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Nr 

 

Ärende 

 

DNR 

 

Kommentar 

  
Sammanträdets öppnande 

 

  

 Upprop 
 

  

 Val av 2 justerare 
 

  

1 Besök från Småkom   

2 Allmänhetens frågestund 
 

KS 2023/46 910  

3 Svar på medborgarförslag modernisering 
och utveckling av Skogshälla IP 
 

KS 2020/138 384 KS 230220 

4 Svar på medborgarförslag om åtgärder 
för hastighetsbegränsning på Vretavägen 
 

KS 2021/242 351 KS 230220 

5 Svar på medborgarförslag om fler 
grillplatser vid Herrljungas badplatser 
 

KS 2022/74 381 KS 230220 

6 Svar på medborgarförslag om 
upprustning av Norra Säms badplats 
 

KS 2022/87 381 KS 230220 

7 Svar på motion om föreläsning om 
kriminalitet 
 

KS 2022/80 655 KS 230220 

8 Information från revisionskollegiet  
 

KS 2023/24 912  

9 Reglemente för bildningsnämnden i 
Herrljunga kommun 
 

KS 2023/65 101 KS 230220 

10 Revidering av gemensamma 
reglementsbestämmelser för 
facknämnderna i Herrljunga kommun 
 

KS 2023/40 901 KS 230220 

11 Förslag om att avbryta 
ansökningsprocess till Alingsås 
Vårgårda Räddningstjänst (AVRF) och 
förnyat utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen 
 

KS 2021/44 435 KS 230220 

 

12 Val av kommunens ombud och ersättare 
i Luft i Väst 
 

KS 2023/23 111  



 
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE  2023-03-06 
 
 

 
 Meddelanden DNR Kommentar 

1 Reviderad budget 2023 för 
bildningsnämnden 
 

KS 2022/9 942  

2 Val av ledamot till servicenämnd IT och 
Telefoni Vårgårda Herrljunga för perioden 
2023-01-01 till och med 2026-12-31 
 

KS 2023/23 111  

3 Val av vice ordförande till servicenämnd 
Ekonomi/Personal Vårgårda Herrljunga för 
perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-
31 

KS 2023/23 111  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 19 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 33 DNR KS 2020/138 

Svar på medborgarförslag modernisering och utveckling av 
Skoghälla IP 

Sammanfattning 
Linus Lindelöf inkom 2020-05-05 med medborgarförslag om att 
friidrottsanläggningen byggs om till konstgräsplan, att den ena tennisbanan som 
finns utomhus rustas upp, medan den andra byggs om till paddelbana samt att det 
anläggs ett utegym/en hinderbana vid sidan av tennishallen, i anslutning 
till starten på elljusspåret. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 91/2020-
06-16 förslaget till tekniska nämnden för beredning. Ärendet hanterades av
tekniska nämnden 2020-11-26 som genom § 102 föreslog kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 102/2020-11-26 
Kommunfullmäktige § 91/2020-06-16 
Medborgarförslag inkommet 2020-05-05 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås.

______

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 

Ärende 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020- 11-26
Sid 12

TN § 102 TK 161/2020 381

Svar på medborgarförslag modernisering och utveckling av
Skoghälla IP

Sammanfattning
Det inkom medborgarförslag från Linus Lindelöf den 2020-05-05 med följande
förslag:

1. Att friidrottsanläggningen, (eller B-planen med fotbollsögon sett), byggs
om till konstgräsplan.

2. Att den ena tennisbanan som finns utomhus rustas upp, medan den andra
byggs om till padelbana.

3 . Att det anläggs ett utegym/en hinderbana vi sidan av tennishallen, i an-
slutning till starten på elljusspåret.

I Herrljunga kommun finns idag en konstgräsplan förlagd till Mörlanda Sportcen-
ter. Den konstgräsplan som redan finns vid Mörlanda Sportcenter har en låg be-
läggning under större delen av året. Herrljunga kommun ser inte något behov av
att anlägga ytterligare en plan då befintlig plan utnyttjas väldigt lite.

Termisbanor och tillhörande tennishall sköts och hyrs ut av Herrljunga Ten-
nisklubb. Det är inte aktuellt då Herrljunga kommun tar bort ytor för berörd före-
nIng

En ny padelhall är redan etablerad i Herrljunga tätort. Herrljunga Kommun ser
inte något behov att anlägga en till och konkurrera med befintlig aktör. Ett ute-
gym planeras byggstart våren 2021 i Herrljunga Stadspark i dagsläget. Det är inte
aktuellt att bygga ett ytterligare i Herrljunga Tätort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-1 0- 13
Kommunfullmäktige § 91/2020-06-16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Medborgarförslaget avslås.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

vd

Ärende 3



  

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Peter Friman 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-10-13  
DNR TK 160/2020 384     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Svar på medborgarförslag modernisering och utveckling av Skoghälla 
IP 
 
Sammanfattning 
2020-05-05 inkom ett medborgarförslag från Linus Lindelöf, Herrljunga Kommun 
Om att kommunen moderniserar och utvecklar Skoghälla IP. 
 
”Förslaget är att 
 
Att friidrottsanläggningen, (eller B-planen med fotbollsögon sett), byggs om till 
konstgräsplan. Om det dock skulle visa sig att friidrottsanläggningen är i bruk, är mitt 
förslag att konstgräsplanen anläggs på den nuvarande grusplanen. 

 
Att den ena tennisbanan som finns utomhus rustas upp, medan den andra byggs om till 
padelbana 

 
Att det anläggs ett utegym/en hinderbana vi sidan av tennishallen, i anslutning till starten 
på elljusspåret” 
 
I Herrljunga Kommun finns idag en konstgräsplan där beläggningsgraden är förhållandevis 
låg, är ej i dagsläget aktuellt att bygga en till. 
 
Tennisbanorna sköts av Herrljunga TK är ej aktuellt Herrljunga kommun tar bort ytor för 
berörd förening. 
 
Ett utegym planeras till 2021 i Herrljunga Stadspark i dagsläget ej aktuellt bygga ett 
ytterligare i Herrljunga Tätort 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-13 
Medborgarförslag KF § 01 DNR KS 138/2020 384 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Medborgarförslaget avslås 
 
 
Peter Friman 
Fritidschef 
 

Ärende 3



Medborgarförslag – Modernisering och utveckling av Skoghälla IP 
Vad vill jag? 

Konstgräsplan, padelbana och utegym / hinderbana på Skoghälla IP. 

Är friidrottsanläggningen i bruk? Finns det friidrottare i Herrljunga idag? Det ser inte så ut när 
jag promenerar förbi anläggningen, då den är nergången och den ser inte ut att underhållas 
ordentligt. Där bör det anläggas en konstgräsplan istället. 

De två tennisbanorna på idrottsplatsen används men är i behov av upprustning och det skulle 
räcka med en utebana, eftersom det finns ytterligare två banor inne i tennishallen. I samband 
med upprustningen bör den ena tennisbanan byggas om till padelbana. 

I anslutning till starten på elljusspåret, vid sidan av tennishallen, finns bra med utrymme för 
ett utegym / en hinderbana och det bör därmed anläggas där. 

Varför? 

Det är hög tid att även Herrljunga tätort får en konstgräsplan på plats, då jag inte vet en tätort i 
Herrljungas kaliber som inte har en konstgräsplan. Det är i längden inte hållbart att föreningar 
som IK Frisco och Herrljunga SK under vintertid ska åka till Mörlanda eller Vårgårda för att 
träna och spela fotboll utomhus. Dagens situation ökar inte antalet aktiva fotbollsspelare i 
kommunen precis, utan snarare tvärtom. Det får väl inte plats en konstgräsplan med fulla mått 
vid Altorpskolan? Därmed är Skoghälla det enda alternativet i tätorten. 

Padel är en sällskapssport som lockar folk från båda könen och i alla åldrar, där det på en 
vanlig plan (10 x 20 m) alltid spelas dubbel (två mot två). Det är en snabbt växande sport med 
brett intresse och det ligger därmed i tiden att investera i sporten. 

Ett utegym / en hinderbana skulle också förhoppningsvis locka folk från båda könen och i alla 
åldrar. Exempelvis kan de som väljer att motionera längs det nuvarande elljusspåret, välja att 
börja med eller att avsluta med en runda längs gymmets hinder. 

Samtliga dessa förslag handlar i grunden om att främja, bibehålla och utveckla folkhälsan hos 
medborgarna, med fler tillgångar till motionsmöjligheter och sociala aktiviteter på orten. 
Forskning visar att uteträning gör oss piggare, friskare och gladare. Det är dags att 
modernisera och utveckla Skoghälla IP. Dock måste förstås samtliga berörda föreningar, med 
stöd från kommunen, vara med på tåget för att dessa förslag ska bli verklighet. 

Mitt förslag är: 

• Att friidrottsanläggningen, (eller B-planen med fotbollsögon sett), byggs om till 
konstgräsplan. Om det dock skulle visa sig att friidrottsanläggningen är i bruk, är mitt 
förslag att konstgräsplanen anläggs på den nuvarande grusplanen. 

• Att den ena tennisbanan som finns utomhus rustas upp, medan den andra byggs om till 
padelbana. 

• Att det anläggs ett utegym / en hinderbana vid sidan av tennishallen, i anslutning till 
starten på elljusspåret. 

Linus Lindelöf 

Ärende 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 20 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 34 DNR KS 2021/242 

Svar på medborgarförslag om åtgärder för 
hastighetsbegränsning på Vretavägen 

Sammanfattning 
Ronny Modig inkom 2021-11-10 med medborgarförslag om åtgärder för 
hastighetsbegränsning på Vretavägen. Kommunfullmäktige överlämnade genom 
§ 160/2021-11-23 ärendet till tekniska nämnden för beredning. Ärendet
hanterades av tekniska nämnden 2022-03-03 som genom § 25 föreslog
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Tekniska nämndens beslut
överklagades 2022-03-09. Förvaltningsrätten i Jönköping inkom 2022-12-20 med
dom i mål 1176–22 där rätten fastslog att tekniska nämndens beslutet hade
kommit till på lagligt sätt, beslutet rörde något som är en angelägenhet för
kommunen, det organ som har fattat beslutet har haft rätt att göra det och beslutet
strider heller inte mot lag eller annan författning och att överklagandet därför
skulle avslås.

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1176–22 
Tekniska nämnden § 25/2022-03-03 
Kommunfullmäktige § 160/2021-11-23 
Medborgarförslag inkommet 2021-11-10 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås.

______

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 

Ärende 4
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 9

TN § 25 TK 297/2021 351

Svar på medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegräns-
ning på Vretavägen

Sammanfattning
2021-11-10 inkom Ronny Modig med ytterligare ett medborgarförslag om hastig-
hetssänkning på Vretavägen.

Han har även tidigare vid flera tillfällen inkommit med medborgarförslag om has-
tighetssänkningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskävelse i ärendet daterad 2022-02-09
Medborgarförslag daterat 2021- 1 1- 10
Redovisning av utredningsuppdrag Vretavägen 2022-02-03 (TK 225/2021 352)

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Medborgarförslaget avslås.

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 FF

Ärende 4



Sida 1 (3) 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 
2022-12-20 
Meddelad i Jönköping 

Mål nr 
1176-22 

D
ok

.Id
 4

32
20

5 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post
Hamngatan 15 måndag–fredag Box 2201 forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon 08:00–16:00 550 02 Jönköping Webbplats 
036-15 66 00 www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

KLAGANDE 
Ronny Modig, 

MOTPART 
Herrljunga kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Tekniska nämnden i Herrljunga kommuns beslut 2022-03-03, 
diarienr § 25 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL 
_____________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

BAKGRUND 

Tekniska nämnden avslog Ronny Modigs medborgarförslag om åtgärder för 

hastighetsbegränsning på Vretavägen.  

