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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2017-04-24 

KS § 71 

Tillägg till dagordningen 

Förslag till beslut 
Johnny Carlsson (C) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 

• Feriejobb 2017 
• Hälso- och sjukvårdavtal och överenskommelse kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 37/2017-03-20 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 38/2017-03-20 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 39/2017-03-20 

Christina Abrahamsson (M) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 
• Åtgärdsvalsstudie (Å VS) väg 181 
• Till förordnad kommunchef 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärende tillförs dagordningen: 

• Feriejobb 2017 
• Hälso- och sjukvårdavtal och överenskommelse kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 37/2017-03-20 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 38/2017-03-20 
• Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 39/2017-03-20 
• Åtgärdsvalsstudie (Å VS) väg 181 
• Tillförordnad kommunchef 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-04-24 

KS § 72 

Information om kommunstyrelsens arbete 

Sammanfattning 
Johnny Carlsson (C) informerar om kommunstyrelsens arbete, funktion och ansvar. 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-04-24 

KS § 73 

Information om Herrljunga kommuns säkerhetsarbete 

Sammanfattning 
Räddningschef Christian Hall berg informerar om kommunens kris beredskaps
arbete, organisation och arbetssätt samt presenterar säkerhetssamordnare Anders 
Svensson. 
Han redogör för hur uppdraget för säkerhetsarbetet har förändrats och vilken hans 
och säkerhetssamordnarens roll blir i den nya organisationen. Det finns ett 
samarbete mellan kommunen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Det kommer att genomföras övningar inom området både på nationell och 
lokal nivå där olika grupper i säkerhetsorganisationen kommer att öva på sina 
uppdrag. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-04-24 

KS § 74 DNR 69/2017 947 

Information om kommunchef 

Sammanfattning 
Johnny Carlsson (C) informerar kommunstyrelsen om att en överenskommelse har 
träffats med före detta kommunchef Claes Rydberg som innebär att han avslutade 
sin anställning 2017-04-10 och att kommunen betalar sju månadslöner. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uidragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 7 
2017-04-24 

KS § 75 DNR KS 11/2017 942 

Budgetuppföljning per 2017-03-30 

Sammanfattning 
Ekonomichef Linda Rudenwall informerar om det ekonomiska läget. Prognosen för 
mars pekar mot ett överskott helår på 6 632 tkr. Jämfört med skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 3,4 % vilket är över det 
finansiella målet. 
Bildningsnämnden samt socialnämnden lämnar positiva prognoser. Kommun
styrelsen försämrar sin prognos och redovisar nu ett prognostiserat underskott. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUN51YRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

KS § 76 DNR KS 57/2017 992 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Sjuhärads 
samordningsförbund 

Sammanfattning 
Årsredovisning har inkommit från Sjuhärads samordningsförbund. 

Sid 8 

Som medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse 
och ekonomisk redovisning. Förbundschef Anna Fagefors informerar kommun
styrelsen om vad förbundet bedriver för verksamhet och vilka projekt som pågår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-04-12 
Årsredovisning och revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att; 

• Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 
årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2016. 

• För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016 
års verksamhet och räkenskaper. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 

årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2016. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016 

års verksamhet och räkenskaper. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Sjuhärads samordningsförbund 
För kiinnedom 
till: 

Utdragsbestyrkande 



g ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-04-24 

KS § 77 DNR KS 77/2017 942 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

Sammanfattning 
Årsredovisning har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
Som medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse 
och ekonomisk redovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
Årsredovisning Boråsregionen S juhärads kommunalförbund 2016 
Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att; 

• Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 
årsredovisningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016. 

• För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års 
verksamhet och räkenskaper. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 

årsredovisningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års 

verksamhet och räkenskaper. 

