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KS § 1 

 

Godkännande av dagordningen 
 

Sammanfattning 
Dagordningen och handlingarna skickades till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare 2023-01-16 

 

Emma Blomdahl-Wahlberg (C) meddelar att hon inte kommer delta i ärende 15 

och Torbjörn Holgersson (C) går in som ersättare.  

 

I övrigt protokollförs ärendena i den ordning de behandlas på sammanträdet.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förändringarna i den utskickade dagordningen godkänns 

och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

____ 
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KS § 2 

 

Utbildning i god förvaltning och uppdrag i nämnd 
 
Sammanfattning 
Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef och Fam 

Sundquist, nämndsamordnare, håller i utbildning för kommunstyrelsen. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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KS § 3 DNR KS 9/2022 

 

Reviderad budget för 2023 på grund av nya nämnder 
 

Sammanfattning 
I december fattade kommunfullmäktige beslut om ekonomiska ramar för 

nämnderna, beslutet innefattade då befintliga nämnder. De nya nämnderna 

samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd har därför inga budgetramar 

2023 för drift och investering. De har heller inga verksamhetsplaner och mål. 

 

Omfördelningen innebär en driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden på 32 

736 tkr och internservicenämnden på 2 344 tkr. Investeringsbudgeten omfördelas 

med 15 750 tkr till Samhällsbyggnadsnämnden och 83 350 tkr till 

internservicenämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• att besluta om ramväxling enligt tjänsteskrivelsen. 

• uppmana Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta om de gamla 

nämndernas budgetdokument till respektive nämnd, 

Samhällsbyggnadsnämnd samt Internservicenämnd. 

  

Gunnar Andersson (M) och Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ramväxling för Samhällsbyggnadsnämnden och Internservicenämnden 

godkänns.. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas arbeta om de gamla nämndernas 

budgetdokument till samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd. 

______ 

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 4 DNR KS 4/2022 

 

Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för 
kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober om budget och verksamhetsplan 

2023. Efter kommunstyrelsens beslut har kommunfullmäktige tagit beslut om nya 

ramar och därför behöver ett nytt beslut tas gällande budget och verksamhetsplan 

2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2023-01-05 

Kommunfullmäktige § 235/2022-12-12 

Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner Reviderad budget och verksamhetsplan 

2023 för kommunstyrelsen. 

  

Gunnar Andersson (M) och Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Reviderad budget och verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen 

godkänns. 

______ 
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KS § 5 DNR KS 258/2022 
 

Informationssäkerhetsrapport 2022 och handlingsplan 2023 
 

Sammanfattning 
Informationssäkerhetsarbetet har under 2022 nedprioriterats till följd av 

personalomsättningar. Det informationssäkerhetsarbete som har bedrivits är ett 

löpande säkerhetsarbete och omvärldsbevakning av enskilda individer på IT-

avdelningen. Den handlingsplan som tagits fram har man inte arbetat med aktivt 

och man har inte nått något utav målen i den. 

 

Under det senaste året har det skett ett antal incidenter som man arbetat med ifrån 

IT-avdelningens sida. Ingen av incidenterna har enligt vad som förmedlats 

genererat någon allvarlig skada för kommunen, även om det inneburit störningar 

i verksamheten och kunnat bidra till en större skada. 

 

En handlingsplan för 2023 har tagits fram där fokus kommer vara att genomlysa 

organisationen och utbilda medarbetarna. Detta för att Herrljunga kommun ska 

kunna leverera tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet i vår hantering av 

information. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-04 

Handlingsplan Informationssäkerhet för 2023 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner informationssäkerhetsrapporten 2022 och 

lägger den till handlingarna.  

  

Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Informationssäkerhetsrapporten 2022 godkänns och lägger den till 

handlingarna. 

______ 
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KS § 6 DNR KS 275/2022 
 

Regler för partistöd i Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Bestämmelser avseende kommuners och regioners rätt att utge partistöd återfinns 

i kommunallagen. Enligt bestämmelserna ska kommunfullmäktige besluta om 

partistödets omfattning och formerna för det. Beslut om partistöd ska enligt 

kommunallagen innehålla ett krav om att mottagaren av stödet årligen inkommer 

med en skriftlig redovisning av hur stödet har använts för det ändamål som anges 

i KL 4 kap 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 

december och ska enligt kommunallagen ges in till kommunfullmäktige senast 

sex månader efter avslutad redovisningsperiod, det vill säga den 30 juni. En av 

mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 

över granskningen ska bifogas redovisningen. För partier som inkommer med 

redovisning eller granskning senare än 30 juni utbetalas inget partistöd för 

innevarande år i enlighet med 4 kap 31 § tredje stycket kommunallagen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-05 

Regler för kommunalt partistöd Herrljunga kommun 2023–2026 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta regler för 

kommunalt partistöd för Herrljunga kommun avseende perioden 2023–

2026. 