Ronny Modig överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Det saknas 

fortfarande en bra motivering till varför oskyddade trafikanter på väg 1927 

anses vara mindre värda än personer i tätorten där det inte framförs så tunga 

transporter. Att det än så länge inte skett några större olyckor beror på att 

oskyddade trafikanter har självbevarelsedrift nog att gå undan när tung trafik 

kommer. Enligt regeringens proposition om nollvisionen från 1997 bör den 

verkliga hastigheten inom tättbebyggt område uppgå till högst 30 km/tim inom 

de delar av gatunätet där gående och cyklister blandas med biltrafik. Ansvaret 

ligger i första hand på kommunerna att vidta åtgärder som på sikt leder till 

lägre hastigheter där blandtrafik råder. En sänkning av hastighetsbegränsningen 

Ärende 4



Sida 2 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 1176-22 

Dok.Id 432205 

från 50 till 30 km/tim innebär en tidsökning på 1,5 minuter genom Vreta. Det 

ger även en bränslebesparing på närmare en liter på ett lastbilsekipage. Ronny 

Modig har till stöd för sin talan skickat bilder på vägen i fråga.  

Kommunen motsätter sig överklagandet och anför bl.a. följande. 

Avslagsbeslutet med anledning av Ronny Modigs medborgarförslag grundades 

på samma utredning som gjordes vid Ronny Modigs tidigare medborgarförslag 

med samma önskemål. Utredningen innehåller en trafikrapport med mätresultat 

från Vretavägen och en sammanställning av korrespondens med Trafikverket.  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Gällande regler 

Av 13 kap. 1 § KL framgår att varje medlem av en kommun har rätt att få 

lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till 

förvaltningsrätten. 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

Omständigheter som inte hänför sig till någon av prövningsgrunderna kan inte 

beaktas vid förvaltningsrättens prövning. Det är endast beslutets laglighet och 

inte dess lämplighet som kan prövas. 

Bestämmelserna i 13 kap. KL om laglighetsprövning gäller inte om det i lag 

eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande  

(jfr 13 kap. 3 § KL). 

Ärende 4
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 1176-22 

Dok.Id 432205 

Enligt 2 § förvaltningslagen (2017:900) gäller inte bestämmelsen om 

motivering av beslut sådana beslut som överklagas enligt KL.  

Förvaltningsrättens bedömning 

Ronny Modig har i yttrande till förvaltningsrätten anfört att hans överklagande 

eventuellt borde ha skickats till Länsstyrelsen för överprövning eftersom 

beslutet gäller hastighetsbegränsning. Det överklagade beslutet avser dock i 

första hand ett medborgarförslag och inte ett beslut enligt trafikförordningen 

(1998:1276). Eftersom det inte finns särskilda bestämmelser om överklagande 

av beslut om medborgarförslag får beslutet överklagas i den ordning som gäller 

för laglighetsprövning. 

Att beslutet ska prövas genom laglighetsprövning medför att bestämmelserna i 

32 § förvaltningslagen om motiveringsskyldighet inte är tillämpliga. Avsaknad 

av motivering utgör alltså inte skäl att ifrågasätta beslutets laglighet. 

Utifrån vad Ronny Modig har anfört i övrigt framgår inget som innebär att 

nämndens beslut ska upphävas. Beslutet har kommit till på lagligt sätt, beslutet 

rör något som är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat 

beslutet har haft rätt att göra det och beslutet strider heller inte mot lag eller 

annan författning. Överklagandet ska därför avslås.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Avgörandet kan överklagas. Information om detta finns i bilaga 1 (FR-03). 

Sofia Blomkvist 

Rådmannen Sofia Blomkvist har avgjort målet. Förvaltningsrättsnotarien 

Therese Lundin har varit föredragande.  

Ärende 4
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag.

Bilaga 1
Ärende 4
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Från:
Till: Herrljunga kommun
Ärende: Medborgarförslag Vretavägen 1927
Datum: den 10 november 2021 14:19:42
Angelägenhet: Hög

Hej!

Lite funderingar efter tagit del av det förra medborgarförslagets avslag avseende
hela kommunen och försökt översätta detta till väg 1927 Vretavägen som efter
vad jag fått lära mig från början byggdes med ett vägområde på 6 alnar brett.
(alltså mellan tomtgränserna)
Numera finns det ju några ställen där den är bredare men det är ju enbart de
sista 200 metrarna fram till Vedumsvägen som den håller en bredd över 5,5
meter
Och då det enligt er mätning passerar 488 bilar/dygn varav 23 % är tyngre
fordon i en medelhastighet av 47 km/tim så om man betänker nedanstående
och då det mellan 05-0620 kommer bilar i en avsevärd högre hastighet från
Vedumsvägen gör det än mer riskfyllt att ta sig oskyddad utefter vägen för att
ta sig till arbetsplats eller liknade.

Då har ju det av naturliga orsaker inte mätts hur många oskyddade trafikanter
som passerar per dygn, men enligt vad vi noterat under några veckor passerar
det cirka ett femtontal pensionärer dagligen och 5-10 barnvagnar under skaplig
väderlek utöver de cyklister som åker förbi.
För  att inte tala om de som rastar sina hundar dagligen.
Sedan har vi noterat att det blivit cirka 4-6 lastbilar till och från Innova
Torqwell utöver deras egna lätta lastbilars resor

Och med tanke på att det går att ha denna hastighet på Nästergårdsgatan som
har G/C väg utmed gatan och hastighetsdämpande åtgärder där det absolut
inte passerar några sådana mängder av tunga fordon gör det än svårare att
förstå resonemanget bakom med tanke på trafiksäkerheten, framkomligheten
och miljön på dessa vägar/gator för det bör väl vara samma parametrar som
styr.  

Krockvåldskurva från WWW.projektering.nu
Kurvan visar sambandet mellan hastighet och risken att bli dödad eller allvarligt
skadad i en kollision mellan bil och fotgängare.
Kurvan visar att vid 30 km/h är risken för att en fotgängare dör vid en kollision
10 % medan när hastigheten ökar till 50 km/h så ökar risken till 80 %.

Utdrag från andra kommuner:
Ystad: Om en fotgängare eller cyklist blir påkörd av en bil i 30 km/h överlever 9
av 10. I 40 km/h överlever 7 av 10 en kollision men i 50km/h riskerar 7 av 10
att dö.
Växjö: Bromssträckan räknas generellt till cirka 27 meter om bilen kör 50 km/h.
Om bilen kör 30 km/h är bromssträckan cirka 13 meter
Sundbyberg: I olyckorna med svårt skadeutfall var cirka 45% olyckor med
gående, cyklister eller mopedister inblandad
Har tyvärr inte hittat orsakerna till att Vara och Alingsås sänkt till 40 km/tim
annars hade detta bifogats

Utdrag från TRV 2012/69993:

Ärende 4



Skaderisken för fotgängare på 50-gator är 10 gånger högre för äldre personer
(65+ år) jämfört med personer i åldrar upp till 44 år.
Enligt propositionen om nollvisionen 1997 bör den verkliga hastigheten inom
tättbebyggt område uppgå till högst 30 km/tim inom de delar av gatunätet där
gående och cyklister blandas med biltrafik, s.k. blandtrafik. Det är äldres behov
av säkerhet som bör vara dimensionerande för utformning av gator och vägar
där blandtrafik råder.
De nya slutsatserna tar en tydligare utgångspunkt i att det är viktigt att inte
bara motverka dödsfall utan även allvarliga skadefall.
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att säkerställa en verklig hastighet om 30
km/tim genom hastighetsbegränsningar och olika ”byggnadstekniska åtgärder”
på platser och i områden där blandtrafik råder. Som ett första steg beslutade
regeringen genom en förordningsändring att underlätta för kommuner att besluta
30-områden (1998).
Förutom att en verklig hastighet om 30 km/tim ger goda säkerhetsvinster vid
blandtrafik, stödjer låga fordonshastigheter ett mer socialt och jämlikt samspel
mellan bilister, cyklister och fotgängare. Det bättre samspelet ökar gåendes och
cyklisters tillgänglighet och bidrar till en mer attraktiv och trygg tätortstrafik.

Utdrag från vägar och gators utformning granskning 2012-03-12:
Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i
högre grad ska anpassas till människans förutsättningar.
Den enskilda människan är ansvarig för att följa lagar och bestämmelser, medan
systemutformarna ska se till att hela systemet är säkert.
Förutom väghållare, fordonstillverkare och transportföretag hör också
beslutsfattare, tjänstemän, lagstiftande myndigheter och polisen till
systemutformarna
Vid trafiksäkerhetsgranskningen anges sannolikhet för och konsekvens av
olycka, sammantaget benämnt risk.
Sannolikheten för att en olycka kommer att hända är till stor del beroende av
mängden trafik, vägens utformning och trafikens hastighet.
Konsekvenserna av olyckan beror på krockvåldets storlek och hur väl
trafikanterna är skyddade mot det

Då jag efter åtskilliga kontakter med er och trafikverket inte fått gehör för
några hastighetsnedsättande åtgärder på väg 1927 Vretavägen vill jag på
flertalet grannars vägnar lämna in följande medborgarförslag med tanke
på att vägen bör kategoriseras såsom blandtrafiksväg:

Även om kommunen (Trafikverket) kan skapa ordentliga uppmärkta
mötesplatser för den tunga trafiken var 200 meter så bör
hastighetsgränsen ändå ändras till 30 km/tim istället för dagen 50
km/tim för att den verkliga hastigheten på de fordon som trafikerade
vägen på den tiden knappast översteg 30km/tim. (häst och vagn)
Detta gäller speciellt på Tåbergsliden där flera personer vittnat om möten
med lastbilar/traktorekipage som tvingats till att köra över sten i
innerkurvorna. (som Trafikverket inte vill ta bort)
Och blir det då möten med lastbilar längre än 24 meter finns det bara 2
bra platser detta går att göra på östra sidan om järnvägen
På västra sida är det snarlikt 1 ordentlig plats finns vid gamla
Stjernfjädrar därefter blir tomtmark som tas i anspråk
Sedan är det inte så trevligt att trafiken börjar använda gräsmattor för
möten på andra ställen.
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Vägbredden vid nr 10/12 och nr 15 är 3,3 meter mellan vägmarkeringen och
3,49 meter mellan asfaltskanterna
Så var skall de gående/cyklister befinna sig när det är så här och det kommer
ett fordon bredare än 2,5 meter?
Tur att de tagit ner staketet på nr 15 då kan fordon köra in på gräsmattan.
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Det blir lite bättre åt järnvägen men inte någon större förändring fram till
korsningen Kvarnvägen/Vretavägen sedan blir det marginellt bättre upp till
infarten Bergsgården för att sedan återgå till max 6 alnar mellan stenmurarna
upp till krönet Tåbergsliden

Mvh
Ronny Modig

----------------------------------------------

Skickades från E-post för Windows
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 23 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 36 DNR KS 2022/74 

 
Svar på medborgarförslag om fler grillplatser vid Herrljungas 
badplatser 

 
Sammanfattning 
Maria Andersson inkom 2022-02-28 med ett medborgarförslag om att bygga fler 
grillplatser och grillkåtor vid Herrljungas badplatser. Kommunfullmäktige 
överlämnade genom § 46/2022-03-21 medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Herrljunga kommun har en kommunal badplats, Norra Säm, övriga badplatser 
ligger på mark som ägs av andra markägare än kommunen. Dessa badplatser 
sköts av föreningar. Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att 
bygga grillkåtor i anslutning till befintliga badplatser. Nya grillplatser har invigts 
vid prästabron, Norra Säm samt vid Ollestad och förvaltningen föreslår därför att 
medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 46/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommet 2022-02-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
anses besvarat.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Peter Friman 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-23 

DNR KS 2022/74 381 
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på medborgarförslag om fler grillplatser vid Herrljungas 
badplatser 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom till Herrljunga kommun 2022-02-28 
Mer Grillplatser vid Herrljunga Badplatser 

Mer grillplatser vid Herrljungas badplatser 21 -02-2022 Mitt namn är Maria Andersson och 
jag blir 18 år nu i vår. Det fInns många sjöar runt om i Herrljunga som är väldigt fIna och 
väl iordninggjorda, dock saknar jag vindskydd som grillkåtor. Exempelvis fInns det två 
vindskydd med grillplats vid Hudenes pulkabacke. Sådana skulle jag uppskattat om det 
fanns vid ex. badplatserna runt Sämsjön, Jämnesjön och Sandsken m.m. Det är många som 
badar där på sommaren samtidigt som det är en hel del som åker skridskor vid badplatserna 
på vintern. Min tanke är att fler hade uppskattat badplatserna om det fanns fler grillplatser 
och grillkåtor vid Herrljungas sjöar. Jag vill att ni undersöker om möjligheterna till detta 
finns. 

