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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 41 DNR KS 2023/30 

 
Månadsuppföljning 2023 för Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för 
helåret 2023. Prognosen för året pekar mot ett resultat på –9,0 mnkr vilket är 
cirka 9,0 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -1,4% vilket är lägre än det 
budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag 
beräknas bli 6,6 mnkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett 
underskott på 13,2 mnkr och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 mnkr 
högre än budgeterat, främst beroende på högre pensionskostnader än budgeterat. 
Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 1,7 mnkr.  
 
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunstyrelsen rapportera ett befarat 
underskott till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-09  
Rapport Månadsuppföljning per 2023-02-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2023-02-28 och 
lämnar den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.  

 Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att inkomma med förslag 
till åtgärder för att få den kommunövergripande budgeten i balans 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Månadsrapporten per 2023-02-28 för Herrljunga kommun godkänns och 
lämnas vidare till kommunfullmäktige för kännedom.  

2. Samtliga nämnder uppmanas inkomma med förslag till åtgärder för att få 
den kommunövergripande budgeten i balans. 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

KS § 42 DNR KS 2023/31 
 

Årsredovisning 2022 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 55 mnkr 
(42,5). Herrljunga kommun redovisar för 2022 ett resultat på 46,2 mnkr. Den 
goda resultatnivån för kommunen kan framför allt förklaras av högre 
skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag under året. För 2022 
uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet 
som anger hur högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag har infriats. Målet är 2 procent under en treårsperiod och för 
åren 2020 till 2022 är resultatet i genomsnitt 5,5 procent. 2022 års resultat 
redovisades till 7,4 procent (4,7 procent föregående år). Det andra finansiella 
målet är att soliditeten inte ska understiga 35 %.  
 
För 2022 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv 
resultatavvikelse på 8,6 (12,0) mnkr. Endast kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen redovisar mindre underskott på 0,5 mnkr sammanlagt, och 
övriga nämnder redovisar positiva resultatavvikelser mot budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-12  
Herrljunga kommuns årsredovisning 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad årsredovisning för 2022  

 
Mats Palm (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att lägga 20 mkr 
av årets överskott till resultatutjämningsreserven (RUR).  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms (S) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2022 för Herrljunga kommun godkänns.  
2. 20 miljoner kronor av årets överskott läggs till resultatutjämningsreserven 

(RUR). 
______ 
 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige, kommunrevisionen 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 43 DNR KS 2023/28 

 
Ombudgetering av investeringar 2022 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
 I bokslutet för 2022 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 149,8 
mnkr förbrukades 127,7 mnkr. Av de 22,1 mnkr outnyttjade investeringsmedlen 
föreslås 12,2 mnkr att ombudgeteras till 2023 års investeringsbudget. Summan 
utgörs bland annat av projekt som ännu inte är påbörjade eller projekt som inte är 
avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2023 där budget 
finns. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av 
investeringsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10  
Bilaga, Ombudgeteringar investeringar 2022-12-31. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
- Ombudgetering av 2022 års investeringsmedel till 2023 godkänns
  

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

1. Ombudgetering av 2022 års investeringsmedel till 2023 godkänns.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 44 DNR KS 2023/29 

 
Över- och underskottshantering 2022 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive 
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas 
till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett 
underskott överförts till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod. 
Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den 
omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i 
anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska 
servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas 
under de kommande tre åren. Enligt upprättad årsredovisning för 2022 uppgår 
nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 7 808 tkr. Korrigering har 
gjorts med totalt -1 719 tkr, varav demografimodell 4 070 tkr och flyktingbuffert 
–5 004 tkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av 
tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för 
vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas. Samtliga nämnder förutom 
kommunfullmäktige samt servicenämnd ITVT redovisar överskott. 
Kommunfullmäktiges underskott avräknas mot tidigare års överskott och behöver 
därmed inte arbetas in. Servicenämnd ITVT:s ackumulerade underskott avskrevs 
2021 och därmed blir årets underskott lika med ackumulerat. Från 2023-01-01 
har bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden upphört och 
samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd har införts. Fritidsenheten har 
också flyttats från teknisk nämnd till kommunstyrelsen. Då det inte redovisas 
resultat på lägre nivå än nämndnivå föreslås därför ackumulerade resultat för de 
upphörda nämnderna att skrivas av. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01  
Bilaga kostnader vinterväghållning 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
- Korrigerat resultat från 2022 enligt sammanställningen nedan överförs 
tillöverskottsredovisningen. 
- Tekniska nämndens ack resultat avskrivs då nämnden upphört per 2022-
12-31 
- Bygg och miljönämndens ack resultat förs över till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
- Enligt beslut från servicenämnd IT/växel/telefoni föreslås att årets 
underskott skrivs av 
- Enligt beslut från servicenämnd ekonomi/personal föreslås att årets  
överskott förs över till över/underskottsredovisningen  
- Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat: 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 44 
 

NÄMNDER   Korr resultat 
Avskrivning/

Överföring 
  

Belopp netto (tkr) IB 2022 2022 2022 UB 2022 

Kommunfullmäktige 634 -522   112 

Kommunstyrelse exkl SeN 75 -693   -618 

Servicenämnder 0 -911 1 296 386 

Bildningsnämnd -946 2 019   1 074 

Socialnämnd 3 121 1 933   5 054 

Teknisk nämnd  12 425 4 034 -16 460 0 

Bygg- och miljönämnd 387 227 -614 0 

Internservicenämnd 0 0   0 

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 614 614 

Summa 15 697 6 089 -15 164 6 622 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Korrigerat resultat från 2022 enligt sammanställningen nedan överförs 
tillöverskottsredovisningen. 

