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KF § 42    
 

Information från Småkom 
 
Peter Lindroth, ordförande i Småkom och Charlotta Haskovec, verksamhetsledare 
Småkom, informerar fullmäktige om sin verksamhet. 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______ 
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KF § 43  DNR KS 2023/46 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 44  DNR KS 2020/138 384 
KS § 33 
 
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 och att den ena tennisbanan som 
finns utomhus rustas upp. Den andra tennisbanan 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. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

 
  

 
 

Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 45  DNR KS 2021/242 351 
KS § 34 

 
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 (§ 25/2022-03-03) som 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 beslut 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, 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. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

 
Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 46  DNR KS 2022/74 381 
KS § 36 
 
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. 
______ 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 
 Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 47  DNR KS 2022/87 381 
KS § 37 
 
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. 
______ 

 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslag anses besvarat. 
______ 
 

 
 

Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 48  DNR KS 2022/80 655 
KS § 35 
 
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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Fortsättning KS § 35 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 
 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD), Daniel Fredriksson (SD) och Johannes Luiga (KD) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 
______ 
 
I kommunfullmäktige yrkar Jacob Brendelius (SD) återremiss av ärendet med 
följande motivering: Sverigedemokraterna yrkar på återremiss av ärende nummer 
7 Kommunfullmäktige 2023-03-06 gällande föreslagen föreläsning av den före 
detta gangsterrapparen Sebastian Stakset. 
 
Sverigedemokraterna anser att den i motionen föreslagna föreläsningen eller 
föreläsningarna skulle utgöra ett mycket bra komplement till det våldspreventiva 
arbete som kommunen i dagsläget redan genomför.  
 
Sverigedemokraterna yrkar på att förvaltningen i sin beredning av ärendet 
kontaktar Staksets organisation HEART of evangelism för att efterfråga under vilka 
förutsättningar en eller flera föreläsningar av Stakset kan genomföras utifrån de 
förutsättningar som gavs i den ursprungliga motionen, när i tid samt vilka 
kostnader det skulle medföra för kommunen. 
 
Ingemar Kihlström (KD) yrkar bifall till Jacob Brendelius (SD) förslag om 
återremiss av ärendet. 
 
Mats Palm (S), Gunnar Andersson (M) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs! 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: 
 
Ja = ärendet avgörs idag 
Nej = ärendet återremitteras 

 
Med 21 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 10 nej-röster för att ärendet 
ska återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
 
(Omröstningsbilaga 1, KF § 48 2023-03-06) 
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Fortsättning KF § 48 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
______ 

 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 49  DNR KS 2023/24 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionens ordförande, Jonny Gustafsson informerar, fullmäktige om 
följande: 
 

• Den 15 februari genomfördes ett revisionsmöte där kommunfullmäktiges 
ordförande också deltog. Revisorernas regelverk behandlades där det 
konstaterades att det behöver göras en uppdatering av regelverket. En 
riskanalys gjordes för att se vilka risker som finns just nu och en granskning 
kommer att genomföras under våren. Vilket område det blir är dock inte 
klart ännu. 

• Granskning har genomförts av de kommunala bolagen – 
Herrljungabostäder, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Herrljunga 
Elektriska, Herrljunga Vatten, Herrljunga Elkraft samt Nossans förvaltnings 
AB. På det stora hela ser det bra ut för bolagen. 

• Den 21 februari deltog revisorerna på utbildningsdagen i Kunskapskällan. 
• Den 21 mars är det inplanerat ett möte med kommunfullmäktiges presidium. 
• Nästa revisionsmöte är inplanerat till den 22 mars, där projektplanen 

kommer att behandlas. Genomgång av årsbokslutet för 2022 kommer också 
hanteras. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KF § 50  DNR KS 2023/65 101 
KS § 21 
 
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.  
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 50 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

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

reglemente.  
______ 
 

 
För kännedom till: 

 
Bildningsnämnden 
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KF § 51  DNR KS 2023/40 901 
KS § 22 
 
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. 

______ 
 
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Lennartsson (SD) på att ingen ändring görs av 
§§ 32 och 36 och att respektive nämnd själva beslutar om detta. 
 