Herrljunga kommun har en kommunal Badplats, Norra Säm. Övriga badplatser ligger på 
mark som ägs av andra markägare och sköts av föreningar. Nya grillplatser har invigts vid 
”Prästabron”, ny grillplats norra Säm och ny grillplats Ollestad. Det är i dagsläget ej 
aktuellt att bygga grillkåtor i anslutning till befintliga badplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 46 2022-03-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslag anses besvarat. 

Peter Friman 
Fritidschef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 24 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 37 DNR KS 2022/87 

Svar på medborgarförslag om upprustning av Norra Säms 
badplats 

Sammanfattning 
Christine Hillermyr inkom 2022-03-07 med medborgarförslag om att kommunen 
rustar upp Norra Säms badplats. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 
48/2022-03-21 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

I nuläget pågår planering inför badsäsong 2023. Kommunen beräknar att byta ut 
badplatsens bryggor under våren samt genomföra målning och upprustning av 
omklädningsrummet innan badsäsongen startar. Toaletter finns utställda på 
badplatsen mellan maj och september. Förvaltningen föreslår därför att 
medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 48/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommet 2022-03-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslag
anses besvarat.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslag anses besvarat.

______

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Peter Friman 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-03 

DNR KS 2022/87 381 
Sid 1 av 2   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på medborgarförslag om upprustning av Norra Säms badplats 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom om upprustning av Norra Säms badplats. Planering inför 
badsäsong 2023 pågår. Bryggor beräknas bytas våren 23. Toaletter ställs ut maj-sept. 
Målning och upprustning av omklädningsrum planeras under våren 23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 48 2022-03-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslag anses besvarat. 

Peter Friman 
Fritidschef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Peter Friman 

 
Tjänsteskrivelse  

2023-02-03 
DNR KS 2022/87 381  

Sid 2 av 2 
 

Bedömning av måluppfyllelse 
Norra Säms är välbesökt badplats i Herrljunga Kommun, i anslutning finns Kommunens 
camping. Det är viktigt att badplatser håller en bra standard för medborgare och besökare. 

 
Ekonomisk bedömning 
Upprustning av badplats bedöms rymmas inom budget för 2023 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 21 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 35 DNR KS 2022/80 
 
Svar på motion om föreläsning om kriminalitet 

 
Sammanfattning 
Svar på inkommen motion angående att bjuda in Sebastian Stakset till en 
föreläsning i Herrljunga, riktad till ungdomar. Enligt motionen är syftet med 
föreläsningen att förebygga kriminalitet, droger och våld. Motionen föreslår även 
att föreläsningen ska bekostas från det våldspreventiva arbetets befintliga budget. 
 
Att hålla årlig föreläsning riktat till ungdomar är del av projektplanen för det 
våldspreventiva arbetet och kommer därför genomföras årligen under projektet. 
Fokus för projektet är universellt förebyggande arbete, dvs att jobba 
förebyggande innan händelse skett. Föreläsningar som kommer erbjudas blir 
därför också av universellt förebyggande karaktär. Förvaltningen föreslår att 
motionen avslås då aktiviteten kommer att genomföras enligt plan då det redan 
finns en politiskt beslutad projektplan för det våldspreventiva arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 
Motion om föreläsning om kriminalitet 2022-03-21 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Då det redan finns en politiskt beslutad projektplan för det 
våldspreventiva arbetet, kommer aktiviteten genomföras enligt plan och 
därav avslås motionen. 

  
Jacob Brendelius (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag och föreslår att 
ärendet återremitteras för en bedömning av huruvida motionens förslag är möjligt 
samt en kostnadsberäkning av förslaget. 

 
Emma Blomdahl Wahlberg bifaller förvaltningens förslag 
 
Johannes Luiga (KD) bifaller Jacob Brendelius (SD) förslag.  
 
Magnus Jonsson (V) bifaller förvaltningens förslag.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 22 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 35 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 
 

Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 

 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD), Daniel Fredriksson (SD) och Johannes Luiga (KD) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-12 

DNR KS 80/2022 655    
Sid 1 av 3   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på motion om föreläsning om kriminalitet 

Sammanfattning 
Svar på inkommen motion angående att bjuda in Sebastian Stakset till en föreläsning i 
Herrljunga, riktad till ungdomar. Enligt motionen är syftet med föreläsningen att förebygga 
kriminalitet, droger och våld. Motionen föreslår även att föreläsningen ska bekostas från 
det våldspreventiva arbetets befintliga budget. 

Att hålla årlig föreläsning riktat till ungdomar är del av projektplanen för det 
våldspreventiva arbetet och kommer därför genomföras årligen under projektet. Fokus för 
projektet är universellt förebyggande arbete, dvs att jobba förebyggande innan händelse 
skett. Föreläsningar som kommer erbjudas blir därför också av universellt förebyggande 
karaktär.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-12 
Motion om föreläsning om kriminalitet 2022-03-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 

Förslag till beslut 
• Då det redan finns en politiskt beslutad projektplan för det våldspreventiva arbetet,

kommer aktiviteten genomföras enligt plan och därav avslås motionen.

Li Johansson Nyström 
Folkhälsostrateg 

Expedieras till:  Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, KS förvaltning 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse  

2023-01-12 
DNR KS 80/2022 655  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
 
Våld medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt 
lidande för vuxna och barn. I Sverige räknar man med att enbart våld i nära relationer 
kostar samhället upp till 45 miljarder varje år, och enligt WHO (World Health 
Organisation) är våld det största samhällsproblemet i modern tid.  

 
Varför uppstår våld och vilka är konsekvenserna?  
 
Det finns inte en enskild riskfaktor som förklarar varför vissa individer utövar våld, eller varför våld 
är mer vanligt förekommande i vissa sammanhang än i andra. Orsakerna till våld finns i komplexa 
samband mellan riskfaktorer hos individer, i relationer samt i olika livsmiljöer, sociala och 
kulturella sammanhang.  
 
Förebyggande arbete  
 
Förebyggande arbete kan delas in i tre nivåer, enligt preventionscirkeln, för att underlätta att förstå 
perspektivförändring från åtgärdande till förebyggande. Längst in i cirkeln finns indikerade 
insatser, som oftast involverar de mest kostsamma och komplicerade åtgärderna medan insatserna 
längst ut i cirkeln, i så kallad universell prevention, är mindre resurskrävande då de kan nås av 
många fler än de övriga två nivåerna. Det våldspreventiva metoderna som lyfts i den här planen 
räknas som universell prevention. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse  

2023-01-12 
DNR KS 80/2022 655  

Sid 3 av 3 
 

Ekonomisk bedömning 
Projektet har i sin budget avsatt medel för årlig föreläsning. 

 
FN:s barnkonvention  

 

 
Genom att arbeta med våldspreventiva metoder främjas mänskliga rättigheter och rätten till 
ett liv fritt från våld enligt Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, FN:s Allmänna 
förklaring om mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen. Barnkonventionen, som är del 
av svensk lag, skyddar barns rättigheter och barns rätt till ett liv fritt från våld. Genom att 
arbeta med våldsprevention riktat till barn lär sig barn tidigt att sätta ord på vad våld är, få 
kunskap om känslor och att respektera varandra, vilka är goda förutsättningar för minskade 
riskfaktorer för att begå våld senare i livet.  
 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Att arbeta våldspreventivt är ett sätt att förstå hur destruktiva könsnormer leder till våld där 
män oftare är förövare och kvinnor oftare är utsatta för våld. Ett långsiktigt och lyckat 
arbete med våldsprevention kan leda till ett mer jämställt samhälle fritt från våld.  
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Föredrag av före detta Rangsterraparen Sebastian Stakset om vägen bort från kriminalitet

Sebastian Stakset var under åren 2011-2016 frontfigur i gangsterrapbandet “Kartellen”. Under sin tid i bandet
förespråkade och glorifierade Stakset en kriminell livsstil innefattande både droger och våld. Sebastian har
senare medgivit att han själv både använt droger och aktivt deltagit i brottslig verksamhet under den tid han
var sångare i bandet. Han har dömts och avtjänat flera fängelsestraff under sin brottsaktiva karriär.

År 2016 hoppade Stakset oväntat av Kartellen i samband med att han genomgick en livskris. Han lämnade då
det kriminella livet och drogerna bakom sig och har sedan dess visat stor ånger över det destruktiva liv han
tidigare levt och förespråkat. Sedan några år tillbaka driver han en organisation som verkar för att hjälpa unga
kriminella att lämna droger och kriminalitet där han själv fungerar som föreläsare.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att droger är en av de viktigaste orsakerna till att ungdomar utvecklar
ett asocialt beteende som tar sig uttryck i våld och kriminalitet. På senare tid har så kallad “gangsterraps“
negativa påverkan på ungdomars val av livsstil diskuterats av både politiker och medier. Stakset, som själv
under flera år har varit en av gangerrapens frontfigurer och dessutom levt det kriminella liv som gangsterrapen
glorifierar, har genom sin organisation pekat på sambanden mellan socialt utanförskap, droger och kriminalitet.

Stakset har också tydligt markerat och problematiserat gangsterrapen som företeelse då den enligt honom
förstärker och förskönar valet av en kriminell livsstil.

Vi tror att en person med Staksets förflutna som gangsterrapare har en mycket hög förmåga att nå fram till
ungdomar som befinner sig i riskzon för att hamna droganvändande och kriminalitet. Sebastian talar utifrån
egen erfarenhet då han själv sett och upplevt hur droger och våld bryter ned människor. Sverigedemokraterna

anser att en eller flera föreläsningar med Stakset och hans organisation kan ge hopp och inspiration för
ungdomar och därmed vara en viktig del i kommunens vålds- och drogförebyggande arbete.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Den före detta gangsterraparen Sebastian Stakset bjuds in till kommunen för att hålla ett eller
flera föredrag för elever på högstadiet och gymnasiet om sin väg bort från kriminalitet, droger och
våld

Finansiering av föredragen sker genom att medel som reserverats för kommunens
våldsförebyggande arbete används.

Mob Brendelius (Sd)

L
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 6 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 21 DNR KS 2023/65 

Reglemente för bildningsnämnden i Herrljunga kommun 

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 kommunstyrelsens och bildningsnämndens 
reglementen revideras. Förändringen innebär att ansvarsområden för bibliotek, 
kultur och fritid flyttar från bildningsnämnden och tidigare tekniska nämndens 
reglemente till kommunstyrelsens reglemente. 