2. Tekniska nämndens ackumulerade resultat avskrivs då nämnden upphört 
per 2022-12-31 

3. Bygg och miljönämndens ackumulerade resultat förs över till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

4. Enligt beslut från servicenämnd IT/växel/telefoni föreslås att årets 
underskott skrivs av 

5. Enligt beslut från servicenämnd ekonomi/personal föreslås att årets  
överskott förs över till över/underskottsredovisningen 

6. Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat: 

NÄMNDER   Korr resultat 
Avskrivning/

Överföring 
  

Belopp netto (tkr) IB 2022 2022 2022 UB 2022 

Kommunfullmäktige 634 -522   112 

Kommunstyrelse exkl SeN 75 -693   -618 

Servicenämnder 0 -911 1 296 386 

Bildningsnämnd -946 2 019   1 074 

Socialnämnd 3 121 1 933   5 054 

Teknisk nämnd  12 425 4 034 -16 460 0 

Bygg- och miljönämnd 387 227 -614 0 

Internservicenämnd 0 0   0 

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 614 614 

Summa 15 697 6 089 -15 164 6 622 

______ 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 45 DNR KS 2023/27 

 
Investeringsbehov 2024–2026 för kommunstyrelsen  

 
Sammanfattning 
Enligt tidplanen för budget- och verksamhetsplan för åren 2024–2026 ska 
nämnder och styrelse ta del av investeringsäskanden 2026 och eventuella 
förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2024–2025. 
Kommunstyrelsen inklusive gemensam servicenämnd IT/Växel/telefonis 
investeringsäskanden för budgetåret 2026 uppgår till 9 175 tkr. Förändringar i 
beslutad investeringsbudget för budgetåren 2024–2025 uppgår till 650 tkr år 
2024 samt -1350 tkr år 2025.  
 
Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av 
ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.  
Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni tog beslut om investeringsbehovet 
för IT vid sammanträdet 2022-03-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-02  
Bilaga, Investeringsbehov 2024–2026 för Kommunstyrelsen inkl Gemensam 
servicenämnd IT/Växel/Telefoni. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen tar del av investeringsäskandet och skickar denna 
vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i 
budgetberedningen.  

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

1. Kommunstyrelsen tar del av investeringsäskandet och skickar denna 
vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i 
budgetberedningen.  

______ 
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KS § 46 DNR KS 2023/27 

 
Driftäskande 2024–2026 för kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
Enligt tidplanen för budget- och verksamhetsplan för åren 2024–2026 ska 
nämnder och styrelse besluta om driftsäskanden 2024. Kommunens totala 
driftsäskanden för 2024 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och 
presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess. Kommunstyrelsen inklusive 
Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis driftsäskanden för budgetåret 2024 
uppgår till 2 810 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-02  
Bilaga Driftäskanden KS 2024 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen tar del av driftsäskandet och skickar denna vidare till 
ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i 
budgetberedningen 

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

1. Kommunstyrelsen tar del av driftsäskandet och skickar denna vidare till 
ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i 
budgetberedningen. 

______ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 47 DNR KS 2023/116 

 
Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags 
(org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2023 
 
Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige antagna (KF § 189/2019-12-10) gemensamma 
ägardirektivet för bolagen som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag 
(koncernen) ska kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till 
förvaltningsbolagets årsstämma. Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till 
bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. Styrelsen för 
Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags 
bolagsstämmor. Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma äger rum 2023-03-27 
kl. 10.00-12.00. Ägarrepresentanten representerar ägaren genom fullmakt i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut. Vidare ska kommunstyrelsen fastställa 
ägarinstruktion till utsedd ägarrepresentant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-06  
Bilaga 1, Förslag till instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2023 för 
Nossan Förvaltningsaktiebolag  
Bilaga 2, Förslag till fullmakt ägarrepresentant vid Nossan 
Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2023. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Namn Efternamn (Parti) utses till ägarrepresentant vid Nossan 
Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2023. 

