herrljunga kommun och södra hälso-och sjukvårdsnämnden 

Sammanfattning 
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSNS) har två avtal med Herrljunga kom
mun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst. 
Detta ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folk
hälsoarbete 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-01 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 mellan Herrljunga 
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Herr
ljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnärnnden avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2017-2020. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Herr

ljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2017-2020. 

Expedieras till: Folkhälsoutveckla1en 
För kännedom 
till: 

Juolemnaes ~ 1 g11 Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

Vi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-09-19 

KS § 154 DNR KS 214/2016 801 

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 
2017 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso
och sjukvårdsnämnden 

Sammanfattning 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två avtal med Herrljunga kommun 
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt 
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst. 
Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för samverkan avseende 
folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet. Tills
vidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att bättre stämma överens 
med samverkansavtalet för lokaltfolkhälsoarbete 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-01 
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Herrljunga kommun för perioden 2017 
och tillsvidare 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Herr
ljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhäl
sotjänst från den 1 januari 2017 och tillsvidare i Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Herr

ljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhäl
sotjänst från den 1 januari 2017 och tillsvidare i Herrljunga kommun. 

Expedieras till: Folkhiilsoulvecklmen 
För kännedom 
till: 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

KS § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-09-19 

DNR KS 167/2016-940 

Fullmakter och rätt att utkvittera medel från Sparbanken i 
Alingsås 

Sammanfattning 
För att verksamheten ska fungera effektivt delegerar kommunstyrelsen rätten att 
underteckna låne- och borgenshandlingar samt utkvittera bankmedel och post, 
komplettering av beslut. Tidigare beslut, KS § 282/2013-12-16, KS § 56/2014-03-
10 samt KS § 10612016-05-23 behöver förändras avseende utkvittering av bankme
del, samt uttag från kommunens bankgirokonto beroende på personalförändringar 
inom ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner att utkvittering av bankmedel samt uttag från kom
munens bankkonto och bankgirokonto får verkställas av två av följande tjänstemän 
i förening (två personer skall underteckna vid varje tillfälle): 
Ekonomichef Linda Rudenwall 
Redovisningsansvarig Elin Ståhl-Tingbratt 
Redovisningsansvarig Göte Olsson tom 2016-10-30 
Redovisningsansvarig Johanna Eliasson from 2016-10-27 
Ekonomiassistent AIU1e-Charlotte Lundh 
Ekonomiassistent Ingela Larsson 
Ekonomiassistent Karin Fredriksson 
Controller J elU1y Andersson 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att utkvittering av bankmedel samt uttag från 

kommunens bankkonto och bankgirokonto rar verkställas av två av följande 
tjänstemän i förening (två personer skall underteckna vid varje tillfälle): 
Ekonomichef Linda Rudenwall 
Redovisningsansvarig El in Ståhl-Tingbratt 
Redovisningsansvarig Göte Olsson tom 2016-10-30 
Redovisningsansvarig Johaill1a Eliasson from 2016-10-27 
Ekonomiassistent Aill1e-Charlotte Lundh 
Ekonomiassistent Ingela Larsson 
Ekonomiassistent Karin Fredriksson 
Controller JelU1y Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-09-19 

KS § 156 KS 78/2016 942 

Månadsrapport augusti 

Sammanfattning 
Ekonomichef Linda Rudenwall presenterar månadsuppföljning per augusti må
nad. Prognosen visar ett resultat på 6 682 tkr vilket jämfört med budgeten är en 
negativ avvikelse med 4 259 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbi
drag uppgår prognostiserat resultat till 1,3 %. Det extra statsbidraget ligger i dags
läget utanför resultaträkningen och när medlen förbrukats kommer de att föras till 
aktuell nämnds resultat. Uppföljning för hur och om bidraget använts kommer att 
presenteras kontinuerligt under hösten. 

Kommunens negativa avvikelse härleds framförallt till skatteintäkter och generellt 
statsbidrag, total avvikelse mot budget prognostiseras till -6 151 tkr. Förändring 
av kapitalkostnader på totalt +2 101 tkr bidrar till att nämndernas nettokostnader 
ser ut att hamna på en positiv avvikelse mot budget. 

