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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 18 DNR KS 2023/25 

 
Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett underskott på 903 tkr. 
Investeringsbudgeten redovisar ett negativ avvikelse med 409 tkr. Orsaken är ett 
antal större markinköp. En del av dessa medel begärs ombudgeterade till 2023 på 
grund av förseningar av olika anledningar. Sjukfrånvaron har halverats jämfört 
med 2022. Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har minskat något 
jämfört med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02 
Verksamhetsberättelse 2022 för Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2022  
 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 
______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 19 DNR KS 2023/26 
 
Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Investeringsmedel behöver överföras till 2023 för ett antal tidigare beslutade 
projekt. Projekten har påbörjats men ännu inte avslutats. Kommunfullmäktige 
beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel. 
Totalt begärs 1 479 tkr ombudgeterade till år 2023 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-30 
Ombudgetering Investeringar 2022-12-31 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering av investeringar 2022 för 
kommunstyrelsen.  

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

1. Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 
______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 20 DNR KS 2021/53 

 
Regelverk för finansiering av ansökningar avseende rensning av 
tillflöden till Nossan 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag (KS § 98/2021-05-31) att 
med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning 
och finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan.  
 
Herrljunga Kommun har historiskt gett bidrag upp till 50 procent av kostnaden 
(under 1980 talet) för underhållen gällande Nossan och tillflödena och sedan 
cirka 7–10 procent under 2000-talet. Ansökningarna från dikesföretagen är få och 
intervallen är runt 20 år vilket innebär att det inte är en årligen återkommande 
kostnad. Kostnaden bör därför vara upp till kommunstyrelsen att reglera. 
Bidragens storlek historisk har varit mellan ca 10 tkr och 40 tkr och det har varit 
cirka fem ansökningar under en period om 40 år.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd med representanter från 
bland annat lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen, Herrljunga Vatten och 
Vattenkonsulter. Ärendet hanterades av dåvarande tekniska nämnden genom TN 
§ 85/2022-11-03 och tekniska nämnden beslutade då att föreslå kommunstyrelsen 
bevilja 10 % i bidrag till dikesföretag. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 85/2022-11-03 
Kommunstyrelsen § 98/2021-05-31 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där 
kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från 
dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden.  
 

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

1. Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där 
kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från 
dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden. 

______ 
 

 
För kännedom till: 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 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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 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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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 23 DNR KS 2023/51 

 
Inrättande av kultur- och fritidsutskott 
 
Sammanfattning 
Kultur-, fritids- och besöksverksamheterna har tidigare varit fördelade på flera 
nämnder: bildningsnämnd, teknisk nämnd och kommunstyrelsen. Detta har 
försvårat en samordning mellan nämndernas förvaltningar och markant försvårat 
för kommuninnevånare och föreningar som sökt kontakt eller stöd för sina 
aktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade genom § 117/2022-06-21 att från och 
med 2023-01-01 inrätta en kultur- och fritidsenhet under kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidsenhetens huvudsakliga ansvarsområde fastställs i 
kommunstyrelsens reglemente §§ 29–30. För att ge den nybildade kultur- och 
fritidsenheten särskilt politiskt fokus utan att kommunstyrelsens ordinarie 
verksamhet påverkas föreslår kommunstyrelsens presidie att ett kultur- och 
fritidsutskott inrättas under kommunstyrelsen och att förvaltningen ges i uppdrag 
att utreda formerna för detta.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 117/2022-06-21 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett kultur- och fritidsutskott från och 
med 2023-05-01 

• Förvaltningen ges i uppdrag att utreda formerna för detta och återkomma 
till kommunstyrelsens sammanträde den 24 april. 

  
Magnus Jonsson (V) föreslår att kultur- och fritidsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter som väljs bland ersättarna i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Magnus Jonssons (V) tilläggsförslag antas och finner att 
så sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett kultur- och fritidsutskott från och 
med 2023-05-01 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda formerna för detta och återkomma 
till kommunstyrelsens sammanträde den 24 april. 