Ex11cdieras till ; 
För kiinncdom 
till: 

Kommunfullmäktige, Sjuhärads komunalförbund 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-04-24 

KS § 78 DNR KS 262/2016 942 

Uppföljning av internkontroll 2016 

Sammanfattning 
Nämnder och styrelse har genomfört internkontroll i enlighet med policyn för 
intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2014. 
Kommunstyrelsen har ansvar att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad 
intern kontroll. Utifrån de till kommunstyrelsen inkomna dokument från nämnder 
och bolag kan kommunstyrelsen konstatera att nämnderna har genomfört den 
beslutade interna kontrollen för 2016. 
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade resultat för internkontroll 
och i de fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Bedömningen är att det 
samlade resultatet inte visar på några allvarliga brister. Det finns kontrollområden 
som visar avvikelser, vilket visar både att det finns förbättringsområden och att 
internkontrollen har genomförts på väsentliga områden. Internkontrollen är 
godkänd av respektive nämnder. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
Policy för intern kontroll 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförda internkontroller 
avseende 2016 års verksamhet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförda internkontroller avseende 2016 

års verksamhet. 

Expedieras till: 
För kännedom till: s~mtliga nämnder, kommunledningsgruppen 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

KS § 79 DNR KS 58/2017 263 

Start av projekt Hagen etapp 4 

Sammanfattning 

Sid 11 

Kommunfullmäktige har avsatt 7 510 tkr för att bygga om Hagen etapp 4. Innan 
projektet startar behövs ett startbeslut från kommunfullmäktige. Projektet är beställt 
av socialnämnden och kommer belasta socialnämnden med ökad hyra. 
Kapitalkostnader för projektet är beräknat till 382 tkr årligen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 27/2017-03-01 
Presidieskrivelse daterad 2017-02-19 
Socialnämnden § 24/2014-03-25 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås starta projekt Hagen etapp 4. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås starta projekt Hagen etapp 4. 

Expcdicrns till : Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden, Socialnämnden 
För kännedom till: 

Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNS1YRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-04-24 

KS § 80 DNR KS 76/2017 106 

Begäran om startbeslut EPC etapp 2 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare beslutat att genomföra EPC etapp 2, 
energibesparande åtgärder. Tekniska nämnden har även beslutat att finansiera 
åtgärderna med hjälp av leasingavtal, för att eventuellt kunna lösa leasingavtalet 
med egna investeringsmedel vid ett senare tillfälle. Kommunfullmäktige har avsatt 
investeringsmedel för EPC etapp 2 i budget för 2018. Innan investeringsmedlen 
används behövs ett igångsättningsbeslut/startbeslut från kommunfullmäktige. 
Om startbeslut inte beviljas fortsätter projektet vara finansierat med hjälp av 
leasing. Merkostnaden för kommunen beräknas till 160 tkr/år, med en förhöjd 
risk på grund av eventuell framtida räntehöjning. Det bedöms som ekonomiskt 
mer fördelaktigt för kommunen att själva investera i projektet. 
Projektets kapitalkostnader belastar ingen hyra. Projektet finansieras istället med 
hjälp av lägre kostnader för energi. Gäsenegården/Stationsvägen ingår i 
beräkningen av de avsatta investeringsmedlen men tekniska nämnden har tidigare 
undantagit fastigheten från EPC etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 41, 2016-03-31 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 7-03-19 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja igångsättning av 3 500 tkr av de 8 900 
tkr som gäller EPC etapp 2. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja igångsättning av 3 500 tkr av de 8 900 

tkr som gäller EPC etapp 2. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden 
För kiinnedom till: 