Elin Alavik (L) begär att socialchefen bjuds in på nästa sammanträde för att be
rätta mer ingående om socialnämndens ekonomi. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till : Socialche f 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

KS § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-09-19 

DNR KS 194/2016 313 

Begäran om planändring för del av kv. Björken 10 och kv. Björken 
11, Herrljunga centralort 

Sammanfattning 
Plankom mitten har rekommenderat att detaljplanen för kv Björken I 0 och 11 i 
Herrljunga tätort ändras . Syftet med planändringen är att göra det möjligt att 
anordna nya parkeringsplatser och en återvinningscentral i kvarteret. Planändringen 
kommer att följa rekommendationerna från trafikutredningen som har gjorts för 
området. Planändringen har stöd i översiktplanen och kommer att kunna genomfö
ras med standardutförande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och miljö
nämnden. Plankostnaden tas ut i bygglovsskedet. För fastigheterna gäller idag dels 
detaljplan antagen 1959-06-05 som medger byggnation av 2 st bostadslägenheter i 
2 vån med vind, och dels detaljplan antagen 1998-04-28 som medger skola och id
rott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23 
Trafik- och parkeringsutredning för del av centrum i Herrljunga, del 1 
Program till detaljplan, centrala delarna av Herrljunga tätort. Arbetsmaterial inför 
trafikutredning del 2, 160502 
Karta över området 
Gällande detaljplaner antagna 1959-06-05 och 1998-04-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att plan
lägga kv Björken 11 och del av Björken I 0 för bostad, parkering och åter
vinningsstation. Plankostnaden tas ut i bygglovskedet. 

Elin Heggs (MP) föreslår att återvinningsstationen stryks från beslutsförslaget. 

Ronnie Rexwalls (KV) föreslår följande ändring: 
"Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga kv 
Björken I I och del av Björken I 0 för bostad, parkering och återvinningsstation. " 
ändras till "Kommunstyrelsen att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga 
kv Björken I I och del av Björken I 0 för bostad och parkering samt utreda place
ring av återvinningsstation. " 

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Heggs (MP) för
slag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ronnie Rexwalls (Kv) förslag mot Elin Heggs (MP) förslag 
och finner att Ronnie Rexwalls (Kv) förslag antas. 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUNS1YRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-19 

fortsättning § 157 

Omröstning. Ordföranden ställer följande förslagsordning: 

Ja= i enlighet med Ronnie Rexwalls (K v) förslag 
Nej= i enlighet med Elin Heggs (Mp) förslag 

Sid 14 

Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att kommun
styrelsen beslutar i enlighet med Ronnie Rexwalls (Kv) förslag till beslut (omröst
ningsbilaga 1, KS § 157, 2016-09-19). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att plan

lägga kv Björken 11 och del av Björken 10 för bostad och parkering samt 
utreda placering av återvinningsstation. Plankostnaden tas ut i bygglovske
det. 

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2016-09-19 

KS § 158 DNR KS 230/2016 109 

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckl
ing av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

Sammanfattning 
Efter 2016 upphör den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL 
på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad 
och jämlik socialtjänst. SKLs förbundsstyrelse föreslår att kommunerna tillsam
mans finansierar en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Kommunerna i Sjuhärad, social
chefsnätverket anser att det är av största vikt med en utveckling av en mer kun
skapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

Kommunernas största utmaning i framtiden är personal- och kompetensförsörjning. 
Kommunerna måste utveckla en kunskapsbaserad/evidensbaserad vård och omsorg 
för al la åldrar, möta den psykiska ohälsan, stärka skyddet för barn & unga och ge 
avancerad vård i hemmet med mera. Kommunerna i Sjuhärad är kritiska till att 
kommunerna ska finansiera ett utvecklingsarbete utanför medlemsavgiften. Detta 
borde ingå i ramen för kongressens beslutade inriktningsmål för 2016-2019. Kom
munstyrelsen föreslås besluta att inte bidra till finansiering av nationell stödfunkt
ion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaseras och jämlik socialtjänst. 
Herrljunga kommun föreslår istället att utvecklingen finaniseras via medlemsavgif
ten för SKL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-08 
Skrivelse från SKL 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun bidrar inte till finansiering av nationell stödfunktion till 
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaseras och jämlik socialtjänst. 
Herrljunga kommun föreslår istället att utvecklingen finansieras via med
lemsavgiften för SKL. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Herrljunga kommun bidrar inte till finansiering av nationell stödfunktion till 

stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaseras och jämlik socialtjänst. 
Herrljunga kommun föreslår istället att utvecklingen finansieras via med
lemsavgiften för SKL. 

Expedieras fill : SKL 
För kännedom Socialnämnden 
fill: 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

( ' 

/ t{ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-09-19 

KS § 159 DNR KS 215/2016 909 

Ansökan om permutation, Samfond 3 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun förvaltar tre donationsfonder/stiftelser, Samfond 1, 2 och 3. På 
uppdrag av kommunstyrelsens presidium har förutsättningarna för upplösning av 
Herrljunga kommuns Samfonder klarlagts. Förutsättningarna är att en stiftelse är 
upplöst när dess tillgångar är förbrukade. I respektive Samfonds stadgar framgår 
det att 10% av den årliga avkastningen ska tillföras kapitalet. Dessa bestämmelser 
måste upphävas om syftet är att ta stiftelserna upplösta. En förändring av stadgar 
sker genom en ansökan om permutation hos Kammarkollegiet där man anger vil
ken/vilka paragrafer man önskar ändra och även hur de ska ändras. Den som äger 
rätten att ansöka om permutation är förvaltarens, Herrljunga kommuns, högsta 
verkställande organ, kommunstyrelsen. Ansökan om permutation görs till en kost
nad av 8500kr. 