Mats Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ajournering begärs. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas, förutom §§ 32 
och 36 och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 51 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Lennartssons 
(SD) förslag till beslut gällande § 32 och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Lennartssons 
(SD) förslag till beslut gällande § 36 och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder 
godkänns. 

______ 
 

 
 

Reservation  
Magnus Lennartsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
För kännedom till: 

 
Samtliga nämnder 
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KF § 52  DNR KS 2021/44 435 
KS § 27 

 
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. 

______ 
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Fortsättning KF § 52 
 
I kommunfullmäktige yrkar Emma Blomdahl Wahlberg (C), Anette Rundström (S), 
Charlotta Norén (L) och Ove Severin (KD) bifall till kommunstyrelsen förslag till 
beslut. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

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: Alingsås och Vårgårdas räddningsförbund 
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KF § 53  DNR KS 2023/23 111 
 
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. 

______ 
 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ordförandens förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Eva Larsson (C) väljs till ombud i Luft i Väst för mandatperioden 2023-
2026. 

2. Christina Abrahamsson (M) väljs till ersättare i Luft i Väst för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 

 
Expedieras till: 
 

Valda ledamöter, Luft i Väst 
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KF § 54  DNR KS 2023/26 942 
KS § 19 
 
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. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 
______ 
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KF § 55  DNR KS 2023/111 355 
 
Medborgarförslag angående belysning vid återvinningsstationen i 
Od 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2023-03-02 från Anneli Andersson; 
” Återvinningsstationen i OD är inte direkt belyst. Vore bra med kanske en lampa 
(solcell ex). Mycket skräp dumpas utanför containern. Kanske blir bättre on det är 
lite mer ljus. Upplevde det sist jag var där att det var svårt även om billjusen var på 
att se både marken och vad man slängde i”. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 
 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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KF § 56 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

______ 
 

 

 Meddelanden DNR 

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 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1

Omröstning KF § 48

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ AVSTÅR

C
Emma Blomdahl Wahlberg X X

Torbjörn Holgersson

Jessica Pehrson

Eva Larsson X X

Cecilia Frändberg X X

Rune Johansson X X

Ersättare:
Brita Hårsmar X X

Niklas Åsbogård X X

Tomas Svantesson

KD
Ingemar Kihlström X X

Ove Severin X X

Erik Hjertén X X

Ersättare:
Staffan Setterberg

Maj Henninsgsson

L
Charlotta Norén X X

Ersättare:
HåkanKörberg

Finn Svensson
M

Gunnar Andersson X X
Carin Martinsson
Andreas Johansson X X
Osborn Eklundh X X
Annika Löfgren Lundkvist X X
John  Berg X X
Ersättare:
Gudrun Gustafsson
Berith Edholm X X
Katarzyna Eklundh

Summa denna sida 16 12 4

NÄRVARO

Omröstning:  KF § 48 JA = ärendet avgörs 
idag NEJ = ärendet återremitteras

Omröstningsbilaga 1, KF § 48/2023-03-06



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ AVSTÅR

S
Mats Palm X X

Anette Rundström X X

Marie Frost X X

Bert-Åke Johansson X X

Carina Fredriksen X X

Ronny Norrman X X

Ersättare:
Lise-Lotte Hellstadius

Jarl Barkenfelt

Kari Hellstadius

Ellionore Abrahamsson

SD
Alexander Strömborg

Daniel Fredriksson

Jacob Brendelius X X

Ebba Jansson X X

Richard Hällfärdsson X X

Gary Duncan X X

Ersättare:
Magnus Lennartsson X X

Jan Knudsen X X

-

V
Magnus Jonsson X X

Krister Karlsson X X

Ersättare:
Lillemor Fritioff

Bo Naumburg

Ordförande
Björn Wilhelmsson (S) X X

Summa denna sida 15 9 6

Totalt samtliga sidor 31 21 10

NÄRVARO

Omröstning:  KF § 48 JA = ärendet avgörs 
idag NEJ = ärendet återremitteras 

Omröstningsbilaga 1, KF § 48/2023-03-06
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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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