JuslerandlJli sig~ 

/t'() 
Uldragsbestyrkande 

V 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-04-24 

KS § 81 DNR KS 91/2017 942 

Startbeslut för reinvestering för fastighetsbeståndet 

Sammanfattning 
Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de fastigheter som 
idag förvaltas av Tekniska förvaltningen. Alla byggnader ska underhållas så 
länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på 
hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i 
framtiden. Där av måste alla reinvesteringar harmonisera med kommunens 
lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål. Syftet med att reinvestera är 
att upprätthålla fastighetsbeståndets värde, funktion och tekniska standard. Om 
planerade reinvesteringar inte genomförs uppstår kapitalförluster på kommunens 
fastighetsbestånd och underhållsskulden ökar. Åtgärderna ersätter tidigare 
investeringar och är därför inte hyreshöjande för hyresgästen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 40/2017-03-01 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-16 
Tekniska nämnden § 19/2017-02-02 
Plan för reinvesteringar i fastigheter 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

1. Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för reinvesteringar på 6 400 tkr under 
2017. 

2. I samband med att åtgärder startas ska de rapporteras till nämnden. 
Rapporten ska omfatta tidsplan samt beräkning på hur drift- och kapital
kostnad samt internhyra påverkas. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet återlämnas till tekniska nämnden för att 
nämnden själv ska besluta om att genomföra de reinvesteringar vars belopp 
understiger 3 mnkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Johnny Carlssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återlämnas till tekniska nämnden för att nämnden själv ska besluta 

om att genomföra de reinvesteringar vars belopp understiger 3 mnkr. 

Expcdicrns till: Tekniska nämnden 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-04-24 

KS § 82 DNR KS 34/2017 901 

Socialnämndens förslag avseende tillägg till ägardirektiv för 
Herrljunga bostäder 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett behov av bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen 
samt för svaga och utsatta grupper. Kommunen är enligt lag skyldig att tillgodose 
dessa behov. Herrljungabostäder är en del av den kommunala verksamheten och 
ska därigenom kunna tillgodose detta behov vilket framgår av ägardirektiven. 
Nuvarande ägardirektiv reviderades KF § 25/2016-03-08 i särskilt ägardirektiv för 
Herrljungabostäder, med tillägget att bolaget med sitt fastighetsbestånd ska vara en 
del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensam
kommande barn, i syfte att öka integrationsmöjlighetema och att motverka 
segregation. Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och 
utsatta grupper. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-04-12 
Socialnämnden§ 21/2017-02-28 
Socialnämnden§ 6/2017-01-31 
Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, KF § 25/2016-03-08. 
Socialtjänstlag (2001 :453) 
Lag (2016 :3 8) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
Socialnämnden § 6/2017-01-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till 
särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB. 

• Bolaget ska prioritera och ge förtur till bostäder för det kommunala 
mottagandet av nyanlända invandrare som anvisas av Migrationsverket enligt 
SFS 2016:38 samt till kommunens behov av bostäder för svaga och utsatta 
grupper. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens 

begäran om tillägg till särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB. 

Elin Alavik (L) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för temporära eller permanenta bostäder för dessa grupper, 
som täcker behovet. Handlingsplaner presenteras vid nästa kommunstyrelse i maj . 

Elin Hegg (MP) och Anette Rundström bifaller Elin Alaviks (L) förslag till beslut. 
Gunnar Andersson bifaller kommunstyrelsens ordförandes förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-04-24 

Fortsättning KS § 82 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på respektive förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förlag och bifaller Elin Alaviks (L) 
förslag som tillägg. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tillägg till särskilt 

ägardirektiv för Herrljungabostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

temporära eller permanenta bostäder för dessa grupper, som täcker behovet. 
Handlingsplaner presenteras vid nästa kommunstyrelse i maj . 

Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU' 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2017-04-24 

KS § 83 DNR KS 53/2017 101 

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

Sammanfattning 
Socialförvaltningens verksamhetslokaler har idag brister som påverkar effekten i 
verksamheten. Behovet av äldreboende ökar. De mest akuta lokalbehoven finns för 
individ- och familjeomsorgen . .Socialnämnden har i beslut 2017-02-28, § 18, 
hemställt åt kommunfullmäktige att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram 
en plan för socialförvaltningens lokaler. 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en fullmäktigeberedning bör hantera 
frågor av visionär karaktär, inte konkreta frågor som rör lokaler. För att få en bred 
politisk förankring och ett bra beslutsunderlag bör denna hemställan från social
nämnden remitteras till de politiska partierna för yttrande. Ärendet bör hanteras 
över två gruppmöten. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-04-11 
Socialnämnden § 18/2017-02-28 
Skrivelse från socialnämndens arbetsutskott daterad 2017-02-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen skickar ut ärendet på remiss till partigrupperna för yttrande. 
• Svar från respektive parti skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

2017-08-13 och skickas till herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se 

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens ordförandes förslag med 
följande tillägg: 

• Remisserna ska omfatta hela kommunens behov och att det tillsätts en 
fullmäktigeberedning och att datumet går att ändra och att fullmäktige
beredningen snarast tillsätts för att få fart på det här. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag med tillägget att 
socialnämndens tidsaspekt ska användas, med avslag på remissrundan. 

Elin Hegg (MP) förslår att ärendet återremitteras till socialnämnden. 

Anette Rundström (S) bifaller Elin Heggs (MP) förslag. 

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

Omröstning. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Fortsättning KS § 83 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - Ärendet återremitteras i enlighet med Elin Heggs (MP) förslag. 
Nej -Ärendet avgörs idag. 

Sid 17 

Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och I som avstår beslutar kommunstyrelsen att ärendet 
ska återremitteras (röstningsbilaga 1 KS §83/2017-04-24). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras till socialnämnden. 

Reservation 
Gunnar Andersson (M), Christina Abrahamsson (M) och Ronnie Rexwall (KV) 
reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras till: Soci~Jniimnden 

Uldragsbeslyrkande 



§ 83/2017 Elin Heggs (MP) förslag 
Röstningsbilaga 1, KS § 83/2017-04-24 Tiänstqörande om återremiss 

JA NEJ Avstår 

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

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) X X 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberq (S) 
Tony Niva (-) 
Summa 6 4 1 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2017-04-24 

KS § 84 DNR KS 81/2017 945 

Revidering av policy för sociala medier 

Sammanfattning 
Policyn för sociala medier behöver man se över med jämna mellanrum i och med 
att den typen av media förändras väldigt snabbt. Vid översyn av vår aktuella policy 
har vi sett att följande ändringar och uppdateringar behöver göras: 

• Gällande dokumentation och bevarande uppdateras arbetssättet kring hur 
Facebooksidan dokumenteras, från att spara ned flödet i bilder till att 
skärm filma. 

• Rubrikerna har omarbetats så att de blir tydligare och strukturen har setts 
över. 

• Policyn har lagts in i den kommunala grafiska mallen för policydokument. 

I övrigt håller den fortfarande gängse standard rent innehållsmässigt. 
I samband med att ändringen rörande dokumentation och arkivering görs så behö
ver även dokumenthanteringsplanen uppdateras. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet 2017-04-07 
Den nu gällande policyn, KF § 173/2012 
Förslaget på ny policy 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad policy för social medier godkänns. 
• Förvaltningen får i uppdrag att samtidigt uppdatera dokumenthanterings

planen. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att fullmäktige ska avgöra frågan och policyn 
ändras till riktlinje. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reviderad policy för social medier godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att samtidigt uppdatera dokumenthanterings

planen. 
3. Fullmäktige ska avgöra frågan och policyn ändras till riktlinje. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2017-04-24 

KS § 85 DNR KS 32/2017 950 

Yttrande - Samråd översiktsplan Borås stad 

Sammanfattning 
Borås Stad har arbetat fram förslag till ny översiktsplan. Herrljunga kommun har 
givits möjlighet till yttrande i det samrådsförfarande som pågår till och med den 30 
april. Herrljunga kommun ställer sig positiv till förslaget om ny översiktsplan för 
Borås Stad men har vissa synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-11 
Herrljunga kommuns yttrande över förslag till ny översiktsplan för Borås Stad 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till översiktsplan för Borås Stad. 