Utdelning av medel gällande Samfond l och 2 hanteras i bildningsnämnden respek
tive socialnämnden. Bägge presidierna har efter fråga uttryckt en vilja om att ha 
kvar respektive Samfond då stiftelserna, i bägge fallen, upplevs fullgöra sina än
damål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-08-25 
Stadgar Samfond 3, KS § 190 1982-09-06 
Ekonomisk sammanställning, Samfond 3 
Stiftelselagen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation för Samfond 3 med 
en yrkan om att: 
1) § 2 upphävs i sin helhet och ersätts av "Kommunstyrelsen beslutar om 

att återstoden av kapital skall utgå som bidrag till allmännyttigt ända
mål, som icke tillgodoses med allmänna medel". 

2) § 3 tar ett tillägg: " . .. , i andra hand resterande delar av Herrljunga 
kommun". 

• Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchef att justera ansökan under 
handläggningens gång. 

• Kostnaden om 8500kr för ansökan om permutation för Sam fond 3 finansie
ras av kommunstyrelsen. 

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

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2016-09-19 

fortsättning§ 159 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation för Samfond 3 med 
en yrkan om att: 
1) § 2 upphävs i sin helhet och ersätts av "Kommunstyrelsen beslutar om 

att återstoden av kapital skall utgå som bidrag till allmännyttigt ända
mål, som icke tillgodoses med allmänna medel". 

2) § 3 får ett tillägg: " .. ., i andra hand resterande delar av Herrljunga 
kommun". 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchef att justera ansökan under 
handläggningens gång. 

3. Kostnaden om 8500kr för ansökan om permutation för Samfond 3 finansie
ras av kommunstyrelsen. 

Expe<lier•s till: Utredningssekreteraren Administrations- och kommunikationsenheten 
För klinncdom 
till: 

Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-09-19 

KS § 160 DNR KS 44/2016 901 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2016 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i oktober varje 
år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar
förslag hösten 2016 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar

förslag hösten 2016 till handlingarna. 

Expctlierns till : Kommunfullmäktige 
rör kännedom 
till: 

Jut;.ttiror\det. r,1gn 1 Uldragsbestyrkande 

it 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-09-19 

KS § 161 DNR KS 45/2016 901 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i oktober varje 
år redovisa ej färdigberedda motioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2016 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 

under hösten 2016 till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kZinnedom 
till: 

Juslerandes slgn Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2016-09-19 

KS § 162 DNR KS 176/2016 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap I § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
Av de tre rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är två verkstäl Ida och ett 
avs I utat på enski Ids egen begäran. Av Individ och familjeomsorgens nio rapporte
rade ärenden har samtidigt verkställighet rapporterats i samtliga ärenden. Tiden 
från datum för beslut till verkställighet har överskridit tre månader vilket innebär 
att dessa ärenden ska rapporteras. Ett av de rapporterade ärendena enligt LSS är 
verkställt och ett är avslutat (avbrott kontaktperson och korttidsvistelse). 

Beslutsunderlag 
Beslut SN § 97, 2016-08-30 
Rapport daterad 2016-07-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till hand
lingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till hand
lingarna. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande 

J,Jd fV~ 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-19 
Sid 21 

Juslerandes sign 

KS § 163 DNR KS 60/2015 611 

Alternativ planering avseende vidare utveckling av projektet Bo
Bygget 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har genom Fokus Herrljunga och Konsulten Per Floren arbetat med 
projektutveckling Bo-bygget. Projektiden är väl utvecklad och har omformats vid ett flertal 
tillfällen. l bakgrundsbeskrivningen görs en sammanställning av Per Florens bedömningar 
och därefter en sammanställning av Kommunarkitekt Katarina Frändbergs omarbetade 
ideförslag för möjligt förverkligande i Herrljunga kommun. Grundiden bygger på att pro
jektiden förverkligas på Horsbyområde som är i detaljplanen planerat för försäljning av 
kommunala tomter. Herrljungabostäder har reserverat ett antal tomter för husproduktion. 
lnom området finns även möjligheter till flerbostadshus. Tiden för planering och genomfö
rande är kort samtidigt som tekniska nämnden har ansvar för försäljning av tomter på 
Horsbyområdet. 