 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) föreslår att Mats Palm (S) utses till 
ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) 
bolagsstämma 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Emma Blomdahl 
Wahlbergs (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Mats Palm (S) utses till ägarrepresentant vid Nossan 
Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2023. 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Nossan förvaltningsaktiebolag 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 48 DNR KS 2023/54 

 
Revidering av reglementet för Folkhälsopolitiska rådet  
 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Vid 
upplösandet av tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden så blev följden 
att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla 
nämnderna och skriva in de nya. Således har ett förslag på ny version av 
reglementet för Folkhälsopolitiska rådet tagits fram. Denna version speglar 
Herrljunga kommuns mål, organisation och verksamhet så som de ser ut i 
nuläget. Förslaget innebär även att reglementet ska gälla under fyra år och följa 
mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24  
Förslag på reglemente för Folkhälsopolitiska rådet 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer reglementet 
för folkhälsopolitiska rådet med föreslagna förändringar.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente för folkhälsopolitiska rådet fastställs. 
______ 
 

Expedieras till: 

 
Folkhälsopolitiska rådet 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 12 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 49 DNR KS 2023/53 

 
Revidering av reglemente för lokala pensionärsrådet och lokala 
funktionshinderrådet  
 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Vid 
upplösandet av tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden så blev följden 
att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla 
nämnderna och skriva in de nya. Således har ett förslag på ny version av 
reglementet för råden tagits fram. I det nya förslaget har även några justeringar 
gjorts textmässigt för att förtydliga innebörden och förbättra flödet av texten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24  
Förslag på reglemente för Lokala pensionärsrådet och Lokala 
funktionshinderrådet 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa reglementet 
för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet med 
föreslagna förändringar.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente för lokala pensionärsrådet och lokala 
funktionshinderrådet fastställs. 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 13 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 50 DNR KS 2023/5 

 
Svar på återremiss avseende reglemente om arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda  

 
Sammanfattning 
En förändring av reglerna för arvoden för förtroendevalda initierades genom en 
ordförandeskrivelse på kommunstyrelsen § 15/2023-01-23. I förändringen 
föreslås att arvodesreglementet revideras avseende arvode och ansvar för 
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Förslag till förändring 
innebär att ett tillägg görs att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e 
vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode 
upp till 20% av ursprunglig tid och arvode. Ärendet behandlades av 
kommunfullmäktige § 21/2023-02-06 där det återremitterades till 
kommunstyrelsen med en minoritetsremiss med följande motivering: Återremiss 
för en konsekvensanalys och en tydligare beskrivning och definition av 
föreslagen förändring med avseende på ansvar, beslutsrätt, tidsram, 
delegationsordning och juridisk bedömning.  
 
I fråga om den föreslagna förändringen att ge kommunstyrelsens ordförande rätt 
att delegera delar av sitt ansvar och arvode till 1:e vice ordföranden anser 
förvaltningen att det är nödvändigt att delegationsrätten följs av ett antal villkor 
som också skrivs in i reglerna för arvoden för förtroendevalda, bilaga 3. Dessa 
villkor avser förtydligande i ansvar, beslut och tidsram. 
 
Jäv 
Mats Palm (S) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning av eller beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-03 
Konsekvensanalys avseende förändring av arvodesreglemente avseende arvode 
och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 
daterad 2023-03-01 
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun 
Kommunfullmäktige § 21/2023-02-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige antar reviderade regler för arvoden för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun.  

 
Kari Hellstadius (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 
Jessica Pehrson (C) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 14 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 50 
 
Andreas Johansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Jacob Brendelius (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Magnus Jonsson (V) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 
Charlotta Norén (L) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 
Gunnar Andersson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att reviderat reglemente inte antas.  

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = reviderat reglemente antas. 
Nej = reviderat reglemente antas inte.  
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
att reviderat reglemente antas. 

 
(Omröstningsbilaga 1, KS § 50/2023-03-20). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun antas. 

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

 
Reservation 
Gunnar Andersson (M), Andreas Johansson (M), Ingemar Kihlström (KD), 
Daniel Fredriksson (SD) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 15 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 51 DNR KS 2023/14 

 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Delegeringsordningen har reviderats i syfte att motsvara de bestämmelser som 
finns i krisledningsnämndens reglemente. B.4, B.7 och B.8 har ändrats från 
kommunstyrelsens ordförande till kommundirektör och krisledningsnämnd. B.6 
har strukits då en delegeringsordning inte behöver innehålla verkställighetsbeslut. 
Revidering har skett i samverkan med säkerhetschef och ändringar är markerade i 
rött. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-21  
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställs. 
 

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

1. Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställs. 
______ 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 16 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 52 DNR KS 2023/82 

 
Informations- och trygghetspunkter i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Vid en händelse/kris som gör det omöjligt att kommunicera viktig information 
till invånarna via elektroniska medier som till exempel hemsida och sociala 
medier behövs en i förväg planerad alternativ kommunikationsväg. Utsedda 
informationspunkter i kommunen är planerade att vara denna alternativa 
informationsväg. Målsättningen är att informationspunkterna ska ligga inom ett 
rimligt avstånd för alla invånare, därför föreslås att alla grundskolor samt 
bibliotek i kommunen utses till informationspunkter. Även om alla medborgare 
har ett personligt ansvar att ha en hemberedskap för att kunna hantera en kris kan 
det vid en allvarlig och långvarig kris finnas behov av ett kommunalt stöd till 
utsatta invånare. På en trygghetspunkt kan kommunen till exempel ge drabbade 
personer möjlighet att värma sig, hämta vatten, få mat, ladda elektronisk 
utrustning och övernatta. Eftersom trygghetspunkten kan komma att användas 
vid många olika typer av händelser måste platsen som utses till trygghetspunkt 
kunna användas flexibelt och vara rustad för att fungera även vid el-, vatten- och 
andra avbrott, lokalen måste också förses med lämplig utrustning samt personal 
för att kunna ge tänkt service. Till trygghetspunkter föreslås Altorpskolans 
kök/matsal i kombination med sporthallen samt Mörlandaskolans kök/matsal i 
kombination med Mörlandahallen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-20  
GIS-karta, Avståndsanalys till informationspunkter och befolkningsmängd. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Samtliga grundskolor och bibliotek utses till informationspunkter. 
Altorpskolans kök/matsal i kombination med sporthallen samt 
Mörlandaskolans kök/matsal i kombination med Mörlandahallen utses till 
trygghetspunkter. 