 

Gunnar Andersson (M) och Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Regler för kommunalt partistöd för Herrljunga kommun avseende 

perioden 2023–2026 antas. 

______ 
 

Expedieras till: 

 

 

Kommunfullmäktige 
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KS § 7 DNR KS 12/2023 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
En organisationsförändring i kommunen beträffande ansvar för bibliotek, kultur 

och fritid har gjorts. Ansvar för verksamhetsområde bibliotek och kultur har 

flyttats från bildningsförvaltning till kommunstyrelsens förvaltning. Likaså har 

samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsansvar för fritidsfrågor flyttats till 

kommunstyrelsens förvaltning.  

 

Med anledning av detta behöver en revidering av kommunstyrelsens och 

bildningsnämndens reglementen ske. Förändringen innebär att ansvarsområden 

för bibliotek, kultur och fritid flyttar från bildningsnämnden och tidigare tekniska 

nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglemente 

för kommunstyrelsen. Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla 

och ersätts av detta reglemente.  

  

Ordföranden bifaller förslaget och föreslår att följande två punkter läggs till 

under § 29 biblioteks- och kulturverksamhet: 

- folkbibliotek  

- kultur för barn, ungdom och vuxna. 

 

Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens 

tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns. 

2. Följande två punkter läggs till under § 29 biblioteks- och 

kulturverksamhet: 

- folkbibliotek  

- kultur för barn, ungdom och vuxna. 

______ 
 

 

Expedieras till: 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
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KS § 8 DNR KS 14/2023 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde utökas med ansvar för bibliotek, kultur 

och fritid då dessa verksamhetsområden flyttas från bildningsnämnden och 

tidigare tekniska nämnden till kommunstyrelsen från och med 2023. Från och 

med 2023 har även två nya nämnder inrättats, samhällsbyggnadsnämnden och 

tekniska nämnden. Dessa nämnder ersätter tidigare bygg- och miljönämnd och 

teknisk nämnd.  

 

Med anledning av detta behöver kommunstyrelsens delegationsordning ses över 

och revideras.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-13 

Förslag till Delegationsordning för kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att 

gälla tillsvidare. 

 

Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

och föreslår följande ändring: 

o Samhällsbyggnadschef byts till enhetschef på P.4, sidan 29. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Emma Blomdahl-

Wahlbergs (C) ändringsförslag antas och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställs. 
2. Samhällsbyggnadschef byts till enhetschef på P.4, sidan 29. 

______ 
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KS § 9 DNR KS 15/2023 

 

Äskande om medel för genomförande av Herrljunga festival 
2023 
 

Sammanfattning 
Efter ett lyckat genomförande av Herrljunga Festival 2022 anser 

kommunledningen att det är i allmänhetens intresse med en festival även under 

sommaren 2023. Därför äskas medel för en fortsatt satsning på Herrljunga som 

en trygg, inkluderande och utvecklande kommun. 

 

Det övergripande fokuset för Herrljunga Festival 2023 är inkludering, gemenskap 

och glädje. Det är en festival för alla som varje medborgare i kommunen ska vara 

stolt över. Ambitionen med 2023 års upplaga är en större och bättre festival, 

vilket även innefattar en satsning på ungdomars hälsa tillsammans med lokala 

idrotts- och kulturföreningar. Detta görs genom ett område med aktiviteter och 

programpunkter som utbildar och inspirerar till ett hälsosammare liv, fysiskt som 

psykiskt. Allt för att motverka trenden där ungdomar lever ett mindre aktivt liv. 

Satsningen på barn och ungdomar kommer genomföras och finansieras med 

projektstöd från Leader Sjuhärad. Dock krävs mer projektmedel för att 

Herrljunga Festival 2023 ska bli en dag för alla, oavsett ålder eller förmåga. 