Elin Hegg (MP) föreslår att följande stycken i yttrandet stryks: 
"De senare åren har, framförallt av ekonomiska skäl, inneburit att vindkraft
verksamheter ej etablerats i den omfattning som tidigare förutsetts. Kunskapen om 
de störningar som följer vindkraftverksamhet har utvecklats. Buller, och i synner
het lågfrekvent buller, är numera ett område som visat sig orsaka allvarligare 
störning än förväntat. Detta har förändrat attityder och lett till ökad medvetenhet 
bland allmänhet och beslutsfattare om behovet av större respekt för avstånd till be
byggelse liksom djurliv. Herrljunga kommun motsätter sig därför eventuell 
framtida etablering av vindkraftverk i Borås stad närmare än I 0 kilometer till 
Herrljunga kommun kommungräns. 
Herrljunga kommun avser att i det kortare tidsperspektivet ge förutsättningar för 
utveckling i orten Mo/la strax norr om kommungränsen. Ny skola står fardig inom 
kort och planering.för ett nytt bostadsområde pågår. Området avser attrahera 
människor med arbeten i Borås. Mo/la har ett sjönära läge vid Mollasjön med 
strålande utsikt söderut. Det är viktigt att utsikten över Mollasjön bevaras och att 
siktlinjen hålls fri. Höjderna öster om Nossan i Borås Stad bör därför inte ha 
landskapspåverkande/storskalig exploatering. " 

Andreas Molin (C) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till översiktsplan för Borås 

Stad. 

Expedierns till: Borås Stad 
För kännedom till: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2017-04-24 

KS § 86 DNRKS 

Utökade budgetmedel för feriearbete/sommarjobb 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har avsatt medel för sommarjobb. Detta för att kunna erbjuda 
skolungdomar som ännu inte fyllt 18 år en meningsfull sysselsättning på sommar
lovet samtidigt som de tar första steget ut på arbetsmarknaden. 
Pengarna som är avsatta är fördelade på sommarlovsentrepenörer och feriearbete. 
Feriearbete är arbete som skolungdomarna utför inom kommunens egna 
verksamheter. De gör 60 timmar under en period av 2-3 veckor. 2016 var 70 skol
ungdomar ute och arbetade. 
I år har 68 ungdomar sökt feriearbete. De medel som är avsatta räcker dock enbart 
till 38 platser. För att alla ungdomar som har sökt ska kunna erbjudas en plats 
behöver kommunstyrelsen skjuta till 175 tkr från utvecklingsmedel till sommar
jobb/feriejobb. 

Beslutsunderlag 
Budget 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• 175 tkr avsätts från utvecklingsmedlen till sommarjobb/feriejobb 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. 175 tkr avsätts från utvecklingsmedlen till sommarjobb/feriejobb 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2017-04-24 

KS § 87 DNR KS 97/2017 7700 

Hälso och sjukvårdavtal och överenskommelse kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 

Sammanfattning 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalands
regionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en 
gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar 
ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har 
ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårds
lagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna 
alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och 
övriga kompetenser. 
Boråsregionen S juhärads kommunal förbund rekommenderar medlemskommunema 
att ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Överens
kommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från 2016-12-09, § 84 från Sjuhärads kommunalförbund 
Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 
Sammanfattning och beskrivning av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk, daterad 2016-11-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun ställer sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Herrljunga kommun ställer sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk 

Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2017-04-24 

KS § 88 DNR KS 19/2017 942 

Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 37 /2017-03-20 

Sammanfattning 
2017-03-20, § 3 7, behandlade kommunstyrelsen ärendet "Årsredovisning 2016 för 
Herrljunga kommun". Kommunstyrelsen beslutade att föreslår kommunfullmäktige 
godkänna upprättad årsredovisning för 2016 för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS 
§ 37/2017-03-20) tillsammans med redovisade kompletteringar (bilaga 2, KS § 
37/2017-03-20). 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att kommunstyrelsen tar tillbaka beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronnie Rexwalls 
(KV) förslag och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Ronnie Rexwalls (KV) förslag om att ta tillbaka kommunstyrelsens beslut 

§ 37/2017-03-20 avslås. 