Ärendet hanterades av bildningsnämnden genom § 5/2023-01-30 och 
bildningsnämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
reviderat reglemente.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden § 5/2023-01-30 
Reglemente för bildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna reglemente för
bildningsnämnden.

• Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta
reglemente.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reviderat reglemente för bildningsnämnden godkänns.
2. Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta

reglemente.
______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 BILDNINGSNÄMNDEN 2023-01-30    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

BN § 5                     DNR UN 2023/17 601 
 
Reglemente för bildningsnämnden i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
En organisationsförändring i kommunen beträffande ansvar för bibliotek, kultur 
och fritid har gjorts. Ansvar för verksamhetsområde bibliotek och kultur har flyt-
tats från bildningsförvaltning till kommunstyrelsens förvaltning. Likaså har sam-
hällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsansvar för fritidsfrågor flyttats till 
kommunstyrelsens förvaltning.  

 
Med anledning av detta behöver kommunstyrelsens och bildningsnämndens reg-
lementen revideras. Förändringen innebär att ansvarsområden för bibliotek, kul-
tur och fritid flyttar från bildningsnämnden och tidigare tekniska nämndens reg-
lemente till kommunstyrelsens reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-11 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Reglemente för bildningsnämnden, 2023, version 1 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglemente 
för bildningsnämnden.  

• Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta 
reglemente.  

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 

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

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna reglemente för bildningsnämn-
den.  

2. Tidigare versioner av reglementet upphör att gälla och ersätts av detta 
reglemente.  

______ 
 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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Reglemente 
Reglementsbestämmelser för 
bildningsnämnden, Herrljunga kommun 

Dokumentet gäller för bildningsnämnden 

 

DIARIENUMMER: UN 2023/17 601 

FASTSTÄLLD:  xx 

VERSION:   1 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Bildningsnämnden 
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Reglementets roll 

1 § Reglementets roll 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.  

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder. 
Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga 
nämnder. Utöver ovanstående samt bestämmelserna i kommunallagen och i speciallagstiftning, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker 
från detta reglemente gäller den bestämmelsen. 

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag och andra författningar samt bestämmelser i detta reglemente. 
Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet som inom i detta reglemente angivna 
verksamhetsområde särskilt ålagts annan.  
 

2 § Bildningsnämndens ansvarsområden 
Nämnden ansvarar för:  

− förskola 
− fritidsverksamhet 
− annan pedagogisk omsorg och verksamhet 
− förskoleklass 
− grundskola och grundsärskola 
− gymnasieskola och gymnasiesärskola 
− kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna 
− tillsyn av enskilt driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och verksamhet, 

vilka beviljats tillstånd av kommun 
− anordna skolskjuts 
− skolpliktsbevakning 
− elevhälsa 
− fritidsgårdar för ungdomar i grundskolans senare del och så länge de tillhör skolväsendet för barn 

och ungdom 
− samverkan mellan skola och arbetsliv 
− studie- och yrkesvägledning (SYV) 
− skolbibliotek  
− kommunala kulturskolan 

 
Nämnden ansvarar därmed för att alla ungdomar som lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt 
till enligt lagar och författning.  

Bildningsnämnden har också ansvar för att fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samordnas 
med andra huvudmän, organisationer och föreningar med flera. 
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Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn 
och ungdom. 

Bildningsnämnden har ett ansvar, i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, att medverka 
i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

Bildningsnämnden ska ansvara för att löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte går ett nationellt program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Ansvaret gäller till ungdomarna fyller 20 år.  

I nämndens ansvarsområde inkluderas också ansvar för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.  

Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn 
och ungdom. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 7 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 22 DNR KS 2023/40 

Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för 
facknämnderna i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Gemensamt reglemente för facknämnderna fastställdes 2015 av 
kommunfullmäktige och gäller för samtliga facknämnder i Herrljunga kommun. 
Reglementet innehåller bland annat bestämmelser avseende nämndernas 
ekonomiska förvaltning, generella arbetsuppgifter för nämnderna, nämndernas 
arbetsformer samt nämndernas sammanträdesformer. Med anledning av att 
kommunfullmäktige i februari 2021 beslutade om ny politisk organisation (KF § 
29/2021-02-23) sågs det gemensamma reglementet över men plockades ur 
dagordningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20 (KF § 110). 
Inrättandet av en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd per 2023-
01-01 har aktualiserat revideringen av reglementet på nytt.

I förslag till reviderat reglemente är borttagna delar genomstrukna och tillkomna 
ändringar markeras i rött.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02 
Gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering
av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder

godkänns.
______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-02 

DNR KS 40/2023 901    
Sid 1 av 3   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder 

Sammanfattning 
Gemensamt reglemente för facknämnderna fastställdes 2015 av kommunfullmäktige och 
gäller för samtliga facknämnder i Herrljunga kommun. Reglementet innehåller bland annat 
bestämmelser avseende nämndernas ekonomiska förvaltning, generella arbetsuppgifter för 
nämnderna, nämndernas arbetsformer samt nämndernas sammanträdesformer. Med 
anledning av att kommunfullmäktige i februari 2021 beslutade om ny politisk organisation 
(KF § 29/2021-02-23) sågs det gemensamma reglementet över men plockades ur 
dagordningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20 (KF § 110). Inrättandet 
av en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd per 2023-01-01 har aktualiserat 
revideringen av reglementet på nytt.  

I förslag till reviderat reglemente är borttagna delar genomstrukna och tillkomna ändringar 
markeras i rött.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02 
Förslag till gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av gemensamma 
reglementsbestämmelser för facknämnder. 

Moa Andersson 
Nämndsamordnare/Dokumentcontroller 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2023-02-02 
DNR KS 40/2023 901  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Gemensamt reglemente för facknämnderna fastställdes 2015 av kommunfullmäktige och 
gäller för samtliga facknämnder i Herrljunga kommun. Reglementet innehåller bland annat 
bestämmelser avseende nämndernas ekonomiska förvaltning, generella arbetsuppgifter för 
nämnderna, nämndernas arbetsformer samt nämndernas sammanträdesformer. Med 
anledning av att kommunfullmäktige i februari 2021 beslutade om ny politisk organisation 
(KF § 29/2021-02-23) sågs det gemensamma reglementet över men plockades ur 
dagordningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20 (KF § 110). Inrättandet 
av en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd per 2023-01-01 har aktualiserat 
revideringen av reglementet på nytt.  
 
I förslag till nytt reglemente har två nya paragrafer tillkommit i form av § 19 Särskilda 
regler för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd och 34 § 
Sammanträde på distans. 
 
§ 19 Särskilda regler för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd 
Paragrafen förhindrar ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnd att samtidigt 
inneha uppdrag i internservicenämnd och tvärtom. Detta för att särskilja ansvaret för drift 
och för tillsyn samt för att undvika jäv inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde. 
 
§ 34 Sammanträde på distans 
Ledamöter får enligt kommunallagen 5 kap § 16 delta på distans om kommunfullmäktige 
har beslutat detta. Kommunfullmäktige beslutade genom § 137/2020-11-17 att 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämner får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige 
beslutade genom § 10/2021-02-23 att skriva in bestämmelsen om distansdeltagande i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget är därför att göra detsamma i 
facknämndernas gemensamma reglemente. Den nya paragrafen innebär att respektive 
nämnds ordförande beslutar om närvaro får ske på distans.  
 
Protokollsjustering 
Kommunstyrelsen beslutade genom § 15/2019-01-21 att justerare för kommunstyrelsen 
väljs ur oppositionen och beslutas vid varje sammanträde. Efter önskemål från 
kommunstyrelsens ordförande föreslås en ändring i form av att protokoll för samtliga 
nämnder justeras av ordförande och ledamot ur oppositionen som utses vid mötet. 
 
Övriga ändringar 
Under § 18 har bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden strukits och ersatts av 
internservicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Hänvisningar till tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL) har ersatts av hänvisningar 
till nu gällande dataskyddsförordningen (GDPR). Även övrig daterad lagstiftning har 
ersatts av hänvisningar till aktuell lagstiftning, bland annat avseende regler om 
medbestämmande i arbetslivet och delegation om vissa kommunala angelägenheter.  
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Tjänsteskrivelse  
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Under § 6 Arbetsmiljö har hänvisningen till plan för systematiskt arbetsmiljöarbete ändrats 
till policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete som fastställdes genom KF § 
172/2021-12-13. 
 
Juridisk bedömning 
Gemensamt reglemente för facknämnder i Herrljunga kommun baseras på Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) mall Reglemente för styrelse och nämnder (2019) som 
utgör ett underlag för lokala bedömningar. Mallen efterlever bestämmelserna i 
kommunallagen avseende kommunala nämnders arbetsuppgifter. I Herrljunga kommun har 
respektive nämnd dels ett eget reglemente innehållande nämndspecifika arbetsuppgifter, 
dels omfattas samtliga nämnder av det gemensamma reglementet som reglerar generella 
uppgifter, så som ekonomisk förvaltning, nämndens arbetsformer med mera. Bakgrunden 
till upplägget är att underlätta processen vid revidering av de generella arbetsuppgifterna.  
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Inriktning 
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, 
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun. 

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA. 
 
Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020. 
 
Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål: 
 
Herrljunga kommun 
- är en kommun där det är gott att leva! 
- är en långsiktigt hållbar kommun! 
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 
- har en välskött kommunal ekonomi! 
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet 
 

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna. Vi ska vara 
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl 
mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning ska genomsyra all verksamhet.  

Nämnd ska utveckla brukarinflytandet inom sitt verksamhetsområde. 

Inledande bestämmelser 
Ärenden av principiell betydelse för kommun, ska tillställas kommunstyrelsen för avgörande av eventuell 
beredning till kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och därvid komma att fatta beslut 
inom nämnds verksamhetsområde. 

Reglementets roll 

§ 1 Reglementets roll 
Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd särskilt fastställt reglemente gäller i detta reglemente 
meddelade allmänna föreskrifter för kommunens nämnder. 

Om ett nämndreglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som 
avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen. 

Ekonomisk förvaltning 

§ 2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning 
Herrljunga kommun ska tillämpa god ekonomisk hushållning.  

Nämnd ansvarar därvid särskilt för att; 
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• Nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet. 
• Nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser. 
• Nämnd ska tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
• Nämnd ska följa de administrativa råd och föreskrifter för kommunens olika verksamheter som 

beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
• Nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda verksamhets- och 

ekonomistyrningsprinciper. 
 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

Inget budgetöverskridande accepteras av någon nämnd. Av kommunfullmäktige fastställd budget gäller 
och varje nämnd har ansvar för att detta följs. 

Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska nämnden omedelbart 
besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen. 

Bemyndigande, gemensamma och allmänna uppgifter 

§ 3 Nämnd har inom sitt verksamhetsområde rätt  
• Att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden, vilka ingår i nämndens 

verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning eller av beslut 
av kommunfullmäktige.  

• Att träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal om inte annat följer av lag eller kommunfullmäktiges beslut eller fastställd 
delegationsordning. 

• Att inom ramen för beviljade anslag inrätta och lönesätta befattningar med beaktande av 
utarbetade riktlinjer. 

• Att inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt bestämma om nämndens 
förvaltningsorganisation avseende verksamhet.  

 

Ansvaret för stöd/service och styrfunktionerna ekonomi, personal, administration och informations-
/kommunikationsteknik åligger kommunstyrelsen att ansvara för. 

Nämnd beslutar om delegering inom sitt ansvarsområde till ordförande, utskott och förvaltningschef eller 
annan befattningshavare 

Punkt 2 och 4 i denna paragraf omfattas av nämnds rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige 
genom kommunstyrelsen. 