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

1. Samtliga grundskolor och bibliotek utses till informationspunkter. 
Altorpskolans kök/matsal i kombination med sporthallen samt 
Mörlandaskolans kök/matsal i kombination med Mörlandahallen utses till 
trygghetspunkter. 

______ 
 
För kännedom till: 

 
Socialnämnden, interservicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 17 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

KS § 53 DNR KS 2022/147 
 

Rapportering ej verkställda beslut per 2022-12-31 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Totalt antal rapporter för 
fjärde kvartalet är 26 varav åtta är verkställda/avslutade av annan orsak. 
Kvarstående 18 rapporter gäller övervägande insatserna: kontaktperson (åtta 
ärenden), kontaktfamilj och korttidsvistelse (fyra respektive två ärenden). Arbete 
pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag. 
Intresseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, informationen på 
hemsidan ses över. Dokumentation hos handläggare och utförare behöver 
förbättras, gällande exempelvis vad som orsakar fördröjning, vad som görs under 
väntetiden, insatser i väntan på verkställighet – inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att tydlig information 
behöver framgå i dokumentation inför rapporteringarna. Socialförvaltningen har 
ett uppdrag från socialnämnden om att göra en fortsatt analys och tänkbara 
åtgärder för att ytterligare förbättringar med att korta ner väntetid till 
verkställighet av beslut gällande insatsen kontaktperson. Arbetet sker under våren 
2023.  
 
Socialnämnden beslutade genom § 10/2023-01-31 att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS per 2022-03-31 till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 10/2023-01-31 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 
2022-12-31 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

 Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-12-31 till 
handlingarna.  

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 18 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning § 53 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 
2022-12-31 läggs till handlingarna.  

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 19 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 54 DNR KS 2023/47 

 
Ansökan om bidrag till Torrläggningsföretaget Laggaredammen - 
Fölene Kvarn gällande rensning av ån Nossan nerströms 
reningsverket  

 
Sammanfattning 
Den 26 januari 2023 inkom det en ansökan från torrläggningsföretaget 
Laggaredammen – Fölene Kvarn om kommunalt bidrag för att utföra rensning av 
Nossan nerströms reningsverket. Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram ett gemensamt regelverk för bedömning och finansiering av 
ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan (Kommunstyrelsen § 
98/2021-05-31). Tekniska nämnden beslutade i november 2022 (Tekniska 
nämnden § 85/2022-11-03) att 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. Kommunstyrelsen antog i februari 2023 (Kommunstyrelsen § 
20/2023-02-20) tekniska nämndens förslag till beslut. Torrläggningsföretaget 
Laggaredammen – Fölene Kvarn bör därför beviljas 10 procent av kostnaden för 
rensning av Nossan nerströms reningsverket. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01 
Ansökan från styrelsen för torrläggningsföretaget Laggaredammen – Fölene 
kvarn daterad 2023-01-26 
Kommunstyrelsen § 20/2023-02-20 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen beviljar Torrläggningsföretaget Laggaredammen – 
Fölene Kvarn med 10 procent av kostnaden för rensning av ån Nossan 
nerströms reningsverket. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Torrläggningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn beviljas 10 
procent av kostnaden i bidrag för rensning av ån Nossan nerströms 
reningsverket. 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Torrläggningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 20 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 55 DNR KS 2023/69 

 
Projektdirektiv Hemgården  

 
Sammanfattning 
En förstudie kring Hemgårdens fortsatta lokalanvändning genomfördes och 
slutredovisades våren 2022. Förstudien som genomfördes våren 2022 var en 
övergripande utredning utan detaljnivåer. Förstudiens uppdrag var att utreda 
vilka behov socialförvaltningen har av lokaler och vilka av dessa behov som kan 
inrymmas efter demensavdelningarna på Hemgården har flyttat till Hagen samt 
vilka ombyggnationer som kommer att krävas och medförande reinvesteringar.  
Förstudien visar att Hemgårdens lokaler klarar att inrymma alla de verksamheter 
som socialförvaltningen föreslagit och har behov av och därmed skulle I 
samband med budget 2023 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 
socialnämnden investeringsmedel för ombyggnation av Hemgården fördelat på 
två år med 10,5 mnkr år 2024 och 10,5 mnkr år 2025. 
 
Socialförvaltningen gjorde bedömningen att projekteringen behöver genomföras 
redan 2023 för byggstart 2024. Socialnämnden beslutade därför genom § 
15/2023-01-31 att föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga projekteringen 
till 2023 med 800 tkr och till 2024 med 20,2 mkr i samband med årets 
budgetarbete. 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 15/2023-01-31 
Projektdirektiv daterad 2023-01-13 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

 Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen rekommenderar 
Kommunfullmäktige att tidigarelägga investeringen till 2023 med 800 tkr 
och 2024 med 20,2 mkr i samband med årets budgetarbete.  