Plankommitten har vid flera tillfällen diskuterat genomförandet av projekt Bo-bygget på 
Horsby I och uppdrag gavs till förvaltningen att undersöka förutsättningarna för att anlita 
extern entreprenör för förverkligande av uppdraget/projektiden. Det komplexa i Bo
bygget-projektet är att samtidigt som flertalet ser det som ett attraktivt projekt och det finns 
en grundvilja att försöka genomföra det, ska även det reserverade tomtområdet kunna er
bjudas till försäljning för husbyggnation på marknaden. Antingen ska området avsättas för 
Bo-bygget-projektet eller ska den planerade tomtförsäljningen fortsätta genomföras. Här 
måste Herrljunga kommun välja väg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterat 2016-09-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen fastställer att projektet Bo-bygget överförs till kom
mande bostadsplanering, såsom Horsby 2 och Vretaområdet eller annat till
kommande bostadsområde i tätorten. 

Johnny Carlsson (C) föreslår följande tillägg: 
• Kommunchefen ges i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde 

den 17 oktober ta fram ett förslag till person som ska ansvara för projekt 
Bobygget. I ansvaret ingår kartläggning av projektet, ekonomisk uppskatt
ning av kvarvarande kostnader samt utredning av förutsättningar för tillsätt
ning av en projektgrupp. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Ronnie Rexwall (Kv) bifaller ordförandens kompletteringsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med ordförandens komplettering an
tas och finner att så sker. 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2016-09-19 

fortsättning § 163 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer att projektet Bobygget överförs till kommande 

bostadsplanering, såsom Horsby 2 och Vretaområdet eller annat tillkom
mande bostadsområde i tätorten. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde 
den 17 oktober ta fram ett förslag till person som ska ansvara för projekt 
Bobygget. I ansvaret ingår kartläggning av projektet, ekonomisk uppskatt
ning av kvarvarande kostnader samt utredning av förutsättningar för tillsätt
ning av en projektgrupp. 

Expedieras till : Kommunstyrelsen, Bygg och Miljönämnden 
För kännedom Tekniska nämnden 
till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2016-09-19 

KS § 164 DNR KS 219/2016 950 

Remissvar - Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48) 

Sammanfattning 
Regeringen bemyndigade den 2 juli 2015 statsrådet Ardalan Shekarabi att tillkalla 
en kommitte med uppgift att föreslå en ny indelning av län och landsting. Kommit
ten har överlämnat delbetänkande Regional indelning- tre nya län (SOU 2016:48). 
Herrljunga kommun erbjuds möjligheten att avge remissvar på delbetänkandet. 
Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 6/10 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar för Herrljunga kommun avge föreslaget re
missvar avseende delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU 
2016:48). 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar för Herrljunga kommun avge föreslaget re

missvar avseende delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU 
2016:48). 

Expct.licnts till: Finansdepa11emenlel 
Pör kännedom 
till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

I /tt( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2016-09-19 

KS § 165 DNR KS 229/2016 940 

Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Sammanfattning 
Då ny kommunchef tillträder den 1 oktober 2016 behöver ett nytt beslut fattas om 
rätten att underteckna handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning. 
Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelsens reglemente. Utifrån kom
munstyrelsens reglemente har kommunstyrelsen fastställt delegeringsordning för 
kommunstyrelsen. Delegeringsordningen klargör vilken förtroendevald eller tjäns
teperson, som har att fatta beslut på delegation. Delegeringsordning anger under 
rubrikerna "Allmänt administrativa ärenden", "Ekonomiärenden" och "Upphand
ling, inköp, avtal" delegeringar för kommunstyrelsens ordförande och kommun
chef. 

Då myndigheter, organisationer, finansiella institut och företag begär styrkta utdrag 
ur det beslut, som reglerar rätten att teckna firma för Herrljunga kommun, ska det 
framgå vilka namngivna personer som är utsedda att underteckna handlingarna. 
Vidare är det omständigt för både förvaltning och för den som begär ut den styrkta 
handlingen att skicka delegeringsordningen i sin helhet. På grund av skyldigheten 
att kunna namnge de personer, vilka erhållit mandatet att underteckna handlingar 
samt att underlätta hanteringen föreslår kommunchef att kommunstyrelsen fattar ett 
särskilt beslut som anger rätten till firmateckning för Herrljunga kommun, i enlig
het med reglemente och antagen delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-30 
Kommunstyrelsens delegeringsordning 
Kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson utses, med ersättare kom
munstyrelsens vice ordförande Christina Abrahamsson, att underteckna av
tal, fullmakter, ansökningar, och andra handlingar utifrån § 19 i kommun
styrelsens reglemente. 

• Kommunchef Claes Rydberg utses, med ersättare tillförordnad kanslichef 
Marie Nordqvist, att kontrasignera avtal, fullmakter, ansökningar och andra 
handlingar utifrån § 19 i kommunstyrelsens reglemente. 

• Bes I utet gäller från och med 2016-10-01. 