§ 4 Övergripande förvaltningsorganisation 
• Kommunchefendirektören är direkt underställd kommunstyrelsen. 

• Kommunchefendirektören är chef för kommunens förvaltningschefer. 

• Kommunchefendirektören anställer förvaltningschefer efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium och respektive nämnds presidium. 
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• Förvaltningschefer ansvarar för anställning av underställd personal. 

§ 5 Personalpolitik 
Kommunstyrelsen ska handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och har därvid bland annat att; 

• Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare 
 

• Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller §§ 11–14 och § 38 paragrafen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

• Besluta om stridsåtgärd. 

• Avgöra principiella frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

• Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) avseende kommunal 
delegation enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

• Ansvara för att utarbeta strategiska mål och policydokument för personalfrågor. 

• Bereda övergripande organisatoriska ärenden. 

• Besluta i ärenden avseende pension- och försäkringsavtal. 

• Besluta avseende förflyttning och omplacering av personal mellan olika nämnders 
ansvarsområden. 

• Utgöra anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen. 

 
Nämnd är ansvarig för all personal inom sitt ansvarsområde och att personalbudget samt 
personalekonomiskt bokslut upprättas årligen. 

§ 6 Arbetsmiljö 
Nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetsuppgifter inom nämndsansvaret. 

Nämnd ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt som 
säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer Plan för Systematiskt ArbetsMiljöarbete Policy för 
Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete. för styrelsen och samtliga facknämnder. 

§ 7 Samverkan och medbestämmande enligt samverkansavtal och lagen 
om medbestämmande i arbetslivet 
Nämnd ansvarar för att samverkan och medbestämmande för berörda fackliga organisationer sker i 
enlighet med gällande samverkansavtal och medbestämmandelagen (MBL) 

§ 8 Verksamhetslokaler 
Nämnd ansvarar för inhyrning av lokaler inom nämndens verksamhetsområde. 

Vid förhyrning av lokaler ska interna lokaler väljas före externa. Kommunstyrelsen kan dock vid 
särskilda skäl medge tillstånd till extern förhyrning. 
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§ 9 Intern kontroll 
Nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Nämnden har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna 
kontrollen. 

§ 10 Konkurrensutsättning  
Beslut om konkurrensutsättning fattas av upphandlande nämnd.  

Vid tveksamhet om konsekvenser för kommunen totalt, överlämnas frågan till kommunstyrelsen för 
prövning. 

§ 11 Underteckna handlingar, diarieföring 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordförande och 
kontrasigneras förvaltningschef. Vid deras frånvaro är vice ordförande och anställd som nämnden 
bestämmer, ersättare. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Nämnd har registeransvar för personregister som nämnden för i sin verksamhet är skyldig att föra 
register över personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnd är personuppgiftsansvarig (PUL) för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för 
nämndens verksamhet. 

Nämnd ansvarar för att ärenden diarieförs, registreras och arkiveras enligt gällande föreskrifter. 

§ 12 Information och kommunikation 
Nämnd har ansvaret för information om sin verksamhet och planerade verksamhetsförändringar till 
brukare och allmänhet.  

Nämnd ska tillse att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten.  

Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder.   

Nämnd får inkräva yttranden och upplysningar från dessa övriga nämnder när det behövs för att kunna 
fullgöra sina uppgifter.  

Nämnd ska fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnat till 
nämnden. 

§ 13 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente 
och nämnds reglemente.  

Nämnd ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas, rapportera av 
kommunfullmäktige beslutade uppdrag och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

§ 14 Ansvar, rapporteringsskyldighet och information om medborgarförslag 
Fullmäktige har beslutar i vissa fall att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärenden som väckts genom medborgarförslag. 
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Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när 
beslut ska fattas i anledning av gällande förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a § tredje stycket 
kommunallagen 6 kap 25 § tredje stycket.  

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i med anledning av 
medborgarförslag  

Nämnd ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att 
förslagen väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni 
och i december. 

§ 15 Nämnds styrdokument 
Nämnd ansvarar för att nämndens styrdokument utvecklas och reformeras i takt med; 

• resultat av utvärdering av verksamheterna 

• förändringar i nationella lag- och regelförändringar och förändringar i specialbestämmelser 

• förändringar i regionala åtaganden och beslut i kommunen, vilka berör verksamheterna. 
 

§ 16 Samverkan och samordning 
Nämnd ansvarar för att erforderlig samverkan och samordning med andra huvudmän, kommuner, 
organisationer och externa intressenter sker. 

§ 17 Delegeringsordning 
Nämnd ansvarar för att delegeringsbestämmelser och delegeringsordning fastställs för ansvarsområdet. 

Kommunstyrelsens delegeringsordning ska tillämpas avseende övergripande ansvarsområden. Nämnd 
fastställer delegat. 

Nämndernas arbetsformer 

§ 18 Antal ledamöter 
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare samt utser nämndens presidium bestående av 
ordförande och vice ordförande. 

Bildningsnämnden består av  11 ledamöter och 11 ersättare 

Socialnämnden består av  11 ledamöter och 11 ersättare   

Bygg- och miljönämnden  
Internservicenämnden består av   5 ledamöter och 5 ersättare 

Tekniska nämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden består av   7 9 ledamöter och 7 9 ersättare 
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§ 19 Särskilda regler för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnd och 
internservicenämnd 
Internservicenämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i 
internservicenämnden.  

§ 19 20 Mandattid för ledamöter och ersättare 
Ledamöter och ersättare i nämnderna utses, om inte annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 

§ 20 21 Ordförandes och vice ordförandes uppdrag 
Ordföranden ska leda, samordna och övervaka nämndens verksamhet. Vice ordförande ska biträda 
ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. Ordförande och vice ordförande utgör nämndens 
presidium. 

De ärenden som ska avgöras av nämnd ska beredas av presidiet om beredning behövs. 

Presidium bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

Ärenden ska beredas med god ordning, uppsikt och framförhållning.  

Presidieberedning kräver ej protokoll. 

§ 21 22 Nämndens ordförande 
I enlighet med vad som i lag och reglemente stadgas, åligger det nämndens ordförande; 

• att närmast nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta 

erforderliga initiativ 
• att främja erforderlig samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser 
• att vid uppvaktningar för myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med 

myndigheter, företag och enskilda företräda nämnden om inte nämnden beslutar annorlunda för 
det enskilda fallet för särskilt fall annorlunda beslutar 

• att tillse att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål, samt 
• att i övrigt tillse, att nämndens uppgifter fullgörs 

 

§ 22 23 Ersättarnas tjänstgöring 
För ersättarnas tjänstgöring gäller följande; 

• Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

• En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

• Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
Kommunfullmäktige mellan dem bestämda inkallelseordningen. 
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• En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 

§ 23 24 Inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde eller del därav, ska tillse att en ersättare träder in i 
den frånvarande ledamotens ställe. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in.  

§ 24 25 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna 
(bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till partiväxling och får tillämpas endast vid ett tillfälle 
under ett sammanträde). 

§ 25 26 Yttranderätt 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, men inte i besluten. 

Förvaltningschef har rätt att delta i överläggningarna. 

Nämndsekreteraresamordnare har rätt att delta i överläggningar avseende juridiska och formella 
överväganden. 

§ 26 27 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste 
ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Nämnd med utskott 

§ 27 28 Myndighetsutskott 
Fullmäktige beslutar om myndighetsutskott och eventuellt övriga utskott som ska finnas i nämnder, samt 
de antal ledamöter utskotten ska bestå av.  

Ordförande och vice ordförande i nämnden är tillika ordförande och vice ordförande i utskott.  

Övriga ledamöter och ersättare utses av nämnden. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 
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§ 28 29 Utskottens uppgifter 
Nämnd har uppdrag att fastställa delegeringsordning för utskottet. 

Utskott fattar beslut på delegering och utgör beredande organ i nämndärenden. 

I ärenden av principiell betydelse för verksamhetsansvaret, ska alltid nämnd besluta. 

Ordförande och vice ordförande i nämnden är tillika ordförande och vice ordförande i utskott.  

Övriga ledamöter och ersättare utses av nämnden. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

§ 29 30 Ersättare i utskott 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.  

Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.  

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utses vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas. 

§ 30 31Tid för sammanträde med utskott 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär 
det.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Utskottets ärendehantering ska protokollföras. 

§ 31 32 Protokollsjustering 
Utskottets protokoll ska justeras av ordförande och ledamot ur oppositionen som utses på mötet. 

Sammanträden 

§ 32 33 Tidpunkt 
Nämnderna sammanträder på dag och tid som respektive nämnd bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden 
anser att det behövs.  

§ 34 Sammanträde på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
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samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Deltagande på distans tillåts inte vid sammanträden då 
sluten omröstning kan komma att tillämpas. 

§ 33 35 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelse sker digitalt och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista.  

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 

§ 34 36 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av nämndens ordförande och ledamot ur oppositionen som utses på mötet. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet innan nämnden justerar den. 

§ 35 37 Reservation 
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av 
protokollet. 

Övrigt 

§ 36 38 Delgivning 
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 37 39 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i sammanträde med de kommunala nämnderna. Han/hon 
Kommunstyrelsens ordförande får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Deltaganderätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Vid nämndens sammanträden ska, i den mån nämnden i särskilt fall inte annat beslutar, sekreterare och 
förvaltningschef närvara, med rätten att delta i överläggningarna. 

Personalföreträdare omfattas av närvarorätt enligt bestämmelserna i Kommunallagen. 
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Ordförande får medge att förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får näravara vid ärende för att 
lämna information och upplysningar. 

Övrigt närvarande ska nämnd besluta om. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 12 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 27 DNR KS 2021/44 

Förslag om att avbryta ansökningsprocess till Alingsås Vårgårda 
Räddningstjänst (AVRF) och förnyat utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Efter genomförd förstudie avseende förutsättningar för bildandet av ett nytt 
räddningstjänstförbund mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner 
beslutade kommunfullmäktige (§ 124/2022-08-22) att ansöka om medlemskap i 
Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF). Beslutet baserades på den 
målbild som presenterades avseende samarbetsformer och process. Under 
processtiden har upplevda förändringar skett, som utifrån ett 
Herrljungaperspektiv uppfattats som att förhållandet har förändrats. Det har bland 
annat handlat om ekonomiska, organisatoriska och operativa frågor. Alingsås och 
Vårgårdas räddningsförbunds presidie har därför aviserats om att Herrljunga 
kommun kommer att avsluta den pågående ansökningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 124/2022-08-22 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF)
avbryts.

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i
annat räddningstjänstförbund

• Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 april med nytt förslag om ansökan till
räddningstjänstförbund.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF)

avbryts.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i

annat räddningstjänstförbund
3. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges

sammanträde den 4 april med nytt förslag om ansökan till
räddningstjänstförbund.

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Alingsås och Vårgårdas räddningsförbund 
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Förslag om att avbryta ansökningsprocess till Alingsås Vårgårda 
Räddningstjänst (AVRF) och förnyat utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Efter genomförd förstudie avseende förutsättningar för bildandet av ett nytt 
räddningstjänstförbund mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner beslutade  
kommunfullmäktige (§ 124/2022-08-22) att ansöka om medlemskap i Alingsås och 
Vårgårda räddningsförbund (AVRF). Beslutet baserades på den målbild som presenterades 
avseende samarbetsformer och process. Under processtiden har upplevda förändringar 
skett, som utifrån ett Herrljungaperspektiv uppfattats som att förhållandet har förändrats. 
Det har bland annat handlat om ekonomiska, organisatoriska och operativa frågor. Alingsås 
och Vårgårdas räddningsförbunds presidie har därför aviserats om att Herrljunga kommun 
kommer att avsluta den pågående ansökningsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 124/2022-08-22 
 
Presidiets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

• Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF) avbryts. 
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i annat 

räddningstjänstförbund 
• Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 4 april med nytt förslag om ansökan till räddningstjänstförbund. 
 