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

1. Investering om 800 tkr för projektering avseende ombyggnation 
hemgården tidigareläggs till 2023 och 20,2 mkr tidigareläggs till 2024 i 
samband med årets budgetarbete.  

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 21 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 56 DNR KS 2023/77 

 
Försäljning mark Fåglavik, Linspång 1:26  
 
Sammanfattning 
En förfrågan om markköp har inkommit till Herrljunga kommun. 
Fastighetsägaren till Lindspång 1:26 önskar köpa delar av angränsande fastighet 
Lindspång 1:27 för att begränsa avverkning, anläggande av grusväg och 
bevarande av parkträd i anslutning till egen fastighet. Tre olika förslag är 
presenterade. 
 
1) Stycka av och köpa delar av angränsande tomt ca 3,6 ha (1:27) (se bilaga 1) 
2) Servitut eller annan samverkan för begränsad avverkning och anläggning av 
grusgång med bevarande av parkträd i anslutning till egen tomt. 
3) Stycka av och köpa en mindre eller annan del av Lindspång 1:27, Ca 1850 
kvm (se bilaga 2). 
 
Vid försäljning av större del av Lindspång 1:27 ska fastighetsvärdering göras för 
att ta fram ett marknadsmässigt pris. För försäljning av mindre del av Lindspång 
1:27 (bilaga 2) kan tomtpris 100kr/kvm tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01 
Översiktskarta 2023-03-01 
Karta Bilaga 1, 2023-03-01 
Karta Bilaga 2, 2023-03-01 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av Lindspång 1:27 enligt 
bilaga 2 till ett tomtpris på 100kr kvm.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Försäljning av del av Lindspång 1:27 enligt bilaga 2 godkänns till ett 
tomtpris på 100 kr/kvm.  

______ 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 22 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 57 DNR KS 2021/149 

 
Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal   
 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 men en motion 
med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Motionärerna yrkar på 
att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga 
arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet 
av bra skor inom vården. Socialnämnden föreslog efter beredning av ärendet att 
motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgads skyldighet att införa 
arbetsskor till personal inom vården. Kommunfullmäktige har den 2021-10-25 
§131 återemitterat motion till socialnämnden för vidare utredning kring 
kostnader för att genomföra förslaget. Personalchef fick därefter uppdraget av 
kommunchef att genomföra fortsatt utredning. En utredning har gjorts som visar 
att kostnaderna för att införa fria arbetsskor för berörd yrkesgrupp kostar 200 – 
350 tkr per årsbasis för enbart inomhussko samt kostnad för administration. 
Socialförvaltningen har tidigare föreslagit att motionen avslås. Personalchef 
instämmer i denna bedömning efter utredning på grund av för hög kostnad. 
 
Socialnämnden beslutade genom § 16/2023-01-31 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 16/2023-01-31 
Kommunfullmäktige § 131/2021-10-25 
Kommunstyrelsen § 157/2021-09-27 
Socialnämnden § 94/2021-08-24 
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22 
Motion inkommen 2021-06-02 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
  

Andreas Johansson (M) yrkar avslag på socialnämndens förslag och föreslår att 
motionen beviljas.  
 
Gunnar Andersson (M) bifaller Andreas Johanssons (M) förslag.  
 
Ingemar Kihlström (KD) bifaller Andreas Johanssons (M) förslag.  
 
Charlotta Norén (L) bifaller socialnämndens förslag till beslut.  
 
Mats Palm (S) bifaller socialnämndens förslag till beslut.  
 
Jacob Brendelius (SD) bifaller socialnämndens förslag till beslut.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 23 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 57 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med socialnämndens förslag. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 

 
Reservation 
Gunnar Andersson (M), Andreas Johansson (M), Ingemar Kihlström (KD) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 24 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 58 DNR KS 2022/42 

 
Återkoppling från socialförvaltning avseende 
effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beviljats 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond 
till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten och återkoppling skulle skett i 
februari månad till kommunstyrelsen men blev fördröjd en månad till mars 
månad. Syftet med projektet är att skapa en effektiv organisation där den direkta 
brukartiden bör uppgå till 66 % för att anses vara en effektiv hemtjänst. Syftet 
var också att förbereda för en eventuell implementering av en LOV-organisation 
samt för att klara av kostnaderna för framtidens äldreomsorg, öka kontinuiteten 
och bibehålla kvaliteten till brukarna. Extern medverkan har skett från företaget 
Ensolution. Åtgärdsområden har identifierats, analysarbetet har fördjupats och 
aktiviteter påbörjats och slutförts. 
 
Socialnämnden beslutade genom § 30/2023-02-28 att godkänna redovisningen 
och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 30/2023-02-28 
 
Förslag till beslut 
Mats Palm (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Återrapporteringen avseende effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten 
under 2022 godkänns.  