Reservation 
Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sig7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2017-04-24 

KS § 89 DNR KS 37/2017 942 

Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 38/2017-03-20 

Sammanfattning 
2017-03-20, § 38, behandlade kommunstyrelsen ärendet "Ombudgetering av 
investeringsmedel 2016-2017''. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommun
fullmäktige besluta att ombudgetera 28 387 tkr från 2016 års investeringsbudget till 
201 7 enligt nedan tabell. 

Förslag till 

Projekt Budget Förbrukat Återstår ombudgete ring 

Inventarier/ IT BN 1 000 626 374 374 
Lekplatser 300 186 114 114 

Inventarier Horsby 750 344 406 406 
Förstud Hemgården 2 650 0 2 650 2 650 
Mindre gatuanläggningar I 000 656 344 300 
GC-väg 181 /183 söderut 500 0 500 500 
Verksamhetsanpassnngar 1 000 593 407 200 
Soprum fastigheter 200 0 200 200 

Hagen etaoo 4 7 510 0 7 510 7 510 

Hagen tak 6440 4 094 2 346 2 346 
Tillbyggnad Mollaskola 19 939 8 945 10 994 10 994 

Södra Horsbv etapp I 6 019 4 772 I 247 I 243 
Ventilation g:a sporthallen 250 0 250 250 
Dusch o omklrum g:a sporthalle 500 0 500 500 
Vattenrutschkana 800 0 800 800 
Summa 48 858 20 215 28 643 28 387 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att kommunstyrelsen tar tillbaka beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronnie Rexwalls 
(KV) förslag och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Ronnie Rexwalls (KV) förslag om att ta tillbaka kommunstyrelsens beslut 

§ 38/2017-03-20 avslås. 

Reservation 
Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) 
reserverar sig mot beslutet. 



~~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2017-04-24 

KS § 90 DNR KS 39/2017 942 

Omprövning av kommunstyrelsens beslut§ 39/2017-03-20 

Sammanfattning 
2017-03-20, § 39, behandlade kommunstyrelsen ärendet" Hantering av 
nämndernas över- respektive underskott 2016". Kommunstyrelsen beslutade att 
föreslår kommunfullmäktige; 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resul
tat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt sammanställning
en nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in under 
kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte nivå
höjande. 

2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter 
kommunstyrelsens godkännande. 

3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av 
överskott. 
NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) 2016 

Kommunfullmäktige -40 

Kommunstyrelse exkl. SeN -404 

Servicenämnder 617 

Bildnings nämnd 2 579 

Socialnämnd 9 245 

Teknisk nämnd -1 494 

Bygg- och miljönämnd 632 

Summa 11 134 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att kommunstyrelsen tar tillbaka beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronnie Rexwalls 
(KV) förslag och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Ronnie Rexwalls (KV) förslag om att ta tillbaka kommunstyrelsens beslut 

§ 39/2017-03-20 avslås. 

Reservation 
Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes .siQQ 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 25 
2017-04-24 

KS § 91 DNR KS 100/2017 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181 

Förslag till beslut 
Christina Abrahamsson (M) föreslår att: en Å VS omgående startas på väg 181 
mellan Bergagärda-Bråttensby. 
Kostanden för ÅVS från Sweco ca 400-SOOtkr. 
Medfinansiärer för ÅVS är Falköping och Vårgårda kommun. 
Kostnad för Herrljunga 250tkr, medel tas från utvecklingskonto. 
Jag yrkar på omedelbar justering för att kunna påskynda ärendet. 