 
 
Mats Palm (S)   Emma Blomdahl   Gunnar Andersson (M) 
Ordförande   Wahlberg (C)   2:e vice ordförande 
kommunstyrelsen  1:e vice ordförande  kommunstyrelsen 
     kommunstyrelsen   

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Alingsås och Vårgårdas räddningsförbund 
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Bakgrund 
Herrljunga kommun, som är en enskild räddningstjänst, har upplevt ökande svårigheter att 
såväl upprätthålla en kompetensbredd och även svårigheter att rekrytera ny kompetens 
externt. Det finns en stark trend i såväl landet som regionen att kommuner organiserar sig i 
räddningstjänstförbund. Detta för att bättre vara förberedda att hantera situationer som är 
initialt stora, eller hastigt eskalerande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har sedan storbränderna i Västmanland och Dalarna, starkt pekat på kravet att 
samordna såväl räddningstjänsterna som larmcentralerna. En tydlig målbild för detta finns 
presenterad att fungera som ledstjärna för det arbetet. Ett arbete utefter denna målbild 
påbörjades hösten 2022. Då olikheter kring flera frågor blev uppenbara i den processen, bör 
denna avslutas. Önskemålet, gränsande till krav, kvarstår dock gällande ändamålet att 
ansluta till större samverkande räddningstjänstorganisation. 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Ett ingående i räddningstjänstförbund, skulle långsiktigt stärka vår förmåga att inom 
kommunens geografiska yta upprätthålla en hållbar, kompetent och väl fungerande 
räddningstjänst med lokal förankring. Genom att ingå i större organisation får vi tillgång till 
samordnade investeringar och en möjlighet till en utveckling av kompetenbreddning och 
specialisering inom kommunen bemanning.  

 
Ekonomisk bedömning  
Herrljunga kommun har en kostnadsbild som baseras på kommunens riskbild vilken bland 
annat påverkas av närheten till västra stambanan och antal industrier i kommunen. Den 
totala kostnaden relaterar till kommunens geografi, befolkningstäthet och riskbild.  
Kommunens geografi ställer krav på räddningstjänsten att vara verksamma med acceptabla 
insatstider inom ytan. Herrljunga kommun består också av två större tätorter, centralorten 
med järnvägsknutpunkt i nordväst, och en tätort med markant större industrietableringar i 
söder. Runt dessa ligger markant större lantbruk som är beroende av rimliga insatstider. 
Detta driver i förhållande till tätortskommuner kostnad på grund av vår glesare men större 
geografi. Någon stor besparing kan inte vid ingående i förbund kortsiktigt ses, men en 
större samordning och möjligheten till delade kompetenser kommer att innebära mer effekt 
för samma, eller långsiktigt lägre kostnad. 

 
Bedömning av bidrag till digital utveckling 
En samverkan i större organisation kommer ge oss möjlighet till en större digital närvaro, 
både organisatoriskt och vårdvarumässigt. 

 
Juridisk bedömning 
Formerna för ett ingående i förbund kommer fortlöpande bedömas ur juridisk aspekt. 
 
Herrljunga kommun behöver acceptabla insatstider inom ramen för kommunens 
geografiska yta.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Initialt ej aktuellt.  
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FN:s barnkonvention  
Ej aktuellt i detta ärende. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Kan ge positiva effekter, då organisationen blir större och kan erbjuda tjänster och 
funktioner inom ett bredare kompetensområde.  

 
Samverkan 
Samverkas inom ramen för samverkansavtalet och med de utomstående fackliga 
organisationerna. 
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Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten Herrljunga

Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara
för räddningstjänst inom kommunen. Med räddningstjänst avses de
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd
eller kommunalförbund. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar för att
skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det
komplexa samhället. Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd
eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt någon av ovan
lösningar än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. Herrljunga
kommun ingår sedan 2021 i Västra Räddningsregionen (VRR) gällande en
gemensam ledning av räddningsinsatser och beredskapshållning.

2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS §
35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungsunds och
Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) kring
förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i RSG. Sommaren 2022
genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) en liknande
genomlysning för att belysa förutsättningarna för bildandet av ett nytt
räddningstjänstförbund för de tre kommunerna.

Rapporterna har inneburit en genomlysning av kommunens räddningstjänst.
Slutsatsen i de både rapporterna är att Herrljunga kommuns räddningstjänst är
välskött och i god ordning, men med en hög sårbarhet gällande både det operativa
och förebyggande arbetet på grund av organisationens storlek och avsaknad av
skalfördelar. Det bedömdes av båda att Herrljunga kommun har förutsättningar att
ingå i ett räddningstj änstförbund. För Herrljunga kommun så är det viktigt att
räddningstjänsten fortsätter vara aktiv part i kommunens samlade arbete och
samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar och att
beredskapen bibehålls på minst dagens nivå gällande två stationer inom det
geografiska området.

En skrivelse från Brandmännens riksförbund har översänts via e-post till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inför beslut.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-08-15
Sammanfattande skrivelse om ärendet daterad 2022-08-10

Kommunfullmäktige § 116/2022-06-21
Förstudie ”Förutsättningar för bildandet av ett nytt räddningstj änstförbund mellan
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner” 2022-07-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga
kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22
Skrivelse från Brandmännens riksförbund daterad 2022-07-19

Förslag till beslut
Ordförandens och 1 :e vice ordförandens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap
i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF).

Jacob Brendelius (SD) bifaller ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ordförandens och 1 :e vice ordförandens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap

i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF)

Kommunstyrelsens beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Mats Palm (S) inkom med följande protokollsanteckning innan tid för justering:

“Socialdemokraterna anser att all samverkan och allt samarbete måste vila på en
grund cw ömsesidigt förtroende och ärlighet.

Socialdemokraterna i Herrljunga har inte varit otydliga i sina frågeställningar
rörande en kommande /örbundsbitdning med nuvarande AYRF. Värt utgångsläge
har i stället varit en samverkan med RSG, då vi kommit fram till slutsatsen att en
sådan samverkan hade givit oss den mest tydliga och långsiktiga situationen
rörande Räddningstjänst.

Vi ser nu, och reserverar oss inte emot, en kommande process syftande mot en ny
förbundsbildning med nuvarande AVRF.

Vi kommer aktivt och med målsättning om en väl fungerande /örbundsbitdning,
arbeta för hela Herrljungas bästa.

Vi kommer dock att i denna process särskilt beakta våra mlvarande farhågor.
Vi kommer att framkalla vår syn att en fortsatt anslutning i YRR (Västra
RäddningsRegionen) är av yttersta vikt. VRR har för Herrljunga fungerat väldigt

Justerandes sign

7
Utdragsbestyrkande
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bra, och är en organisation som idag och långsiktigt motsvarar dagens, och
troligen kommande, krav från MSB rörande ledningssystem.

Vi kommer också ständigt att verka för en god daglig närvaro av personal vid
någon av våra båda stationer i Herrljunga.

Med detta sagt, kommer vi inte lämna in någon reservation mot dagens beslut, då vi
ser att detta mentigt kunde skada den goda dialog som krävs för ett gott resultat i
processen mot ett nytt räddningstjänst-förbund.

För Socialdemokraterna i Herrljunga.
Mats Palm. Gruppledare.

I kommunfbllmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige godkänner att ansöka om medlemskap i Alingsås och
Vårgårda räddningsförbund (AVRF)

Justerandes sign

///0 (
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Björn Wilhelmsson (S) 

Ordförandeskrivelse 
2023-02-17 

DNR KS 2023/23 111   
Sid 1 av 1   
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Val av kommunens ombud och ersättare i Luft i Väst 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlem i Luft i Väst och har möjlighet att utse politiker som ombud 
att företräda kommunen bland annat vid årsmöte. Ansvarig nämnd har tidigare varit bygg- 
och miljönämnden. Vid kommunfullmäktige i maj 2020 (KF § 69/2020-05-11) utsågs 
bygg- och miljönämndens ordförande till ombud i Luft i Väst och vice ordförande till 
ersättare. Bygg- och miljönämnden upphörde 2023-01-01 och dess ansvarsområden finns 
nu hos den nybildade samhällsbyggnadsnämnden. Förslagsvis bör 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande utses till ombud och vice ordförande till ersättare. 
Val av kommunens ombud och ersättare i Luft i Väst gäller för resterande del av 
mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-02-17 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Eva Larsson (C) väljs till ombud i Luft i Väst för mandatperioden 2023-2026.
• Christina Abrahamsson (M) väljs till ersättare i Luft i Väst för mandatperioden

2023-2026.

Björn Wilhelmsson (S) 
Ordförande kommunfullmäktige 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Luft i Väst 
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Reviderad budget 2023 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planpe-
rioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning 
(2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till ut-
bildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. 
 
Bildningsnämndens budgetram för 2023 är 266 157 tkr, vilket är en ökning med 
8 303 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till 
prisökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsföränd-
ringar, tilläggsbelopp, ramväxlingar, samt förändrad ram på grund av den poli-
tiska prioriteringen mellan 2021-2024. Vidare har samtliga nämnder inom kom-
munen tilldelats effektiviseringar om 0,9% till följd av att kommunbidraget inte 
räcker till att täcka verksamheternas samtliga kostnader. För bildningsnämnden 
motsvarar detta – 2 479 tkr. 
 
Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram är utfördelad till verksamheterna. 
Elevpeng för grundskola och landsbygdsstöd räknas upp 1 %. Gymnasiets pro-
grampeng ökar med 4,98 tkr vilket motsvarar en omfördelning av lokalkostnader 
under det tillfälligt lägre elevantalet. Samtliga barn- elev- och programpengar 
ökar ytterligare med 2,5%-3,5% till följd av ett höjt PO från 39,17% till 42,75%. 
Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, 
vaktmästeri, kost och kapitalkostnader. Högre kapitalkostnader och fakturering 
av pedagogiska måltider märks främst av i grundskolornas budget men påverkar 
även förskola vilket bidrar till utökad budgetram.  Omfördelning och prioritering 
av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts. Nyttjande av flyk-
tingbufferten görs om 1 725 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-09 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-01-19 
Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.  
 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning UN § 10 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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Inledning 
Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För 
vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket utförs av handläggare på 
bildningsförvaltningen, utifrån dialog i ledningsgruppen. Statsbidragen är något som förändras 
från år till år. Bidragen är administrativt omfattande att hantera och förenade med prestationer 
och åtaganden som vi ser inte alltid kan genomföras i verksamheten. Har åtagandet inte 
genomförts utifrån ansökan och förväntan så sker form av återbetalning. Detta måste 
förvaltningen ha en beredskap för. För några utvecklingsområden är det ovisst hur den statliga 
finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2023 är det extra viktigt med den ekonomiska 
uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora 
statsbidrag.  
 
En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, 
skola, fritidshem och gymnasiet. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med 
trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever från åk 4, vilket 
är uppnått sedan 2021. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, 
kunskaper i programmering är obligatoriskt innehåll i flera kursplaner. Ett beslut om digitalt 
genomförande av nationella prov 2024 finns nu och under läsåret 22/23 förbereder skolorna sig 
inför införandet av detta. Målet här är att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. 
Bildningsnämnden har i sin IKT-plan tydliggjort vision och ambition för digitalisering av 
Herrljunga kommuns förskolor och skolor med syftet att alla barn och elever ges möjligheter att 
utveckla en adekvat digital kompetens. 
 