______ 
 

För kännedom till: Socialnämnden 

 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 25 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 59 DNR KS 2023/92 

 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2023 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår 
att bereda:  

 Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom 
krisberedskap  

 Medborgarförslag ishall i Herrljunga.  
 Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar.  
 Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar.  
 Medborgarförslag om ungdomscafé.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige att lägga redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under våren 2023 till handlingarna.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2023 
läggs till handlingarna. 

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 26 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 60 DNR KS 2023/92 

 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande medborgarförslag återstår att 
bereda:  

 Motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering. 
 Motion om att stötta kommunens lantbrukare. 
 Motion om tillgänglighetsanpassad badplats. 
 Motion gällande införande av sensorstyrda kranar. 
 Motion om ungdomsgård i Ljung 
 Motion om arbetsskor för vårdpersonal. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2023-03-01 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

  Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under våren 2023 till handlingarna.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2023 läggs till 
handlingarna.  

______ 
 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 27 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 61 DNR KS 2023/86 

 
Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för Sjuhärads 
Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2023 årsredovisning 2022 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till 
förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2022 
tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2022. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 
2022 och bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-22 
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2022 
Revisionsberättelse från KPMG 
Revisionsberättelse Sjusam 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2022 för 
Sjuhärads Samordningsförbund. 

 Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess 
ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund godkänns. 
2. Förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2022. 

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Sjuhärads samordningsförbund 
 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 28 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 62  

 
Information från dataskyddsombuden, Boråsregionen avseende 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsombud från Boråsregionen informerar om arbetet inom regionen 
avseende dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 
och kollektivt ansvarig för att Herrljunga kommun följer 
dataskyddsförordningen.   
 
Vid granskning av dataskyddsarbetet i Herrljunga kommun ser resultatet 
generellt gott ut men följande har DSO identifierat som kommunens 
utvecklingsområden avseende dataskyddsarbetet: 

 Saknar systematik i dataskyddsarbetet. 
 Saknas utbildningsplaner för personal i dataskydd. 
 Analys av molntjänster är inte gjorda för gamla behandlingar. 
 Behandlingsregistret är inte aktuellt. 

  
Dataskyddsombudens rekommendationer till Herrljunga kommuns inför fortsatt 
arbete: 

 Avsätta arbetstid till dataskyddskontakterna 
 Arbeta systematiskt med: 

- Registerförteckning 
- Konsekvensbedömningar 
- Åtgärdslistan 

 Utbilda all personal regelbundet över tid 
- Även ledningsgruppen 

 Använd dataskyddsombuden proaktivt 
- Ex. vid kravställan vid upphandling av nya system eller vid ny 
verksamhetsutveckling. 

 Rusta för högre regelverkskrav  
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 29 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 63 DNR KS 2022/91 

 
Svar på motion om tillgänglighetsanpassad badplats  

 
Sammanfattning 
En motion inkom 2022-03-09 från Anette Rundström (S) och Kitty Andersson 
(S) med förslag om att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun. 
Kommunfullmäktige överlämnade genom § 54/2022-03-21 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bedömer att Norra Säms badplats 
kan tillgänglighetsanpassas till en kostnad om 265 tkr. Anpassningarna består i 
grävning för gångstråk till och från parkering/omklädesrum/vattnet, 
ombyggnation av omklädesrum samt installation av ramp i anslutning till vattnet. 
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att bevilja motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-08 
Kommunfullmäktige § 54/2022-03-21 
Motion inkommen 2022-03-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Motion bifalls att tillgänglighetsanpassa Norra Säms badplats.  
 

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att kostnaden om 265 tkr läggs till 
ordinarie investeringsprocess i samband med budgetprocessen för 2024–2026. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen beviljas 
2. Kostnaden om 265 000 kr läggs till ordinarie investeringsprocess i 

samband med budgetprocessen för 2024–2026. 
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige, controller 
Kultur- och fritidsutskottet 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 30 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 64 DNR KS 2023/118 

 
Uppdrag att utreda formerna för medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Alla som är folkbokförda i Herrljunga kommun kan lämna medborgarförslag. För 
att bredda det demokratiska engagemanget och möjliggöra delaktighet för 
förslagställandet, bör formerna för denna delaktighet utredas. Kommunstyrelsens 
presidie föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda formerna för ett inkluderande sätt att nominera medborgarförslag för 
fortsatt handläggning och beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-03-07 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda formerna för ett inkluderande sätt att nominera 
medborgarförslag för fortsatt handläggning och beredning.  

 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller presidiets förslag till beslut.  
 
Ingemar Kihlström (KD) bifaller presidiets förslag till beslut. 
 
Andreas Johansson (M) bifaller presidiets förslag till beslut.  
 
Magnus Jonsson (V) bifaller presidiets förslag till beslut. 