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juat randes •lgn 

11/J, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 25 
2016-09-19 

fortsättning§ 165 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson utses, med ersättare kom

munstyrelsens vice ordförande Christina Abrahamsson, att underteckna av
tal , fullmakter, ansökningar, och andra handlingar utifrån § 19 i kommun
styrelsens reglemente. 

2. Kommunchef Claes Rydberg utses, med ersättare tillförordnad kanslichef 
Marie Nordqvist, att kontrasignera avtal, fullmakter, ansökningar och andra 
handlingar utifrån § 19 i kommunstyrelsens reglemente. 

3. Beslutet gäller från och med 2016-10-01. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2016-09-19 

KS § 166 DNR KS 198/2016 101 

Delegeringsrätt vid förändringar i förvaltningsorganisation 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde delegeringsordning för kommunstyrelsens ansvarsområden 
2014-12-15 . Delegeringsordning ska uppgraderas löpande vid förändringar i lagar och 
förordningar och/eller andra förändringar, vilka bedöms påverka delegeringen av 
beslutsnivåer. I delegeringsordningen finns angivet att organisatoriska förändringar avse
ende förvaltningsorganisation i sin helhet och till sina delar är delegerat till kommunchef. 
Kommunchefen har även rätten att vidaredelegera beslutanderätten . Denna delegering 
har underlättat vid smärre förändringar i förvaltningsstrukturen, vilka har kunnat hanteras 
snabbt och rationellt. 

Demokratiberedningen 2016-2017 arbetar med siktet inställt på ny mandatperiod 2019-
2022 och den lämpligaste politiska organisationsstrukturen i Herrljunga kommun diskute
ras. Den politiska organisationsstrukturen påverkar valet av förvaltningsstruktur. Kom
munchefen har fått i uppdrag att se över delegeringsordning avseende delegering av beslu
tanderätten över kommunens förvaltningsorganisation. Eftersom den politiska organisat
ionsstrukturen diskuteras, är det lämpligt att överföra beslutanderätten över förvaltnings
strukturen till det politiska mandatet att fastställa organisationsstruktur för förvaltningarna . 

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen revidera delegeringsordning och överföra be
slutanderätten avseende kommunens och förvaltningarnas tjänstemannaorganisation till re
spektive nämnd och kommunstyrelse. Det innebär i klartext att respektive nämnd/styrelse 
ansvarar för respektive förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret utifrån ordinarie uppsiktsplikt över nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-25 
Delegeringsordning avseende organisation, fastställd 2014-12-15 och 
senast reviderad 2016-08-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen fastställer att respektive nämnd/styrelse ansvarar för respektive 
förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret utifrån 
ordinarie uppsiktsplikt över nämnderna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer att respektive nämnd/styrelse ansvarar för respektive 

förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret utifrån 
ordinarie uppsiktsplikt över nämnderna 

Uldragsbeslyrkande 



~ D HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2016-09-19 

KS § 167 DNR KS 216/2016 901 

Beslut om att utse firmatecknare för Samfond 1, 2 och 3 samt 
Dagny och Herbert Carlssons minnesfond 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse firmatecknare för Herrljunga kommuns Samfonder. De är tre 
till antalet och benämns Samfond I, Samfond 2 och Samfond 3. Det finns ingen av 
kommunstyrelsen utsedd firmatecknare sedan tidigare och således behöver en sådan utses. 
Kommunstyrelsen är, i egenskap av kommunens högsta beslutande organ, den instans som 
äger rätten att utse firmatecknare. 

Beslutsunderlag 
'Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag ti Il beslut: 

• Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson (C) till 
firmatecknare för Sam fond 1, Sam fond 2 och Sam fond 3. 

Ronnie Rexwalls förslag till beslut, tillägg: 
• Christina Abrahamsson (M) utses till ersättare för firmatecknare för Sam

fond 1, Samfond 2 och Samfond 3. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Ronnie Rexwalls (Kv) 
tillägg antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson (C), med 

ersättare kommunstyrelsens vice ordförande Christina Abrahamsson (M), till fir
matecknare för Samfond I, Samfond 2 och Samfond 3. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

/(!fJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-19 

KS § 168 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning 

2 

3 

4 

5 

Styrelseprotokoll Herrljunga Elektriska, 
nr 3 2016 

Styrelseprotokoll Herrljunga Vatten, nr 
3 2016 

Förbundsavgift år 2017 till Sveriges 
Kommuner och Landsting 

Information avseende ökade volymer 
Socialnämnden 

SN § 93 Månadsuppföljningjuli 

6 Protokoll KSAU 2016-09-05 

7 Genomförande av lärarlönelyftet i 
Herrljunga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrl<ande 

Sid 28 

DNR 

KS 111/2016 993 

KS 111/2016 993 

KS 2016:86 

KS 2016:89 

KS 78/2016 942 

KS 209/2016 603 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 29 
2016-09-19 