Förvaltningen äskar därför medel för genomförandet av Herrljunga Festival 2023 

som en endagsfestival för alla. Projektstödet från Leader möjliggör ett 

genomförande, men för att Herrljunga Festival 2023 bli en dag för alla är 

finansiering från Herrljunga kommun direkt avgörande. Det skulle möjliggöra ett 

bibehållet fokus på inkludering, gemenskap och glädje, samt effektivisera 

planering och samarbeten med sponsorer. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2023-01-13 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beviljar projektorganisationen 700 tkr för 

genomförande av endagars festivalen sommaren 2023. Finansieringen 

fördelas mellan kommunstyrelsens utvecklingsmedel på 500 tkr, samt 200 

tkr från kultur och fritidsförvaltningen. 

  

Ordföranden föreslår följande ändring: 

• Budgetramen sänks från 700 tkr till 600 tkr med hänvisning till 

besparingskravet som kommunen behöver beakta. 

• Finansieringen fördelas mellan kommunstyrelsens utvecklingsmedel på 

450 tkr, samt 150 tkr från kultur och fritidsförvaltningen. 

 

Emma Blomdahl-Wahlberg (C), Charlotta Norén (L), Alexander Strömborg 

(SD), Magnus Jonsson (V) och Anette Rundström (S) yrkar bifall till 

ordförandens ändringsförslag.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2023-01-23   

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

 

Fortsättning KS § 9 

 

Gunnar Andersson (M) begär ajournering och beviljas. 

 

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med ordförandens ändringsförslag till beslut.  

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande ställer följande propositionsordning:  

Ja = i enlighet med ordförandens förslag till beslut  

Nej = i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 

 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med ordförandens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 9/2023-

01-23). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Projektorganisationen för Herrljunga festival beviljas 600 tkr för 

genomförande av endagsfestival sommaren 2023.  

2. Finansieringen fördelas mellan kommunstyrelsens utvecklingsmedel på 

450 tkr och 150 tkr från kultur- och fritidsförvaltningen. 

______ 

 

 
Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

nedanstående motivering:  

 

Att minska kommunens del av finansieringen från 700 000 kr till 600 000 kr. 

Moderater och Kristdemokrater befarar att beslutet äventyrar övriga finansiärers 

intresse att bidra till finansiering. Det kan också medverka till att kraftigt skada 

Herrljunga kommuns varumärke.  Vi reservera oss därför till förmån för 

förvaltningens bantade förslag till beslut. 

 

Gunnar Andersson (M) Andreas Johansson (M) Johannes Luiga (KD) 
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KS § 10 DNR KS 67/2022 

 

Svar på medborgarförslag om ungdomscafé 
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2022-02-23 med förslag på en 

förändring i Herrljunga kommun. Förslagslämnaren skriver att en plats för oss 

ungdomar att träffas och hänga på saknas i kommunen och att ett café med 

biljardbord, pingisbord och liknande skulle locka massvis med unga kunder. 

Detta kräver dock att caféet har lite senare öppettider än ett vanligt café, då de 

flesta går i skolan under dagtid. Förslagslämnaren skriver också att det vore kul 

att ha en plats att träffa sina vänner på under eftermiddagar och kvällar samt att 

det finns många lediga lokaler inne i Herrljunga centrum som skulle passa 

perfekt för just ett ungdomscafé. Önskemålet är att kommunen undersöker om 

detta är möjligt.  

 

Kommunfullmäktige har genom § 39/2022-03-21 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 

senast ett år efter att det inkommit. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

utökas från och med 2023 med ansvar för bibliotek, kultur och fritid. Eftersom 

förslaget faller under detta verksamhetsområde och kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation utökas med kultur- och fritidschef, önskar 

kommunstyrelsen mer tid för beredning av förslaget och återkommer till 

kommunfullmäktige med förslag till beslut i ärendet under våren 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 

Kommunfullmäktige § 39/2022-03-21 

Medborgarförslag inkommet 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 2023.   

  

Emma Blomdahl-Wahlberg (C) och Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.  

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen ges i fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 

2023.   

______ 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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KS § 11 DNR KS 71/2022 

 

Svar på medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar 
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2022-02-23 med förslag om 

inrättande av ett ställe för lite äldre ungdomar att hänga på. Eftersom det finns en 

del tomma lokaler i 

Herrljunga så finns det gott om plats för ett säkert ställe att umgås på, framförallt 

på kvällarna. I lokalen kan det finnas ett café eller lite aktiviteter att göra som 

passar de flesta. Ett ställe att samlas och ha trevligt på helt enkelt. 