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

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för ett inkluderande 
sätt att nominera medborgarförslag för fortsatt handläggning och 
beredning. 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 31 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 65 DNR KS 2023/127 

 
Förflyttning av ansvar gällande räddningstjänsten från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare bygg- och 
miljönämnden. Efter politisk omorganisation ligger Räddningstjänsten idag 
placerad under samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid 
då räddningstjänsten varit en helt egen internkommunal angelägenhet.  
Då räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i något 
räddningstjänstförbund, anser kommunstyrelsens presidie att det är lämpligt att 
räddningstjänsten placeras under kommunstyrelsen. Dialoger med, och 
deltagande i förbund, utgår i förbund och kommuner från kommunstyrelserna. 
Även i Herrljungas fall, då dialoger kan komma att inledas i närtid, är det till 
fördel att en sådan dialog kan föras utifrån ett kommunstyrelseperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-03-03 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att presentera förslag till reglementen där Herrljunga 
Räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens förvaltning. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att återkomma med ett sådant reglementsförslag till 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8.e maj 2023 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen uppdras presentera förslag till reglementen där 
Herrljunga räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med ett förslag på reglemente 
till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj 2023. 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 32 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 66 DNR KS 2023/128 

 
Finansiering av feriearbetare 2023 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun erbjuder feriearbete eller möjligheten att vara 
sommarlovsentreprenör till ungdomar som är folkbokförda och bosatta i 
kommunen. Feriearbete sker inom olika områden såsom förskola och fritidshem, 
särskilt boende för äldre, fastighet, måltidsservice, sportcenter och bibliotek. 
Möjligheten att vara sommarlovsentreprenör arrangeras genom kommunens avtal 
med UngDrive. Cirka 60 platser fördelas inom kommunens olika förvaltningar 
och varje feriearbete omfattar 60 timmar över två eller tre veckor samt cirka 10–
12 sommarlovsentreprenörer.  
 
Kostnaden för feriearbete och sommarlovsentreprenörer beräknas till ca 300 tkr 
för 2023 vilket är jämförbart med utfall för 2022. Då dessa medel saknas i 
kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2023 föreslår förvaltningen att dessa 
medel (300 tkr) avsätts från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 300 tkr tas från kommunstyrelsens konto avseende utvecklingsmedel för 
att finansiera feriearbetare år 2023.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. 300 tkr tas från kommunstyrelsens konto avseende utvecklingsmedel för 
att finansiera feriearbetare år 2023.  

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Controller 
Bildningsnämnden 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 33 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 67 DNR KS 2023/129 

 
Val av representanter till SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023  
 
Sammanfattning 
SmåKom har bjudit in till vårmöte 26–28 april. Mötet hålls på Lundsbrunn 
Resort & Spa i Götene kommun och årets program har bland annat fokus på 
demokrati, kommunal revision och goda kommunexempel inom 
digitaliseringsområdet. Kommunstyrelsen bör välja två representanter från 
kommunen att delta på mötet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen utser ___________ och ___________ att deltaga på 
SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023. 

  
Mats Palm (S) föreslår att Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Ior Berglund 
deltar på SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Ior Berglund 
att deltaga på SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023. 

______ 
 

Expedieras till SmåKom 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 34 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 68 DNR KS 2021/44 

 
Förbundsmedlemskap för räddningstjänsten i Herrljunga 
kommun 

 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Under 2021 ingick Herrljunga kommun i en 
utredning kring förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i RSG. 
Sommaren 2022 genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
(AVRF) en liknande genomlysning för att undersöka förutsättningarna för 
bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund för de tre kommunerna. Båda dessa 
rapporter har inneburit en extern genomlysning av kommunens räddningstjänst 
och dess förmåga. Slutsatsen i båda rapporterna är att Herrljunga kommuns 
räddningstjänst är välskött och i god ordning, men med en sårbarhet framför allt 
kring det förebyggande arbetet, detta på grund av organisationens storlek och 
avsaknad av skalfördelar. För Herrljunga kommun så är det viktigt att 
räddningstjänsten fortsätter vara en 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. 
 
Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kan inte antas minska, oavsett 
om Herrljunga är med i ett förbund eller ej då utredningen från RSG tydligt visar 
att Herrljunga kommun måste bibehålla minst den beredskap och kapacitet som 
finns idag, och utifrån det stora geografiska området så behöver kommunen två 
stationer. Men genom förbundsmedlemskap ges möjlighet att kostnadseffektivt 
möta de framtida utmaningarna och att långsiktigt säkerställa räddningstjänstens 
förmåga och kapacitet i hela kommunens geografiska område. Genom att ingå i 
ett förbund stärker Herrljunga kommun framför allt det förebyggande och 
olycksreducerande arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-03-07 
Sammanfattande skrivelse om ärendet daterad 2023-03-06 
Protokoll från MBL-förhandling § 19 daterad 2023-02-23 
Protokoll från MBL-förhandling § 11 daterad 2023-03-02 samt 2023-03-06 
inklusive bilaga 
Förstudie av förutsättningarna för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund 
mellan 
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner daterad 2022-07-27 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga 
kommun i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10 
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22 
Kommunfullmäktige § 52/2023-03-06 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 35 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 68 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 

 Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Jacob Brendelius (SD) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Charlotta Norén (L) bifaller presidiets förslag till beslut. 
 
Magnus Jonsson (V) bifaller presidiets förslag till beslut.  
 
Ingemar Kihlström (KD) bifaller presidiets förslag till beslut.  
 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller presidiets förslag till beslut.  
 
Mats Palm (SD) föreslår att beslutspunkt två stryks. 
 