3. Kultur- och fritidsutskottet ska bestå av fem ledamöter som väljs bland 
ersättarna i kommunstyrelsen. 

______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 24 DNR KS 2022/205 

 
Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens 
delegationsordning (firmatecknare Herrljunga kommun) 
 
Sammanfattning 
Då ny styrelse för en ny mandatperiod tillträdde den 1 januari 2023 behöver ett 
nytt beslut fattas om rätten att underteckna handlingar utifrån kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
Då myndigheter, organisationer, finansiella institut och företag begär styrkta 
utdrag ur det beslut som reglerar rätten att teckna firma för Herrljunga kommun, 
ska det framgå vilka namngivna personer som är utsedda att underteckna 
handlingarna.  
 
På grund av skyldigheten att kunna namnge de personer vilka erhållit mandatet 
att underteckna handlingar samt att underlätta hanteringen föreslår förvaltningen 
att kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut som anger rätten till firmateckning 
för Herrljunga kommun, i enlighet med antagen delegeringsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens ordförande Mats Palm (S) utses, med ersättare 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M), att 
underteckna avtal, fullmakter, ansökningar, och andra handlingar utifrån 
A.1 i kommunstyrelsens delegationsordning från och med 2023-02-20. 

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

1. Kommunstyrelsens ordförande Mats Palm (S) utses, med ersättare 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M), att 
underteckna avtal, fullmakter, ansökningar, och andra handlingar utifrån 
A.1 i kommunstyrelsens delegationsordning från och med 2023-02-20. 

______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 25 DNR KS 2023/62 

 
Försäljning av industrimark, Ljung 1:17 

 
Sammanfattning 
Pipelife Sverige har planlagt mark för industri i anslutning till sin befintliga 
verksamhetsmark i Ljung. För att ytterliga kunna utveckla sin verksamhet i 
området vill man förvärva del av Ljung 1:17 som ägs av Herrljunga kommun.  
 
Tomtens yta är ca 25 827 m². (se bifogad karta). Överlåtelsen sker mot en 
överenskommen köpeskilling om 13,40kr/kvm, 346 081 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-06 
Utkast Köpekontrakt 2023-02-06 
Karta 2023-02-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt och försäljning av fastigheten 
Ljung 1:17 till Pipelife Sverige AB.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt och försäljning av fastigheten Ljung 1:17 till Pipelife 
Sverige AB godkänns. 

______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 26 DNR KS 2021/209 

 
Återkoppling gällande projekt fritidsbank 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade genom § 188/2021-11-22 medel för uppstart av 
idrottsbibliotek. Projektorganisationen uppdrogs även att inkomma med 
utvärderingar av projektet till kommunstyrelsens sammanträden i december 2022 
och i april 2023. Då verksamheten ännu inte startat upp kan ingen utvärdering 
lämnas i nuläget, utan projektorganisationen lämnar istället en återkoppling av 
hur arbetet fortlöper.  
 
Uppstartsnamn för projektet var Idrottbibliotek eftersom kommunen inte fick 
använda varumärket Fritidsbanken och dess profil, bilder med mera. Under tiden 
pågick en process och dialog mellan Fritidsbanken och Herrljunga Kommun. 
Förslag och beslut från Herrljunga Kommun godkändes ej av Fritidsbanken. En 
dialog startade våren 2022 för att uppfylla de krav Fritidsbanken ställde för att bli 
del av varumärket ”Fritidsbanken”. Herrljunga Kommun fick i november 
godkänt och alla kriterier uppfyllda, sedan skrevs kontrakt. Profilmateriel 
beställdes och marknadsföring av Fritidsbanken startades. Namnbyte till 
Fritidsbanken gjordes i november 2022 och under vinter/vår 2022/2023 
påbörjades arbete med att samla in utrustning. I januari 2023 fanns ca. 350–400 
olika artiklar i kommunens fritidsbank. Fritidsbankens verksamhet beräknas 
invigas den 7 mars 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Återkoppling avseende projekt idrottsbanken godkänns. 
• Förvaltningen uppdras återkomma med utvärdering av verksamheten till 

kommunstyrelsens sammanträden i september 2023 och februari 2024 
 

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

1. Återkoppling avseende projekt idrottsbanken godkänns. 
2. Förvaltningen uppdras återkomma med utvärdering av verksamheten till 

kommunstyrelsens sammanträden i september 2023 och i februari 2024. 
______ 
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 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 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 13 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 28 DNR KS 2022/293 