Gunnar Andersson (M) bifaller Christina Abrahamssons (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Christina 
Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - bifall till Christina Abrahamssons (M) förslag 
Nej - avslag till Christina Abrahamssons (M) förslag. 

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget 
(röstningsbilaga 1, KS § 91/2017-04-24). 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår Christina Abrahamssons (M) förslag. 

Reservation 
Christina Abrahamsson (M) och Gunnar Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 



§ 91/2017 Christina 
Abrahamssons (M) förslag om 

Röstningsbilaga 1, KS § 91/2017-04-24 Tjänstgörande åtgä rdsva lsstudie 

JA NEJ Avstår 
Johnnv Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Molin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) X X 
Elin Heqq (MP) X X 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (5) X X 
Biörn Wilhelmsson (5) 
Kari Hellstadius (5) X X 
Lars-Erik Ahlqren (SD) X X 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (5) X X 
Kerstin Johansson (5) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Tony Niva (-) 
Summa 4 7 0 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2017-04-24 

KS § 92 DNR 69/2017 947 

Tillförordnad kommunchef 

Sammanfattning 
Christina Abrahamsson (M) och Ronnie Rexwall (KV) vill diskutera frågan om 
tillförordnad kommunchef samt teknisk chef. 
Ärende är av sådan art att personuppgifter som eventuellt omfattas av sekretess i 
enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan komma att 
diskuteras. 

Förslag till beslut 
Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet inte tas upp på dagens sammanträde då det 
bör behandlas bakom stängda dörrar. 

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

Kommunstyrelsen beslut 
1. Ärendet tas inte upp för behandling på dagens kommunstyrelse

sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 93 

Meddelanden 

NR 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2017-04-24 

Meddelandeförteckning DNR 

Resultat av utförd intern kontroll 2016 KS 262/2016 
socialnämnden 

Uppföljning internkontroll 2016 Ge- KS 262/2016 
mensam servicenämnd 
IT/Växel/Telefoni 

Uppföljning internkontroll 2016 tek- KS 262/2016 
niska nämnden 

Uppföljning av intern kontroll BMN KS 262/2016 

Protokoll CSG 2017-03-09 Pärm 

Protokoll från KSAU 2017-02-06 Pärm i KS närarkiv 

Protokoll från KSAU 2017-03-06 Pärm i KS närarkiv 

Protokoll från KSAU 2017-03-13 Pärm i KS närarkiv 

Protokoll från KSAU 2017-04-10 Pärm i KS närarkiv 

Styrelseprotokoll Herrljunga Elektriska KS 6/2017 

Styrelseprotokoll Herrljunga Elkraft KS 6/2017 

Styrelseprotokoll Herrljunga Vatten KS 6/2016 

Verksamhets berättelse 2016 Gemensam KS 19/2017 
servicenämnd IT/Växel/Telefoni 

Verksamhets berättelse 2016 Gemensam KS 19/2017 
servicenämnd Ekonomi/Personal 

Årsredovisning 2016 Stiftelsen Herr- KS 73/2017 
ljunga Industrilokaler 

Årsredovisning, revisionsberättelse och KS 74/2017 
granskningsrapport 2016 Herrljunga 
Hotellfastighets AB 

Årsredovisning, revisionsberättelse och KS 75/2017 
granskningsrapport 2016 Herrljunga 
Bostäder/Herbo 

I , ........... .,,,. 



~ ~ HERRUUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 28 
2017-04-24 

Fortsättning KS § 93 

NR Meddelandeförteckning DNR 

18 Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 86/2017 
Herrljunga vatten 2016 

19 Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 84/2017 
Herrljunga elektriska 2016 

20 Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 85/2017 
Herrljunga elkraft 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

"J 

/Ji' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

KS § 94 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 
NR Delegeringsbeslut DNR 

Delegerings beslut - Svar på Remiss från KS 48/2017 
Länsstyrelsen i Jönköpings län - yttrande 
över ansökan om kameraövervakning, 
Skogsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid 29 