KS § 169 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR Delegeringsbeslut DNR 

1 Yttrande över Ulricehamns riktlinjer för KS 205/2016 950 
bostads försörjning 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2016-09-19 

KS § 170 DNR KS 240/2016 271 

Extra ärende: Produktion av bostadshus i Herrljunga kommun i 
allmänhet och på fastigheten Styrbjörn i synnerhet 

Sammanfattning 
Socialnämnden har inventerat platsbehoven för ensamkommande barn i kommunen 
och kommit fram till att ytterligare nybyggnation av platser eventuellt inte kommer 
att behövas. Kommunen driver för närvarande tre HVB-boenden vilket uppfyller 
behoven i dagsläget. Samtidigt är kommunens övergripande mål, Vision 2020, tyd
lig i att Herrljunga kommun ska öka antalet invånare varför bostadsförsörjnings
programmet har höga ambitionsnivåer avseende nyproduktion av bostäder. Utifrån 
kommunstyrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för tillväxt är det av vikt att 
kommunstyrelsen fastställer de slutgiltiga förutsättningarna för planering av 
bostadshus, Kombohus med 4 våningar, på fastigheten Styrbjörn. 

För att kunna påbörja bygget på fastigheten Styrbjörn i enlighet med bostadsför
sörjningsprogrammet behöver Herrljungabostäder AB ett slutgiltigt klartecken från 
kommunstyrelsen. Det är lämpligt att bostäderna ska stå till bostadsmarknadens 
förfogande varmed tidigare angivna och överenskomna planeringsförutsättningar, 
med avsikt att inrymma även boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastig
heten, upphör därmed att gälla. Beslutet påverkar socialnämndens tidigare fattade 
beslut avseende boendeplanering för ensamkommande barn/ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-13 

Justerandes sign 

I ' 

I lu 
/ 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen fastställer att planerat bostadshus på fastigheten Styr
björn ska stå till bostadsmarknadens förfogande. Tidigare planering avse
ende boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastigheten Styrbjörn, 
upphör därmed att gälla. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer att planerat bostadshus på fastigheten Styr

björn ska stå till bostadsmarknadens förfogande. Tidigare planering avse
ende boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastigheten Styrbjörn , 
upphör därmed att gälla. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Jus1erandes sign 

/ii/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2016-09-19 

fortsättning§ 170 

Protokoll sa nteckn ing 
Björn Wilhelmsson (S) kommer att ge in skriftlig protokollsanteckning innan ären
det justeras. 

Utdragsbeslyrkande 
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Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 2001, uppdaterad av kostgruppen år 2008, 2012 och 2016 

Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv livsmiljö för alla som vill leva ett "gött" liv. Ett 
kännetecken för det goda livet är att må bra och äta bra mat. 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och 
välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Kostpolicyn med handlingsprogram innehåller Herrljunga kommuns politiska vision, mål, 
riktlinjer och handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola och äldreomsorg/LSS. Kostpolicyn med handlingsprogram 
har sin utgångspunkt från lagstiftning, nationella råd och riktlinjer (se hänvisningarna l,2 och 3 nedan). Det är viktigt att känna till 
rekommendationerna för att förstå Kostpolicyn med handlingsprogrammets innebörd. Länkar till rekommendationerna finns på hemsida. 
Kostpolicyn med handlingsprogram riktar sig också till allmänheten och innehåller folkhälsopolitiska mål för hela kommunens befolkning. 

Syfte 
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det 
gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och 
dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, brukare och befolkningen i sto11, vilket i 
förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa. 

Vision 
o Måltiderna som serveras inom kommunens verksamheter är näringsriktiga, goda och tillagade så nära gästen som möjligt anpassade efter 

matgästens behov. 

o Måltiderna är trevligt serverade och presenterade i en trivsam miljö. 

o Måltiderna är både en del i bevarandet av traditionell matkultur och främjar utvecklingen av modern mat. Måltiderna är varierande med 
bredd. 

o Måltiderna är bidragande till ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 

I) Bra mat i förskolan: råd för förskola och familjedaghem., 2010 

2) Bra mat i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem., 2013 

3) Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverkets rekommendationer, 2011 $ _, 

l 
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Följande är exempel på sådant som nu sker, som ett resultat av dokumentet: 

o Ökad andel ekologiska livsmedel 
o Matråd i varje skola 
o Kundenkäter 
o Näringsberäknad matsedel för äldreomsorgen 
o Regelbundna möten om måltiden mellan vård- och omsorgspersonal och måltidspersonal 
o Alternativrätt på flera av kommunens skolor 
o Utbildade kockar lagar mat från grunden så nära matgästen som möjligt 