 
Svar på fråga kring riktlinjer för representation, uppvaktningar 
och avtackning av förtroendevalda 

 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens möte i december 2022 lyfte Gun Karlsson (Kv) en fråga 
om kommunens riktlinjer för representation, uppvaktningar och avtackning av 
förtroendevalda följs. Det finns en uppfattning om att alla förtroendevalda som 
har rätt till avtackning efter denna mandatperiod inte blivit uppvaktade enligt 
gällande riktlinje. 
 
Vid julavslutningar avtackas de personer som har avgått under tiden från senaste 
julavslutningen året innan. Alltså det är bara de personer som hunnit avgå som 
avtackas. Detta innebär att vid mandatskifte så avtackas fullmäktigeledamöter 
samma år som de avgår, medan ledamöter i exempelvis nämnder, vars 
mandatperiod tar slut 31 december, tackas av vid efterföljande års julavslutning. 
 
Vid beredning av frågeställningen så såg förvaltningen att gällande riktlinje kan 
uppfattas som tvetydig i vissa delar. Riktlinjen är från 2015 och borde ses över 
för att få vissa delar förtydligade. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-26 
Sammanträdesprotokoll KS §218/2022-12-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner svaret och lägger det till handlingar. 
• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över Riktlinjer för 

representation, uppvaktningar och avtackning av förtroendevalda 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Svaret på fråga om riktlinjer för representation, uppvaktning och 
avtackning för förtroendevalda godkänns. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjer för representation, 
uppvaktningar och avtackning av förtroendevalda. 

______ 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 14 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 29 DNR KS 2022/223 

 
Svar på återremiss av initiativärende avseende hjärtstartare 
inom våra verksamheter 

 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom 2022-09-06 med ett initiativärende till 
socialnämnden i vilket partiet ville följande: 

o Att socialförvaltningen ser över hur tillgången och tillgängligheten till 
Hjärtstartare är.  

o Att där möjligt köpa in hjärtstartare och placera dessa vid platser där 
personalen lätt kan hämta utrustningen vid en akut situation. 

 
Ärendet hanterades i socialnämnden 2022-09-27 och nämnden beslutade genom 
§ 103 att skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att 
ärendet bör hanteras kommunövergripande. Kommunstyrelsen beslutade genom 
§ 157/2022-10-24 att återremittera ärendet till förvaltningen då det ansågs finnas 
fler hjärtstartare i kommunen än vad som angetts i beslutsunderlagen.  
 
För information om tillgång till hjärtstartare i kommunen hänvisar förvaltningen 
till Sveriges Hjärtstartarregister och applikationerna ”Rädda Hjärtat” och ”SMS-
livräddaren” där samtliga kommunens hjärtstartare finns med. Det finns även ett 
flertal andra applikationer där man kan få instruktioner om hur man ska agera vid 
nödsituationer och hjärtstopp. Herrljunga kommun har ett kontinuerligt arbete för 
att personalen ska få HLR-utbildning i syfte att höja förmågan att agera vid ett 
hjärtstopp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-17 
Kommunstyrelsen § 157/2022-10-24 
Socialnämnden § 103/2022-09-27 
Initiativärende från sverigedemokraterna inkommet 2022-09-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 
handlingarna. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Information om hjärtstartare i kommunens verksamheter godkänns. 
______ 

 
För kännedom till: 

 
Socialnämnden 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 30 DNR KS 2023/22 