 

Kommunfullmäktige har genom § 43/2022-03-21 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 

senast ett år efter att det inkommit. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

utökas från och med 2023 med ansvar för bibliotek, kultur och fritid. Eftersom 

förslaget faller under detta verksamhetsområde och kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation utökas med kultur- och fritidschef, önskar 

kommunstyrelsen mer tid för beredning av förslaget och återkommer till 

kommunfullmäktige med förslag till beslut i ärendet under våren 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 

Kommunfullmäktige § 43/2022-03-21 

Medborgarförslag inkommet 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 2023.   

  

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen ges i fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 

2023.   

______ 

 
Expedieras till: 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
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KS § 12 DNR KS 72/2022 

 

Svar på medborgarförslag fler allmänna platser för ungdomar 
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2022-02-23. Förslaget föreslår att 

Herrljunga kommun ska skaffa fler platser för ungdomar att vara på efter skolan 

och på sin fritid. På eftermiddagen efter skolan sitter ungdomarna ofta med 

läxorna och det skulle vara skönt att ha något för att bryta av. Det som idag finns 

att göra är att vara på freetime, men jag känner att vi är lite för gamla för det. 

Visst kan man stanna kvar i skolan efter man har slutat, men skolan är ju inte 

öppen hela kvällen och när man har varit i skolan hela dagen vill man spendera 

sin tid någon annanstans. Exempel på sådant som man skulle kunna göra är att ha 

ett ungdomscafé eller arrangera spelkvällar där man kan spela spel och umgås. 

Detta skulle göra så att fler ungdomar umgås istället för att bara sitta hemma. 

Förslagslämnaren önskar att kommunen undersöker om det finns en möjlighet till 

detta. 

 

Kommunfullmäktige har genom § 44/2022-03-21 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 

senast ett år efter att det inkommit. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

utökas från och med 2023 med ansvar för bibliotek, kultur och fritid. Eftersom 

förslaget faller under detta verksamhetsområde och kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation utökas med kultur- och fritidschef, önskar 

kommunstyrelsen mer tid för beredning av förslaget och återkommer till 

kommunfullmäktige med förslag till beslut i ärendet under våren 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 

Kommunfullmäktige § 44/2022-03-21 

Medborgarförslag inkommet 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 2023.   

  

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen ges i fortsatt uppdrag att bereda ärendet under våren 

2023.   

______ 

 
Expedieras till: 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
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KS § 13 DNR KS 175/2022 
 

Svar på medborgarförslag om ishall i Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Inge Bertilsson, ordförande i Herrljunga isbaneförening inkom 2022-06-08 med 

förslag om att bygga en konstfrusen isbana och ishall på den plats i kommunen 

där det i dagsläget ligger en ishockeyrink. Enligt förslaget står kommunen för 

investering och driftskostnad och isbaneföreningen för den ideella verksamheten 

under isbanetiden.  

 

Kommunfullmäktige har genom § 122/2022-06-21 remitterat ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade genom § 139 

/2022-09-26 vidare ärendet till tekniska nämnden för beredning. Eftersom 

tekniska nämnden avslutades per 2022-12-31 har ärendet från nämnden skickats 

tillbaka till kommunstyrelsen i december 2022.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har fr.o.m. januari 2023 ett övergripande ansvar för 

exploateringar. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Ett svar till kommunstyrelsen behöver 

inkomma senast 30 april 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-12 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige § 122/2022-06-21 

Kommunstyrelsen § 139/2022-09-26 

Tekniska nämnden § 96/2022-12-09  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning och förslag till beslut.  

 

Johannes Luiga (KD) och Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

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

sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 

förslag till beslut.  

______ 

 
Expedieras till: 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 14 DNR KS 236/2022 
 

Svar på medborgarförslag om roligare farthinder 
 

Sammanfattning 
Ronny Modig inkom 2022-10-12 med medborgarförslag om att sätta upp nya 

farthinder i form av en meter höga stinsar i betong. 

  

Kommunfullmäktige överlämnade genom § 162/2022-10-18 medborgarförslaget 

till tekniska nämnden för beredning. 

 

Tekniska nämnden föreslår genom § 96/2022-12-18 kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat. Nämnden menar att betonghinder är något som 

förvaltningen jobbar med att inte använda som just farthinder. Idén att ta fram en 

“Stins“ i betong kan dock vara bra men i så fall att använda som reklampelare, 

utsmyckning i torgmiljö eller liknande. 

 

Kommunstyrelsen bedömer att medborgarförslaget istället bör avslås. 

Medborgarförslaget förhåller sig till roligare farthinder och att man kan göra 

dessa i form av en max en meters hög "Stins" med en stabil betongfot. I enighet 

med tekniska nämndens svar, är inte detta ett alternativ för roligare farthinder. 