Uppföljning 
Folkhälsoutvecklaren redovisar för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen minst en gång per år hur arbetet fortlöper med att förverkliga 
kostpolicyn med program. Programmet skall ses över i början av varje mandatperiod. 

tl-
t..._/ 

2 
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Mål och riktlinjer för kommunens invånare 

Mål Aktiviteter Ansvar 
Kommunen arbetar 0 Sprider info rmation om kost och hälsa via hemsidan Kostgruppen 
aktivt och utåtriktat för och respek.1 ive plattform 1• 

att sprida information 0 Appen Matglad 2 
- ett enkelt hjälpmedel som 

och kunskap ti Il underlättar både planering och matlagning 

invånarna om matens 0 Information till restauranger om vikten och 

betydelse för hälsa och konsekvenser av bra mat. 

välbefinnande. 
Kommunen ska 
stimulera befolkningen 
till bättre hälsa och ett 
friskare liv. 
Befolkningens 
möjligheter att göra 
medvetna och 
hälsosamma val skall 
underlättas. 

1 Skolans digitala plaitformar som möjliggör art bade elever. personal och föräldrar kan ta del av informationen. De digitala plattformarna är mötesplatser som finns till för att 
~amla och __ undcrläLLa komm~nikaiion ~cllan vardnads~1avare ~~h skola o~h dess personal. Men även mellan lärare och elev. }' # 
- Kan am anda.<; a' alla. spcc1cllt bra for de som har S\"art alt fol.1a ett rnnJ1gt recept. /(.{X 
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Mål och riktlinjer för äldreomsorgen/ LSS/Matdistrubution 

Maten 

Måltidsordning 

Måltidsmilj ö 

Specialkost 

Kommunikation 

"Maten är bara en del av måltiden" 

Måltider som serveras inom äldreomsorgen är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 

Maten ses som en del av den medicinska vården och är viktig för brukarens välbefinnande i vardagen. 

Alla ska erbjudas minst två middagsrätter varje dag. 

Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämt över dygnet. Nattfastan överstiger inte mer än elva timmar. 

Måltidsordningen är följande: Frukost 7.00- 8.30, Mellanmål 9.30- 10.30, Lunch 11.00- 13.00, Mellanmål 
14.00-15.00, Middag 17.00-18.30, Kvällsmål 20.00-21.00 

Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Vid särskilda högtidsdagar, som födelsedagar och helger, dukas det 
extra fint. 

Medel för att stimulera matlusten är en viktig del av måltiden, som aptitretande dofter och vackra upplägg. 

Rutiner för ordination av kosttillägg, konsistensanpassad mat, önskekost samt specialkost vid intolerans och allergi 
finns . 

Specialkosten uppfyller näringsrekommendationerna. 

Kommunikationen mellan brukare, anhöriga, vårdenheterna och köket är välutvecklad bl.a. genom regelbundna 
möten och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. Resultaten från kommunikationen ska återkopplas . 

§-
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Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem 

Maten 

Måltidsordning 

Måltidsmiljö 

Specialkost 

Kommunikation 

"Maten är bara en del av måltiden" 

Måltider som serveras inom skola, förskola och fritidshem är näringsvärdesberäknade och uppfyller 
Livsmedelsverkets rekommendationer och kraven i skollagen. 

Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter varje dag. 

Skollunchen schemaläggs med fasta och regelbundna lunchtider för varje klass mellan kl. 11 till 13. Skollunchen ger 
25-30 procent av dagsbehovet. 

Måltider som serveras inom förskola och fritidshem fördelas på fasta tider jämnt över dagen. Frukost, lunch och 
mellanmål inom förskola och fritids ger tillsammans ger 65-70 procent av dagsbehovet. 

Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Måltidslokalerna är rätt dimensionerade och utformade. Maten 
serveras på ett aptitretande sätt. 

Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte kan förorenas av allergiframkallande ämnen. 

Nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön och skaldjur får inte förekomma i kök och matsalar. 

Kommunikationen mellan Måltidsservice, skolpersonal, elever och föräldrar är välutvecklad bl.a. genom regelbundna 
möten, matråd och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. 

Kommunikationen mellan Elevhälsans skolsköterskor och Måltidsservice är välutvecklad. 

fo-c5--
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Handlingsprogram för äldreomsorgen i samarbete med Måltidsservice 

Mål Aktiviteter Ansvar 
Måltiderna ska serveras i en 0 Handlingsplan och rutiner för måltiden tas Enhetschef 
stimulerande, trevlig och lugn fram på respektive boende. 
miljö Handlingsplanen ska stimulera den 

boendes egen förmåga, uppmärksamma 
högtidsdagar samt beskriva rutiner under 
och kring måltiden 

Erbjuda o Kundenkät Kostchef 
näringsriktiga o Kylda portionslådor väljs ur ett utbud och 
måltider i hemmet beställs av kund för lev 1 dag/v. 