 
Yttrande avseende granskningsrapport om ägarstyrning av 
kommunala bolag 

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen inkom 2023-01-11 till kommunstyrelsen med en 
granskningsrapport avseende ägarstyrning av de kommunala bolagen.  
Det finns i rapporten rekommendationer från revisionen avseende såväl 
ägarstyrningen som ägardirektiven. De folkvalda revisorerna har i uppgift att 
bevaka att den kommunala verksamheten via den politiska styrningen är 
ändamålsenlig och effektiv. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för de 
kommunala bolagen genom den uppsiktplikt som regleras i kommunallagen 6 
kap 1 §. Revisorerna har granskat detta förhållande, och hittat rekommendationer 
till förändringar som kan stärka kommunstyrelsen i denna uppsiktsplikt och i 
dess styrning av de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-01 
Missiv daterat 2023-01-11 
Granskningsrapport Ägarstyrning av kommunala bolag daterad december 2022 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en övergripande bolagspolicy med 
syfte att fastställa formerna för kommunens ägarstyrning. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av ägardirektiv för 
samtliga bolag med utgångspunkt i nu gällande målstyrning. 

• Övergripande bolagspolicy och reviderade ägardirektiv återrapporteras till 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 december 2023. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en övergripande bolagspolicy med 
syfte att fastställa formerna för kommunens ägarstyrning. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av ägardirektiv för 
samtliga bolag med utgångspunkt i nu gällande målstyrning. 

3. Övergripande bolagspolicy och reviderade ägardirektiv återrapporteras till 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 december 2023. 

______ 
 

Expedieras till: 
 

Revisionen 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 31 DNR KS 2023/13 

 
Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Nossebro, 
Essunga kommun 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har, i egenskap av grannkommun, inbjudits att lämna 
synpunkter på samrådsunderlag för ny fördjupning av översiktsplanen för 
Nossebro tätort i Essunga kommun. Planen föreslår övergripande inriktningar för 
mark- och vattenplaneringen i Nossebro fram till år 2040, och ersätter vid 
antagandet nu gällande Översiktsplan Essunga 2019–2030 för det aktuella 
området. I planen har Essunga kommun identifierat mellankommunalt viktiga 
frågor i form av Nossan, robust infrastruktur och förutsättningarna för hållbara 
resor. Eftersom Herrljunga kommun inte har någon transportinfrastruktur som 
berörs av planen, och inga direkta kollektivtrafiklinjer till Nossebro, är det främst 
de ställningstaganden som påverkar Nossan som berör Herrljunga kommun. 
Andra frågor som nämns där kommunerna kan ha anledning att samverka är 
hållbar energiförsörjning och bostads- och integrationsfrågor. Förvaltningen ser 
inte att Herrljunga kommun riskerar att påverkas tydligt negativt av föreslagen 
plan. Förvaltningen bedömer att planen tar hänsyn till bevarandet av ekologiska 
värden kopplat till Nossan, vilket är positivt. Fortsatt dialog kring hållbar 
energiförsörjning samt bostadsutvecklingen i regionen bedömer förvaltningen 
vara av intresse för Herrljunga kommun. Då remissen inledningsvis sändes till en 
numera inaktiv och obevakad mejladress ser förvaltningen anledning att påpeka 
detta i vårt remissvar. Förvaltningen föreslår därför att bifogat yttrande godkänns 
och sänds till Essunga kommun som Herrljunga kommuns svar på remissen. 
Herrljunga kommun har fått förlängd svarstid i ärendet till efter KS den 20 
februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-01 
Förslag till remissvar från Herrljunga kommun i ärendet daterat 2023-02-01 
Följebrev - Samråd för den fördjupade översiktsplanen Nossebro från Essunga 
kommun daterat 2022-11-17 
Samrådshandling - Fördjupning av översiktsplanen för Nossebro Essunga 
kommun 2022–2040 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bifogat förslag till remissvar godkänns.  
• Förvaltningen ges i uppdrag att sända godkänt remissvar till Essunga 

kommun för beaktande i fortsatt planering. 
 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Fortsättning KS § 31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till remissvar från Herrljunga kommun avseende fördjupning av 
översiktsplan för Nossebro Essunga kommun 2022–2040 godkänns. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att sända godkänt remissvar till Essunga 
kommun för beaktande i fortsatt planering. 