Fram till 2035 prognostiseras nationellt en omfattande lärarbrist inom både förskola, fritidshem 
och skola. Något som vi nu upplever konsekvenser av i Herrljunga. Lärarbristen innebär en ökad 
konkurrens om antal sökande inom vårt geografiska område, vilket påverkar utvecklingen av 
lönekostnader och tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.  
 
Omfattningen av barn och elevantal i Herrljunga kommun skiljer sig under åren och vi ser ett 
troligt ökat antal barn i ålder 1-5 år under kommande år. Flera skolor är i behov av om- och 
tillbyggnader för att anpassas till aktuella behov. Sista etappen pågår kring en om- och 
tillbyggnad av Mörlandaskolan för förskola och skola för att möta kommande barn- och 
elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi har ett framtida 
byggprojekt på Altorpskolan där arbete kring förstudien nu pågår.                                      
Byggprojektet av Od skola och förskola avslutas med de sista detaljerna under hösten 2022. 
 
Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan. För 
detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Förskola och fritidshem omfattas av ett mindre 
statsbidrag under 2023. Ett mer omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge 
kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse även under 2023. 
Ramarna för detta statsbidrag är ännu inte klart. Ansökan görs av förvaltningen och plan för 
stärkt likvärdighet 2023 beslutas av Bildningsnämnden. 
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För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till 
Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med 
samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl. a genom att fler lärlingsplatser 
skapas. Skolan har en marknadsföringsgrupp med uppdrag att arbeta för att visa skolan ur flera 
perspektiv under hela läsåret för att bidraga till att höja söktrycket och intresset för gymnasiet. 
De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina 
uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa. 
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Ansvar och uppdrag  
Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens 
invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva 
verksamheterna familjecentral/öppen förskola, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. 
Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, platser köps utanför kommunen. Kommunal 
vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och 
utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård. 
Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för 
bibliotek och kulturskola. Från 2023 omfattas dock inte längre biblioteket och kulturhuset av 
kulturansvaret.  
 
Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt 
prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form 
av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige som i sin tur 
har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar 
för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och 
förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel 
styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt men också krav som går förbi 
huvudmannen till rektorer och lärare. Skolchefens uppdrag är att biträda huvudmannen och se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.  
Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i sina 
verksamheter.  
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Verksamhetsbeskrivning 
Bildningsnämnd 
Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med 
verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för 
bildningsförvaltningens verksamheter. I vardagen leds och samordnas verksamheterna av 
bildningschefen.  
 
Bildningskontoret 
Under benämningen gemensamt i budgeten ryms verksamheterna Bildningskontoret och 
Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det 
samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, 
kvalitetstrateg, systemförvaltare och två handläggare.  
 
Elevhälsan, familjecentralen 
Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till 
gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan leds av verksamhetschef och syftar till att öka 
välbefinnandet bland eleverna. Fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.  
 
Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det 
förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till 
vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- 
och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral 
samt BHC. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med 
aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av 
vuxen med ansvar för barnet.  
 
Förskola  
Förskoleverksamheten är organiserad i fyra områden; Innerby, Eggvena/Hudene, Eriksberg/Od 
och Molla/Mörlanda rektorsområde. Varje område leds av en rektor. Verksamheten omfattar 
förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. 
Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och är knutna till varje grundskola.  
 
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där 
omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. 
Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, lustfylld 
och lärorik med betoning på undervisning och visa på förskolans viktiga roll i utbildnings-
systemet.  
 
I kommunen finns även 3 kooperativ med förskola 1-5 år, en avdelning / verksamhet.                      
Pedagogisk omsorg finns att erbjuda de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten 
är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo. 
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Grundskola 
Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi 
samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är 
organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större 
enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.  
 
Eggvena och Hudene utgör rektorsområdet Eggvena/Hudene och Eriksberg samt Od utgör 
rektorsområdet Eriksberg/Od. Molla och Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan 
är indelad i skolenheterna F-3 samt åk 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda 
bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Altorp är kommunens enda 
högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och 
Altorp BD och har 2 rektorer. 
 
Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen. 
 
Grund- och gymnasiesärskola (heter from 1/7-23 Anpassad grund- och gymnasieskola) 
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. 
Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar 
den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs 
inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns 
grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.  
 
Fritidshem 
Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 
fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor F-6. Förvaltningen har stor 
andel elever från förskoleklass till och med åk 4-5 i sina fritidshemsverksamheter. 
 
Gymnasieskola 
Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av 
små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels 
ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag tio nationella 
program varav fem är yrkesförberedande samt introduktionsprogrammet. Till detta kommer ett 
antal lärlingsplatser. Eleverna samläser programövergripande ämnen i stor omfattning vilket 
krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.  
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Komvux 
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, 
samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan 
höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som 
huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan 
ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år 
kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till 
ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för 
kompetensförsörjningen i regionen. 
 
Kulturskola 
Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med 
den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen 
sker dels i egna lokaler som är anpassade för verksamheten samt vid några av kommunens 
grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift för 
undervisning samt för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och 
är en naturlig del av kulturskolans verksamhet.  
 
Fritidsgård 
Fritidsgården Freetime är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla 
ungdomar från åk 7 till 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan 
känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med 
och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. 
Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.  
 
 

Vad händer i verksamheten under 2023 
Bildningsförvaltningen                                                                                                        
Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2023 kommer 
förvaltningen att ta del av statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Statsbidraget 
för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för 
lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för 
specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. 
Flera enheter har nu genomfört denna kompetensutveckling. Statsbidrag söks även för 
utbildning till speciallärare och specialpedagog samt för lärarassistenter. 
 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv 
löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt 
kvalificerade enligt reglerna har tilldelats del av statsbidraget. Satsningen fortsätter under 2023.  
Ytterligare en satsning för att höja läraryrkets attraktivitet är statsbidraget för förstelärare.  
För läsåret 22/23 har vi totalt sexton förstelärare. 
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Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2023. För att nå 
legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 
2019 även legitimationskrav för lärare i fritidshem och inom närtid kommer det även införas för 
yrkeslärare i gymnasieskolan.  
 
Kursplaner för grundskola/grundsärskola har reviderats och började gälla from  
2022-07-01. En kompetensutvecklingsinsats har skett inom förvaltningen under läsåret 21/22 för 
att implementera förändringarna, implementeringen fortsätter läsåret 22/23. Förändringen 
innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir 
mindre detaljerade. Tydligare skrivningar gällande sex och samlevnad har kommit.  
 
Grundsärskolan kommer från och med läsåret 2023/2024 byta namn till anpassad grundskola. 
Förutom namnändringen kommer det ställas högre krav på huvudmannen att säkerställa att varje 
enskild elev läser på den högsta individuella nivån i varje ämnen. Detta nya krav ställer högre 
krav på samverkan mellan anpassad grundskola och reguljär grundskola.  
       
Förskola                                                                                                                                                         
Byggnationen av nya förskolan i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där 
totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställts under ht-21. Det är av stor vikt att vi har 
en god följsamhet när det gäller antalet barn, prognos inflytt och förtätning av orten Herrljunga. 
 
Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga 
vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan 
till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekväm tid är 
uppfyllda. I Ytterby förskoleområde ser vi att antalet barn i förskolan förändrats. Både Eggvena 
och Hudene förskola kan erbjuda platser till samtliga barn i sitt upptagningsområde. Vi ser en 
minskning av antal barn i upptagningsområdet Eriksberg. En fortsatt ökning av barn i Molla 
förskola, även under hösten -22, innebär att dessa 2 avdelningar är väl fyllda.                                                                        
 
Kommunens 3 kooperativ samt verksamheten pedagogisk omsorg representerar varsin 
avdelning, även här ser de aktuella verksamheterna en förändring mot minskade barngrupper. 
 
Grundskola, anpassad grundskola                                                                                                                                
Vi fortsätter arbetet med en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet 
är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-
arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som 
gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket 
resulterar i rätt åtgärder och analyser av de målområden skolan har att förhålla sig till. 
Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från trivselenkäter kring ”mjuka” 
frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.  
 
Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå. Arbetet med 
SKA-arbetet har visat på ett behov att stärka rektors arbete med analys i sina verksamheter. För 

Meddelande 1



10 
 

att ge ökad kompetens inom detta område fortsätter vi en gemensam kompetensutveckling inom 
”Analys och bedömningsarbete” tillsammans med Vårgårdas lärande förvaltning under läsåret 
22/23. 
 
Under ett antal år har grundskola och anpassad grundskola liksom övriga verksamheter arbetat 
med att utveckla tillgängligheten i våra verksamheter samt fokus på ett inkluderande 
förhållningssätt.  Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen 
hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, 
metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Under läsåret 22/23 
deltager hela elevhälsan tillsammans med hela ledningsgruppen i SPSM digitala 
kompetensutveckling ”Att utveckla skolans elevhälsoarbete”. 
 
En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under 
kommande år. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala 
näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval 
till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också 
med att eleverna får vara ute på PRAO. Tyvärr har PRAO fått stå tillbaka under pandemin men 
utifrån nuläget återupptas denna aktivitet igen.  
 
Gymnasieskolan                                                                                                                               
Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden 
har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå 
upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antal elever som årligen börjar på 
Kunskapskällan är ett ständigt pågående fokusområde. Samverkan mellan företagande, 
näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större 
medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.  
 
Komvux                                                                                                                                                                           
Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, 
med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som 
träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering 
av vuxenutbildningsfrågor där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.  
 
Kulturskola 
Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet 
och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och 
samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.  
Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande 
budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitét och bredd i verksamheten som under läsåret 
22/23. Rektor för Kulturskolan arbetar intensivt med att kunna erbjuda ett brett och attraktivt 
kursutbud i verksamheten. 
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Biblioteket 
Biblioteket utgår från bildningsnämndens ansvar 2023. 
 
Fritidsgård 
Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i 
Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. 
Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en 
kompletterande och meningsfull fritid.  
 
 
 
 
 
 
  

Meddelande 1



12 
 

Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål 

En hållbar och inkluderande kommun 
 
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och 
aktiviteter. 
 
Kommunövergripande mål                                                                                                                                         

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 
2. Herrljunga kommun ska ha god ekonomisk hushållning. 
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och 

jämställdhet. 
Bildningsnämndens mål 

1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och 
jämställdhet oavsett var i kommunen du bor. 

2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid. 
 
En välkomnande och attraktiv kommun 

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. 
En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum! 
 
Kommunövergripande mål 

1. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 
2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i. 
3. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder, företag, kommundelar och föreningar. 

Bildningsnämndens mål 
1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero. 
2. Vi arbetar för en god samverkan med samtliga förvaltningar. 
3. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter. 

 
En utvecklande kommun 

Vi skapar infrastrukturer i framkant och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande. 
 
Kommunövergripande mål 

1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. 
2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv. 
3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. 

Bildningsnämndens mål 
1. Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till gymnasiebehörighet, andra studier eller 

anställningsbarhet. 
2. Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter. 
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Bildningsnämndens budgetram för 2023 per decembers beslut är 266 157 tkr. Budgetförändringen som 
beslutats i december härleds till nedanstående faktorer (tkr). 