Därför borde medborgarförslaget istället avslås.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-12 

Tekniska nämnden § 96/2022-12-08 

Kommunfullmäktige § 162/2022-10-18 

Medborgarförslag inkommet 2022-10-12 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Tekniska nämndens förslag 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

 

Charlotta Norén (L), Jacob Brendelius (SD), Anette Rundström (S) och Gunnar 

Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

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

sker. 
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Fortsättning KS § 14 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås. 

______ 

 

 

 Expedieras till: 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 15 DNR KS 5/2023 

 

Regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har genom § 125/2022-08-22 antagit ett reglemente om 

arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 

kommun. Bilaga 3 i detta reglemente handlar om bestämmelser avseende 

arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende 

kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad 100 procent av tillgänglig arbetstid, 

utgående från en normalarbetsvecka. Kommunstyrelsens ordförande, som 

företräder majoriteten i fullmäktige har ett naturligt samarbete med 

kommunstyrelsens 1.e vice ordförande. Här kan det finnas förhållanden där det är 

lämpligt med en fördelning (delegation) till 1.e vice ordföranden av 

arbetsuppgifter för att bättre inkludera 1.e vice ordförande i majoritetens politiska 

handläggning.   

 

Med anledning av ovanstående föreslås nu en ändring av bilaga 3, avsnitt 2, med 

ett tillägg att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1.e vice ordförande 

periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode, upp till 20% av 

ursprunglig tid och arvode. 

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2023-01-13 

Förslag till reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 

förtroendevalda. 

 

Deltar inte 
Emma Blomdahl (C) meddelar att hon inte i beslutet. Thorbjörn Holgersson (C) 

går in som ersättare.  

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna reviderat 

reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 

förtroendevalda, ”Bilaga 3”. 

 

Ajournering! 

 

Jacob Brendelius (SD) vill lämna protokollsanteckning om jäv och ordföranden 

godkänner detta.  

 

Charlotta Norén (L), Magnus Jonsson (V) och Jessica Pehrson (C) yrkar bifall till 

ordförandens förslag till beslut.  
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Fortsättning § KS 15 

 

Andreas Johansson (M), Gunnar Andersson (M), Johannes Luiga (KD) och 

Alexander Strömborg (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande ställer följande propositionsordning:  

Ja = i enlighet med ordförandens förslag till beslut 

Nej = i enlighet med Andreas Johanssons (M) m.fl. förslag till beslut 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med ordförandens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 

14/2023-01-23). 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 

förtroendevalda godkänns. 

______ 

 

 

 

 

R 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna anser att det förslag angående förändrat arvodesreglementet 

som kommunstyrelsens ordförande lagt innebär jäv för densamme att ta del i 

beslutet då denne både berörs av beslutet och enligt oss kan dra fördel av 

detsamma. 

 
för Sverigedemokraterna 

Jacob Brendelius 

Alexander Strömborg 

 

Reservation 

Skriftlig reservation från M, KD och SD enligt bilaga 1, KS § 14/2023-01-23 

finns längst bak i protokollet. 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 
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KS § 16 DNR KS 44/2023 
 

Initiativärende avseende möjlighet att begära anstånd gällande 
fakturor utställda av Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Under den senare tiden har ett flertal kommunens privatpersoner och företagare 

drabbats av stora elkostnader. Detta har för många ställt till svårigheter att klara 

sin ekonomi, för en del företag tar det hårt på rörelsekapitalet. Regeringen har 

utlovat någon form av stöd till de som drabbats, då det råder osäkerhet när stödet 

kommer att betalas ut önskar vi att kommunen undersöker möjligheten att hjälpa 

de som drabbats hårdast. Vi önskar att kommunen undersöker om det är möjligt 

att ge anstånd på fakturor som utställts av kommunen, så som 

barnomsorgsavgifter, tillsynsavgifter och liknande. Lämplig tid skulle kunna vara 

tre till sex månader, eller till stödet betalas ut. 

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende 2023-01-17 

 
Förslag till beslut 
Gunnar Anderssons (M), Johannes Luigas (KD) och Andreas Johanssons (M) 

förslag till beslut: 

• Ekonomichefen ges i uppdrag skyndsamt undersöka om anstånd kan 

lämnas på fakturor som Herrljunga kommun ställt ut till privatpersoner 

och företag.  

• Ekonomichefen skall yttra sig om lämplig längd samt hur kommunen 

skulle påverkas av ett sådant beslut. 