Kompetens och kunskaper 0 Genomförande av gemensam V erksamhetschef 
om viktiga aspekter kring mat utbildningsinsats om nya riktlinjer "Bra tillsammans med 
för äldre utvecklas. mat i äldreomsorgen" hålls för vård- och kostchef 

omsorgspersonal och måltidspersonal. 

Kanaler för kommunikation 0 Handlingsplan och rutin för utökat Kostchef 
mellan köket och samarbete mellan måltidspersonal och Enhetschef 
vårdavdelningarna utvecklas. vård- och omsorgspersonal tas fram i 

Rutiner för beställning av 
syfte att skapa bästa måltids- och 
nutritionssituation för den boende. 

konsistensanpassad mat, 
0 Kostmöten hålls på alla enheter två gånger 

önskekost, och specialkost 
per termin. revideras och uppdateras. 

Brukarna skall ges ökad 0 Två rätter att välja mellan till Enhetschef 
möjlighet att välja bland flera middagsmålet införs Kostchef 
rätter. 

Ökad matlust o Måltidsservice serverar aptitretare. I Kostchef 
syfte att stimulera matlusten samt att det 
också sätter "guldkant på tillvaron". 

~s 
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Handlingsprogram för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice 

Aktivitet Ansvar 
0 Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska följas upp. Förvaltningschef 

Rutin för beställardialog upprättas av bildningsförvaltningen och Kostchef 
tekniska förval tningens måltidsservice. 

0 Alternativrätter införs minst 3 dagar per vecka på samtliga Kostchef 
skolor 

0 Rutiner utformas för matråd, som sammanträder en gång per Rektor, 
termin, på alla skolor och förskolor Förskolechef, 

0 Rutiner utformas för kostmöten mellan måltidspersonal, Kostchef 
kostchef, pedagoger och rektorer med fokus på att utveckla 
måltiden. Kostchef 

0 Information och studiecirklar erbjuds via Skolmatsakademin 
0 Information om måltidsservice på APT och föräldramöten. Kostchef 

0 Skolan ska sträva efter att alla elever från förskoleklass till år 6 Rektor 
turas om att vara värdar i matsalen. 

o Barn/elev från förskolan eller förskoleklass ska ges möjlighet 
att vara med och tillaga mat. 

0 Sortimentet i cafeteriorna ses över och bra mellanmålsaltemativ Rektor, kostchef 
tas fram 

0 Följa Livsmedelsverkets rekommendationer. 
0 Gemensamma träffar, minst en gång per läsår, för att hålla 

varandra uppdaterade och se möjligheter till samarbete 

0 Regelbundna träffar med skolsköterskorna och Måltidsservice Chef Elevhälsan 
hålls minst en gång per läsår 

0 Måltidsservice informerar om måltider t ex. via hemsidan. Bra Utvecklingsledare, 
material på Skolmatsakademien. 1 Mål tidsservice 

1 
Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. 

J-
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Handlingsprogram för Måltidsservice 

Mål Aktivitet Ansvar 
Näringsvärdesberäknade måltider 0 En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och Kostchef 
serveras inom äldreomsorg och skola/förskola pågår kontinuerligt. 
skola/förskola. 
Andelen ekologisk och 0 Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med Kostchef 
kravcertifierade livsmedel ska SMART2 konceptet 

fortsätta öka. 
0 Marknadsföring av ekologisk satsning 

Ökad hållbarhet 0 Arbeta med SMART koncept, mer grönt, mindre socker, mer Kostchef 
EKO, rätt kött och grönt, transport 

0 Fortsatt arbete med lokala livsmedelsproducenter. 

Minskat matsvinn 0 Framtagende av nytt projekt runt svinnet Kostchef 

Bibehållaen hög kvalitet på maten. 0 Utvärdering av skolmaten enligt Skolmatsakademins webbenkät Kostchef 
vartannat år. 

Matsalarna blir restauranger 0 Service och bemötande blir en central del i befattnings- och Kostchef 
arbetsbeskrivningar. 

2 Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: www.folkhalsoguiden.se 

/dtJ--



§ 157/2016, Elin Heggs (Mp) 
förslag=nej, Ronnie Rexwalls (Kv) 

Voteringsbilaga KS § 157 /2016-09-19 Tjänstgörande förslag=ja 

JA NEJ Avstår 

Johnnv Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Malin (C) X X 
Gunnar Andersson (M) 
Elin Alavik (FP) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Elin Heqq (MP) X X 
Anette Rundström (S) X X 
Biörn Wilhelmsson (5) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Lars-Erik Ahlgren (SD) X X 

Leif Marstorp (C) 
Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) X X 
Göran Elfvinq (M) 
Marie Frost (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberq (S) 
Tony Niva (SD) 
Summa 5 5 1 
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