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KF § 144  KS 216/2022 111 
 
Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter 

 
Var och en av kommunfullmäktiges beslutande ledamöter och ersättare presenterar 
sig kort. Ordföranden tackar för presentationerna. 
______ 
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KF § 145  KS 216/2022 111 
VB § 9  

 
Val av ordförande i kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 
För mandatperioden 2022-10-15—2026-10-14 ska fullmäktige välja ordförande i 
kommunfullmäktige. Vid valberedningens sammanträde 2022-10-12 föreslogs 
Björn Wilhelmsson (S) till ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 9/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Björn Wilhelmsson (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande till och 
med 2026-10-14. 

_____ 
  

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Björn Wilhelmsson (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande till och 
med 2026-10-14. 

______ 
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KF § 146  KS 216/2022 111 
VB § 9 

 
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
För mandatperioden 2022-10-15—2026-10-14 ska fullmäktige välja 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Vid valberedningens sammanträde 2022-10-12 
föreslogs Ove Severin (KD) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 9/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Ove Severin (KD) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige till 
och med 2026-10-14. 

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

1. Ove Severin (KD) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges till 
och med 2026-10-14. 

______ 
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KF § 147  KS 216/2022 111 

 VB § 9  
 

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
För mandatperioden 2022-10-15—2026-10-14 ska fullmäktige välja 2:e vice  
ordförande i kommunfullmäktige. Vid valberedningens sammanträde 2022-10-12 
föreslogs Jacob Brendelius (SD) till 2:e vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen § 9/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Jacob Brendelius (SD) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
till och med 2026-10-14. 

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

1. Jacob Brendelius (SD) väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige till och med 2026-10-14. 

______ 
 
 

Protokollsanteckning  
Björn Wilhelmsson (S) tackar ledamöterna för att ha blivit vald som ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Ove Severin (KD) tackar ledamöterna för att ha blivit vald som 1:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige. 
 
Jacob Brendelius (SD) tackar ledamöterna för att ha blivit vald som 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
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KF § 148   
 
Information till förtroendevalda 

 
Ior Berglund, kommundirektör och Markus Larsson, nämndsamordnare informerar 
kort om utbildningstillfällen som kommer att genomföras under våren för de 
förtroendevalda samt utdelning och användning av datorer under mandatperioden. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 149  DNR KS 216/2022 111 
VB § 10 
 
Val av valberedning till kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja valberedning för perioden till och med 2026-10-14. 
För den perioden ska valberedningen bestå av en ledamot och en ersättare för varje 
parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Vid valberedningens 
sammanträde 2022-10-12 föreslogs Harry Nilsson (S), Hans Malmquist (M), 
Alexander Strömborg (SD), Thorbjörn Holgersson (C), Finn Svensson (L) och Ove 
Severin (KD) som ordinarie ledamöter i valberedningen till och med 2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 10/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Harry Nilsson (S) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till och med 
2026-10-14. 

• Hans Malmquist (M) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till och 
med 2026-10-14. 

• Alexander Strömborg (SD) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till 
och med 2026-10-14. 

• Thorbjörn Holgersson (C) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till 
och med 2026-10-14. 

• Finn Svensson (L) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till och 
med 2026-10-14. 

• Ove Severin (KD) väljs som ordinarie ledamot i valberedningen till och 
med 2026-10-14. 

______ 
 

I kommunfullmäktige föreslår Magnus Jonsson (V) Lillemor Fritioff (V) till 
ordinarie ledamot i valberedningen till och med 2026-10-14.  
 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Följande personer väljs till ledamöter i valberedningen för perioden till och 
med 2026-10-14: 
- Harry Nilsson (S) 
- Hans Malmquist (M) 
- Alexander Strömborg (SD) 
- Thorbjörn Holgersson (C) 
- Finn Svensson (L) 
- Ove Severin (KD) 
- Lillemor Fritioff (V) 

______ 
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KF § 150  DNR KS 216/2022 111 
VB § 10 
 
Val av ersättare i valberedning till kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja valberedning för perioden till och med 2026-10-14. 
För den perioden ska valberedningen bestå av en ledamot och en ersättare för varje 
parti som finns representerat i kommunfullmäktige Vid valberedningens 
sammanträde 2022-10-12 föreslogs Kerstin Johansson (S), Christina Abrahamsson 
(M), Magnus Lennartsson (SD), Gunnar Ingvarsson (C), Håkan Körberg (L) och 
Maj Henningsson (KD) som ersättare i valberedningen till och med 2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 10/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Kerstin Johansson (S) väljs som ersättare i valberedningen till och med 
2026-10-14. 

• Christina Abrahamsson (M) väljs som ersättare i valberedningen till och 
med 2026-10-14. 

• Magnus Lennartsson (SD) väljs som ersättare i valberedningen till och med 
2026-10-14. 

• Gunnar Ingvarsson (C) väljs som ersättare i valberedningen till och med 
2026-10-14. 

• Håkan Körberg (L) väljs som ersättare i valberedningen till och med 2026-
10-14. 