Område Summa Ev. förtydligande 
  (tkr)  
Prisökning externt 1 420 +5,0% 
Prisökning internt 2 166 +5,1% 

Summa: 3 586  
Demografiförändring 2 250 Befolkningsstatistik 
Nationella beslut 338 Statliga medel 
Kapitalkostnad förändring 3 596  
Ramväxling  

 

 

  

-27 

 

 

   
Ramförändring demografijustering 
och politiska prioriteringar 
 

- 2 610 
 

 

Demografijustering pga befolkningsstatistik 
samt prioritering tilläggsbelopp 
 

 

 

Per KF juni + 7 132 (264 986 Jmf budget 20220101) 
Lönepott 
Ramväxling 
Effektivisering 

4 337 
-688 

-2 479 

Lönepott 2022 
Ramväxling K&F, Adato, PO 42,75%, Retriever 
 

Totalt per KF dec +8 303 (266 157 Jmf budget 20220101) 

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 3 586 tkr för prisuppräkningar. Summan har tilldelats enligt 
ekvationen budget minus löner multiplicerat med 5,0 % för externa kostnader och 5,1% för interna 
kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2023 års prisökningar. 
 
Bildningsnämndens budget ökar med 2 250 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på 
Statisticons prognos över antal förväntade barn och elever i de olika skolåldrarna. Budgeten ökar med 
338 tkr i och med de nationella besluten. Ersättning för utökning av undervisningstid ges om 205 tkr och 
134 tkr för utökad lovskola 6-9.  
 
Budgeten för nämnden ökar mellan 2022 och 2023 med 3 596 tkr på grund av kapitalkostnader. En 
mindre ramväxling bidrar till en minskning av nämndens budget, om 27 tkr. Orsaken är kostnader för 
licenser 
 
Vidare sker ramförändring med en minskning om 2 610 tkr på grund av demografijustering samt tillägg 
för tilläggsbeloppet. Detta består av ett avdrag motsvarande mellanskillnaden av 2022 och 2023 års 
tilldelning av demografijusteringen. Demografijusteringen är gjord i enlighet med de etapper som 
fastslagits i budgetbeslutet 2022-2024. Det består även av ett tillskott om 510tkr till potten för elever med 
särskilt behov. 
 
Budgeten ökar med 4 337 på grund av lönepotten 2022. Totalt ramväxlas -688 tkr mellan juni- och 
decemberbeslutet till följd av Kultur & Fritidsutskottet under KS (-5 408), Adato (-54), Retriever (-18) 
samt ökat PO om 42,75% (4 792).  
 
Vidare sker ett effektiviseringsuppdrag från KF för samtliga nämnder. För bildning är detta -2 479 tkr. 
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Budgetfördelning till verksamheterna 
 

DRIFT Bokslut 
utfall 

Ursprungs- 
Budget  

Uppdaterad 
Budget 

Prognos 
delår Budget** Förändring 

mot urspr.  
Belopp netto (tkr) 2021 2022 2022* 2022 2023 Budget i tkr 
Nämnd 401 461 461 461 485 24 
Förvaltningsledning 17 869 15 347 15 950 16 250 13 668 - 1 679 
Elevhälsa, familjecentral 6 292 7 059 7 171 7 021 7 790 731 
Förskola  50 689 52 829 53 377 53 027 57 144 4 315 
Fritidshem 16 278 20 607 19 123  18 373 18 271 - 2 336 
Grundsärskolan 4 984 6 370 6 411 6 961 7 668 1 298 
Grundskolan inkl. modersmål 96 613 100 099 104 160 105 061 110 565 10 466 
Gymnasiesärskolan 3 360 3 100 3 100 3 100 3 100 0 
Gymnasieskolan Kunskapskällan 30 156 28 160 28 531 29 132 29 572 1 412 
Gymnasieskolan interkommunal 9 190 10 259 10 259 10 459 9 409 - 850 
Vuxenutbildning 5 051 5 560 5 560 5 110 5 110 - 450 
Fritidsgård 674 671 679 879 735 64 
Kulturskola 2 394 2 513 2 558 2 558 2 631 118 
Summa BN 2023 248 277 257 854 262 226 263 177 266 157 + 8 303 

*Notera att den uppdaterade budgeten innehåller tilläggsbudgetar om totalt 4 372 tkr. Här är 
exempelvis lönepott för 2022. Detta är mellanskillnaden mellan ursprungsbudgeten för 2022 om 
257 854 tkr och den uppdaterade budgeten om 262 226tkr. 

**I decemberbeslutet för kommunbidraget som bildningsnämndens budget utgår från ingår de 
förändringar av kulturverksamhet som beslutats av Kommunfullmäktige den 21/6-22 i KF 117§. 
Förändringarna medför inrättande av en kultur- och fritidsenhet under kommunstyrelsen. Rent 
konkret för bildning innebär det att bibliotek och allmän kulturverksamhet flyttas från 
bildningsnämndens ansvar från 01/01-23. Ekonomisk innebär det att dessa ramväxlas från 
bildning till den nya kultur- och fritidsenheten samt även att viss investeringsomfattning växlas. 
Totalt har det växlats -5 408 tkr från bildningsnämnden för allmän kulturverksamhet och 
bibliotek. I investeringsbudgeten har 200 tkr växlats från den generella inventariebudgeten 
under 2023, samt 100 tkr 2024 och 2025. Vidare har projektet för ombyggnad av kulturhusets 
entré växlats, motsvarande 1000 tkr per år 2023 till 2025. 

Verksamheter som inte har någon förändring av budget som beror på uppräkning av barn-elev- 
eller programpeng i 2023 års budgetfördelning är: Förvaltningsledning, elevhälsa, familjecentral 
och modersmål, grund- och gymnasiesärskolan, vuxenutbildning, fritidsgård, kulturskola, 
biblioteket och allmän kulturverksamhet. Samtliga verksamheter påverkas dock av ökat PO. 
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Barn-/elevpeng  
 
Förskola, fristående omsorg och grundskola har höjd barnpeng pga ökat PO. Hur många procent 
per peng beror på hur mycket av pengen som går till utbildning respektive läromedel. 
Bildningsnämnden har ingen ytterligare uppräkning mellan 2022 och 2023 för barnpengen som 
gäller för förskola och fristående omsorg för barn i förskoleålder. Elevpeng samt 
landsbygdsstödet räknas upp med 1%. Landsbygdsstöd delas ut till de minsta enheterna och 
kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,5 tkr 
för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever.  
 

- Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6.  
Landsbygdsstöd betalas för de elever som är kvar till 50: 50-47=3, 3x26,5=79,5 

 
Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för 
elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshempengen mer rättvist 
utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid räknas 
inte upp inför 2023, däremot höjs pengen för det nya PO:t. 

Programpeng 
 
Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från 
barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan 
barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex 
delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. I 
gymnasiet har delen för lokalkostnader omfördelats baserat på det budgeterade elevantalet. 
Detta motsvarar cirka 4,98 tkr per elev. Ett generellt påslag görs inte utöver höjning för att 
rymma nytt PO. 

Kommentar till budgetfördelning 
 
Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng 
multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och 
volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Att elevantalet i de olika 
åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika 
verksamhetsområdena och budgetåren ändras. En verksamhet som har samma elevantal men en 
annan fördelning av åldrar mellan två år kan därför ha olika budgetramar de åren. 
 
Verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola får oberoende av sin demografiska struktur 
full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och 
kapitaltjänstkostnader. Dessa kostnader är i denna budget preliminära då slutgiltiga beslut om 
kostnadsnivåer och därav ramtilldelning ännu inte gjorts. Omfördelning och prioritering av 
budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts. 
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Investeringar 
Investeringsbudget 2023 antagen av KF december 2022 

Belopp netto (tkr) 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Budget 

2023 Plan2024 Plan2025 
Inventarier BN (3000) 612 1 000 1 000 1 800 1 900 1 900 
Lekplatser (3003) 0 300 300 300 300 300 
Förstudie Altorpskolan (3004) 95 205 205 - - - 
Inventarier Horsby (3005) 867 1 338 1 338 - - - 
Varmförråd Kulturskolan (3009) - - - 200 - - 
Inventarier Mörlanda (3006) 275 300 300 - - - 
Inventarier Altorp  - 500 500 500 500 - 
Inventarier od (3007) 423 - - - - - 
Digitala inventarier Altorp - - - - 1000 0 
Summa investeringar BN  2 272 3 643 3 643 2 800 3 700 2 200 
Renovering lokal Altorp - 6 000 6 000 15 000 11 000 - 
5310 Horsby förskola/skola 9 089 - - - - - 
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk 9 950 8 471 8 471 - - - 
5708 Ombyggnad Od 6 782 - - - - - 
Summa investeringar genom TN: 25 821 14 471 14 471 15 000 11 000 - 

Totalt investeringar 28 093 18 114 18 114 17 800 14 700 2 200 
 
Volymer 2023 
Nedanstående tabell visar de antal barn/elever som bildningsnämndens budget 2023 bygger på.  

Ålder/årskurs Budget 
2022 

Budget 
2023 

Förändring 
placeringar 

Förskolan 1-3 180 214 34 
Förskolan 4-5 174 161 -13 
Kooperativ 1-3 26 33 7 
Kooperativ 4-5 27 21 -6 
Pedagogisk omsorg 1-3 8 10 2 
Pedagogisk omsorg 4-5 10 7 -3 
Fritidshem inkl lov/garanti 519 487 -32 
Barn Förskoleklass 113 108 -5 
Elever årskurs 1-3 341 338 -3 
Elever årskurs 4-6 346 359 13 
Elever årskurs 7-9 325 320 -5 
Elever kunskapskällan 235 228 -7 
Totalt 2 304 2 286 -18 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 Dnr 2022-000523 

Val av ledamot till servicenämnd IT och Telefoni 
Vårgårda Herrljunga för perioden 2023-01-01 till och 
med 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upphäver valet av Bengt Hilmersson som vice 

ordförande till servicenämnd IT och Telefoni, KF beslut 2022-12-14 § 176 

Kommunfullmäktige väljer Bengt Hilmersson (C) till ledamot i 

servicenämnd IT och Telefoni för perioden 2023-01-01 till och med 2026-

12-31.

Sammanfattning av ärendet 

När kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2022-12-14, § 176, valde 

Bengt Hilmersson (C) till vice ordförande i servicenämnd IT och Telefoni så 

var det inte förenligt med vad kommunallagen föreskriver.  

Vice ordförande i en gemensam nämnd ska utses av den kommun som är 

värd för den gemensamma nämnden. I detta fall är det Herrljunga 

kommunfullmäktige som väljer servicenämndens vice ordförande. 

Valberedningen har beslutat föreslå valet 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver valet av Bengt Hilmersson som vice 

ordförande till servicenämnd IT och Telefoni, KF beslut 2022-12-14 § 176 

Kommunfullmäktige väljer Bengt Hilmersson (C) till ledamot i 

servicenämnd IT och Telefoni för perioden 2023-01-01 till och med 2026-

12-31.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lämnar till valberedningens ordförande Kenneth Max (M) att 

föredra ärendet. 

Protokollsutdrag skickas till 

Herrljunga kommun 

Kanslichefen 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 Dnr 2022-000522 

Val av vice ordförande till servicenämnd 
Ekonomi/Personal Vårgårda Herrljunga för perioden 
2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till vice ordförande i servicenämnd Ekonomi/Personal utses den ledamot 

som Herrljungas kommunfullmäktige valt för mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

När kommunfullmäktige i december 2022 valde ordförande och ersättare till 

servicenämnd Ekonomi/Personal missades att Vårgårdas 

kommunfullmäktige skulle välja servicenämndens vice ordförande. 

Valberedningen har beslutat föreslå valet. 

Valberedningens förslag till beslut 

Till vice ordförande i servicenämnd Ekonomi/Personal utses den ledamot 

som Herrljungas kommunfullmäktige valt för mandatperioden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lämnar till valberedningens ordförande Kenneth Max (M) att 

föredra ärendet. 

Protokollsutdrag skickas till 

Herrljunga kommun 

Kanslichefen 
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