Jäv 
Ordförande frågar Daniel Fredriksson (SD) om han anser sig jävig i ärendet till 
följd av sin anställning som deltidsbrandman och finner att Daniel Fredriksson 
(SD) inte anser sig jävig. Ordföranden begär att förfrågan protokollförs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten Storgöteborg 

Protokollsanteckning 
Emma Blomdahl Wahlberg (C), Charlotta Norén (L), Anette Rundström (S), 
Magnus Jonsson (V) inkommer med protokollsanteckning innan tid för justering.  
 
Enligt kommunallagen framgår att en förtroendevald eller anställd anses vara 
jävig om han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 36 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 68 
 
antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Centerpartiet 
anser att en anställd deltidsbrandman i Herrljunga kommun som också är 
förtroendevald i kommunstyrelsen bör anses vara jävig i frågan om att fatta 
beslut kring ansökandet om medlemskap i räddningstjänstförbund, i detta fallet 
RSG, detta då det är högst troligt att hen kommer att bli påverkad av beslutet i sin 
yrkesbefattning.  
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KS § 69 DNR KS 2023/144 

 
Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2023 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Torsdagen 
den 30 mars 2023 kl. 16.00 kallar Kommuninvest till ordinarie föreningsstämma. 
Kommuninvests föreningsstämma sker på Waterfront Hotel och Congress i 
Stockholm, men det finns även möjlighet att delta digitalt. Kommunen har att till 
föreningsstämman utse ordinarie ombud. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-13  
Kallelse till föreningsstämma 2023 från Kommuninvest daterad 2023-03-13 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Namn Namn (parti) väljs till Herrljunga kommuns ombud vid 
Kommuninvests föreningsstämma den 30 mars 2023. 

 Namn Namn (parti) väljs till Herrljunga kommuns ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämma den 30 mars 2023. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår en ändring i form av att 
tredje punkten stryks och att ett tillägg görs i form av att närvaro vid 
Kommuninvests föreningsstämma sker digitalt. 
 
Anette Rundström (S) föreslår att Mats Palm (S) väljs till ombud vid 
Kommuninvests föreningsstämma. 
 
Andreas Johansson (M) föreslår att Gunnar Andersson (M) väljs till ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämma.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så 
sker.  
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker.  
 
Ordföranden frågar om Anette Rundströms (S) förslag antas och finner att så 
sker.  
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Fortsättning KS § 69 
 
Ordföranden frågar om Andreas Johanssons (M) förslag antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Mats Palm (S) väljs till Herrljunga kommuns ombud vid Kommuninvests 
föreningsstämma den 30 mars 2023. 

2. Gunnar Andersson (M) väljs till Herrljunga kommuns ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämma den 30 mars 2023. 

3. Närvaro vid Kommuninvests föreningsstämma sker digitalt. 
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommuninvest 
Valda ombud 
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KS § 70 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 
     
 1 

 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 

 Protokoll från förbundsstyrelsen för 
Sjuhärads samordningsförbund 2023-02-
03  
 
Årsredovisning 2022 Samfond 3 
 
Svar från Trafikverket på skrivelse 
gällande kommunikation i samband med 
tillfälliga omledningar på statlig 
transportinfrastruktur  
 
Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner – 
Insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023  
 
Informationsbrev gällande planering 
krisberedskap 

KS 2023/7 
 
 
 
KS 2023/80 
 
KS 2022/277 
 
 
 
 
KS 2023/78 
 
 
 
 
Postlista KS 
2023:20 
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KS § 71 
 
Delegeringsbeslut 

   
Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna 
______ 
 
 

 
 
 

 NR  Delegeringsbeslut DNR 
     
 1 

 
 

 Reviderad attestlista Kommunstyrelsen KS 2022/14 



Omröstningsbilaga 1, KS § 50/2023-03-20 Tjänstgörande
JA NEJ Avstår

Mats Palm, Ordförande (S)

Emma Blomdahl Wahlberg, 1:e vice ordförande (C)

Gunnar Andersson, 2:e vice ordförande (M) x x
Jessica Pehrson, Ledamot (C) x x
Johannes Luiga, Ledamot (KD)
Charlotta Norén, Ledamot (L) x x
Andreas Johansson, Ledamot (M) x x
Anette Rundström, Ledamot (S) x x
Jacob Brendelius, Ledamot (SD) x x
Alexander Strömborg, Ledamot (SD)
Magnus Jonsson, Ledamot (V) x x

Niklas Åsbogård, Ersättare (C)
Thorbjörn Holgersson, Ersättare (C) x x
Ingemar Kihlström, Ersättare (KD) x x
Roger Södervall, Ersättare (L)
Thomas Örn Karlsson, Ersättare (M)
Lina Sundberg, Ersättare (M)
Bert-Åke Johansson, Ersättare (S)
Kari Hellstadius, Ersättare (S) x x
Daniel Fredriksson, Ersättare (SD) x x
Magnus Lennartsson, Ersättare (SD)
Krister Karlsson, Ersättare (V)
Summa 11 6 5 0

Reviderat reglemente antas (JA) 
mot Reviderat reglemente antas 
inte (NEJ)
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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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