  

Ordföranden yrkar avslag till förslaget i enlighet med följande motivering: 

• Regeringen har aviserat att man planerar komma ut med ett Elstöd, som 

planeras börja utbetalas till Elkunder under februari månad innevarande 

år. Kommunstyrelsen avser dock att nogsamt följa processen kring 

utbetalning av Elstöd. 

 

Magnus Jonsson (V) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till 

ordförandens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Begäran om anstånd gällande fakturor utställda av Herrljunga kommun 

avslås.  

______ 
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KS § 17 

 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

______ 

 

 

 

 
 
 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 

     

 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 Beslut från KF § 179/2022-12-12 & 

2022-12-15 avseende medborgarförslag 

gällande närtrafik i Herrljunga kommun 

 

Protokoll från Sjuhärads 

kommunalförbund 

 

Information om attestanter 2023 

 

Protokoll från Skjutfältsråd Remene 

 

Beslut om kommunalt mottagande av 

nyanlända 

 

Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

 

Beslut om bevakning med drönare för 

kännedom 

 

Protokoll från Herrljunga Elektriska och 

Herrljunga Vatten styrelsemöte 

 

Delårsbokslut 2022 och revisionsrapport 

från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

 

KS 214/2022 

 

 

 

KS 137/2022 

 

 

KS 14/2022 

 

KS 256/2022 

 

KS 270/2022 

 

 

KS 151/2022 

 

 

- 

 

 

KS 57/2022 

 

 

KS 151/2022 
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Bilaga 1 KS § 15, 2023-01-23 

 
Reservation från Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna lämnar härmed en skriftlig reservation mot ordföranden av 

kommunstyrelsens föreslag om förändring av arvodesreglementets bestämmelser. 

Herrljunga kommun har under våren och sommaren 2022 haft en 

arvodesberedning, där alla partier i fullmäktige deltog, inför den kommande 

mandatperioden. Arvodesberedningens förslag antogs av kommunfullmäktige 

under hösten 2022 utan reservation från något parti.  

Den av ordföranden nu föreslagna förändringen har inte tidigare diskuterats 

under arvodesberedningens arbete. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice 

ordförande har efter att arvodesreglementet klubbats i fullmäktige åtagit sig sina 

uppdrag utifrån de bestämmelser kring arbetsinsats och arvodering som finns 

stipulerat i reglementet. 

Hur ordförande och 1:e vice ordförande fördelar arbetsuppgifter sinns emellan 

utifrån den i arvodesreglementet beslutade arbetsfördelningen har vi i 

Sverigedemokraterna inga synpunkter på så länge arbetsfördelningen ryms inom 

den procentsats av en heltidstjänst som finns beskrivet i reglementet.  

Men den av ordföranden nu föreslagna förändringen där ordföranden i 

kommunstyrelsen ska kunna fördela arbetsuppgifter och arvode till 1:e vice 

ordförande uppfattar vi från Sverigedemokraterna som mycket olämpligt. Hur 

mycket arvode och arbetstid som ska avstås, enligt förslaget upp till 20%, verkar 

så som vi förstår det dessutom helt godtyckligt kunna beslutas av ordföranden.  

Sverigedemokraterna finner det därmed mycket olämpligt att ordförande och 1:e 

vice ordförande fritt ska få disponera sina arbetsuppgifter och sinns emellan 

förhandla om 20% av ordförandes arvodering. I detta fall tillhör ordförande och 

1:e vice ordförande olika partier och därför finns en risk att överlåtandet av 

arvodering kan uppfattas som köp av lojalitet mellan ordförande och 1:e vice 

ordförande vilket i sin tur ser illa ut ur ett demokratiskt perspektiv. 

 

för Sverigedemokraterna 

Alexander Strömborg 

Jacob Brendelius  

 

Reservation från Kristdemokraterna och Moderaterna 
Kristdemokrater och Moderater reserverar sig mot förslag att kommunstyrelsens 

ordförande ges rätt att delegera arbetsuppgifter och arvode upptill 20 % av 

ursprunglig tid till 1.e vice ordförande. Kommunfullmäktiges tidigare beslut 

2022-08-22 berett av arvodesberedning, detta för att sittande politiker inte 

beslutar om egna arvoden och att man skall vara medveten hur spelplanen ser ut 

när man tar sitt uppdrag. Detta har tidigare varit praxis och borde vara det så även 

denna mandatperiod. 

 

Gunnar Andersson(M) Andreas Johansson(M) Johannes Luiga(KD) 
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