______ 
 
Expedieras till: 
 

 
Essunga kommun 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 32 DNR KS 2023/42 

 
Uppföljning avseende lokalt folkhälsoarbete samt budget 
Herrljunga kommun 2022 

 
Sammanfattning 
Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2022, enligt samverkansavtal 
mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Uppföljningen redogör för folkhälsoarbete 2022, samt ekonomisk uppföljning av 
folkhälsotjänst och folkhälsoarbete 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete för Herrljunga 
kommun 2022 
Budget och ekonomisk redovisning av folkhälsoarbete och tjänst 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt 
budget 2022. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och budget 2022 godkänns. 
______ 
 
 
 



  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 

 
 



  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 

 
 



  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. 
 
 
 



  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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 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 
Förslagställaren 
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 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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 KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 38 DNR KS 2023/73 

 
Initiativärende om höjd ambitionsnivå för kollektivtrafiken i 
Herrljunga 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun korsas av flera järnvägar. Den spårbundna trafiken är 
mycket god till Stockholm, Göteborg, Borås Trollhättan/Uddevalla och 
Lidköping/Mariestad från Herrljunga tätort. Ambitionen är att i de politiska 
processerna och dialogerna lyfta upp även vikten av en god och nära 
kollektivtrafik i övriga delar i kommunen. Inte minst de delar som idag har 
tillgång till spårbunden trafik. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordförande och 1:e vice ordförande daterad 2023-02-13 
 
Förslag till beslut 
Ordförande och 1:e vice ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att i dialoger med politiska 
regionföreträdare och representanter för trafikbolag, regionen och 
Trafikverk lyfta upp behovet av en god kollektivtrafik i hela kommunen. 
Detta genom att argumentera för fler bussar i linjetrafik, anropsstyrd 
trafik på tidigare morgon samt att särskilt betona att spårbunden 
kollektivtrafik med tågstopp i Mollaområdet finns kvar.  

 
Magnus Jonsson (V) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Jacob Brendelius (SD) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Johannes Luiga (KD) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Charlotta Norén (L) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Gunnar Andersson (M) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Andreas Johansson (M) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 
 
Anette Rundström (S) bifaller ordförande och 1:e vice ordförandes förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KS § 38 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att i dialoger med politiska 
regionföreträdare och representanter för trafikbolag, regionen och 
Trafikverk lyfta upp behovet av en god kollektivtrafik i hela kommunen. 
Detta genom att argumentera för fler bussar i linjetrafik, anropsstyrd 
trafik på tidigare morgon samt att särskilt betona att spårbunden 
kollektivtrafik med tågstopp i Mollaområdet finns kvar. 

______ 
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KS § 39 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 
     
 1 

 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 

 SN §146_2022-12-13 Årsredovisning 
anhörigstöd  
 
Information från Skatteverket om 
justering av kommunalekonomisk 
utjämning 2022 och 2023  
 
Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2023-01-27  
 
SKR styrelse nr 2/2023 
Överenskommelse - God och nära vård - 
En omställning av hälso- och sjukvården 
med primärvården som nav  
 
Protokoll från uppsikts- och ägardialog 
2023-01-30  
 
BN § 4/2023-01-30 
Skolskjutsupphandling 2023 

KS 2022/225 
 
 
KS 2022/220 
 
 
 
KS 2023/41 
 
 
Postlista KS 2023:8 
 
 
 
 
KS 2023/58 
 
 
KS 2023/64 
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KS § 40 
 
Delegeringsbeslut 

   
Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna 
______ 
 
 

 
 

 NR  Delegeringsbeslut DNR 
     
 1 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 

 SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetssklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. KS-2023-4 
 
SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. KS-2023-3 
 
SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetskyddslagen KS-2023-2 
 
SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. KS-2023-6 
 
SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddlagen. KS-2023-7 
 
SEKRETESS Beslut om 
säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. KS-2023-8 
 
Reviderad attestlista 
Kommunfullmäktige KS-2022-9 
 
 

KS 2022/282 
 
 
 
 
KS 2022/280 
 
 
 
 
KS 2022/281 
 
 
 
 
KS 2022/165 
 
 
 
 
KS 2022/178 
 
 
 
 
KS 2022/179 
 
 
 
 
KS 2021/14 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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