• Maj Henningsson (KD) väljs som ersättare i valberedningen till och med 
2026-10-14. 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Magnus Jonsson (V) Eva Magnusson (V) som 
ersättare i valberedningen till och med 2026-10-14. 
 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Följande personer väljs till ersättare i valberedningen för perioden till och 
med 2026-10-14: 
- Kerstin Johansson (S) 
- Christina Abrahamsson (M) 
- Magnus Lennartsson (SD) 
- Gunnar Ingvarsson (C) 
- Håkan Körberg (L) 
- Maj Henningsson (KD) 
- Eva Magnusson (V) 

______ 
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KF § 151  DNR KS 216/2022 111 
VB § 10 
 
Val av ordförande i valberedning till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ordförande i valberedning för perioden till och med 
2026-10-14. Vid valberedningens sammanträde 2022-10-12 föreslogs omval av 
Ove Severin (KD) som ordförande i valberedningen till och med 2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 10/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Omval av Ove Severin (KD) som ordförande i valberedningen för perioden 
till och med 2026-10-14. 

______ 
 
I kommunfullmäktige informerar Ove Severin (KD) att det framkommit frågor och 
funderingar om det är lämpligt att han nomineras till posten som valberedningens 
ordförande samtidigt som han har en plats i kommunfullmäktiges presidium. 
 
Jacob Brendelius (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till ordförande i 
valberedningen till och med 2026-10-14. 
 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) ber om att få ajournera mötet. 

 
Gunnar Andersson (M) ser inget större hinder i att en presidieledamot är ordförande 
i valberedningen, då det inte är frågan om en ordförandepost i en nämnd eller 
styrelse. 
 
Mats Palm (S) instämmer i Gunnar Anderssons (M) resonemang. 
 
Ajournering begärd. 

 
Inga ytterligare förslag har inkommit. Sluten omröstning begärs! 
 
Ajournering begärd. 
 
Justerarna Carina Fredriksen (S) och Alexander Strömborg (SD) utses till 
rösträknare. 

 
Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Jacob Brendelius (SD) förslag. 
 
Röstning genomförs. 
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Fortsättning KF § 151 

 
Ajournering begärd. 
 
Med 23 röster för valberedningens förslag, 6 röster för Jacob Brendelius (SD) 
förslag och 2 blanka röster, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
valberedningens förslag. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ove Severin (KD) väljs till ordförande i valberedningen för perioden till och 
med 2026-10-14. 

______ 
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KF § 152  DNR KS 216/2022 111 
VB § 10 
 
Val av vice ordförande i valberedning till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja vice ordförande i valberedningen för perioden till 
och med 2026-10-14. Vid valberedningens sammanträde 2022-10-12 föreslogs 
omval av Harry Nilsson (S) som vice ordförande i valberedningen till och med 
2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningen § 10/2022-10-12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Omval av Harry Nilsson (S) som vice ordförande i valberedningen för 
perioden till och med 2026-10-14. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Harry Nilsson (S) väljs till vice ordförande i valberedning för perioden till 
och med 2026-10-14. 

______ 
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KF § 153  DNR KS 50/2022 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 154  DNR KS 42/2017 462 
KS § 136 
 
Svar på återremiss av svar på motion avseende gratis 
kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2017-02-15 från Lennart Ottosson (KV) med förslag om att 
införa kostnadsfria resor för pensionärer i Herrljunga kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning (KF § 28/2017-03-14). Förvaltningen tog fram en 
tjänsteskrivelse i oktober 2018 med förslag om att godkänna underlaget i 
beredningen av svar på motionen. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera 
ärendet för att ta fram ett förslag där det framgår vad finansiering av seniorkort 
kostar för olika åldersgrupper (KS § 180/2018-11-19). Ett underlag togs fram och 
ärendet återremitterades igen av kommunstyrelsen för att avvakta Västtrafiks nya 
zonstruktur (KS § 84/2019-04-23). En ny tjänsteskrivelse togs fram då den nya 
zonstrukturen hade börjat tillämpas och kommunstyrelsen beslutade att återigen 
återremittera ärendet för att ta fram ytterligare underlag om kostnader och 
jämförelser med närliggande kommuner (KS § 137/2021-02-22). 
 
En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för fria resor 
för seniorer inom den anropsstyrda närtrafiken för målgruppen 65 år och äldre samt 
målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra 
ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och 
uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22). Förvaltningens förslag är därför att 
motionen kan anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19 
Kommunstyrelsen § 37/2021-02-22 
Kommunstyrelsen § 84/2019-04-23 
Kommunstyrelsen § 180/2018-11-19 
Kommunfullmäktige § 28/2017-03-14 
Motion inkommen 2017-02-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Motionen anses besvarad. 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
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Fortsättning KF § 154 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen anses besvarad.  
______ 
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KF § 155  DNR KS 83/2020 760 
KS § 134 

 
Svar på återremiss från kommunfullmäktige avseende motion om 
gratis fixartjänst 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2020-03-13 från Mats Palm (S) med förslag om att Herrljunga 
kommun inför gratis fixartjänst för de personer med biståndsbedömd hemtjänst. 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning (KF § 53/2020-04-07). Socialnämnden beslutade att 
föreslå att avslå motionen då socialförvaltningens bedömning är att kommunen 
konkurrensbegränsar marknaden och inte förhåller sig till likställighetsprincipen. 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att återremittera motionen till 
socialnämnden för att ta fram en kostnadsuppskattning på vad en gratis fixartjänst 
skulle kosta (KF § 86/2022-05-23).  
 
Socialnämnden har återigen utrett motionen och föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Motiveringen är att gratis fixartjänst i alla former samt specifikt 
till personer med biståndsbedömd hemtjänst inte är förenlig med svensk 
lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 85/2022-08-23 
Tjänsteskrivelse i ärendet från socialförvaltningen daterad 2022-08-16 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås. 
______ 

 
I kommunfullmäktige tackar Mats Palm (S) socialförvaltningen som har utrett 
möjligheterna för motionen. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KF § 155 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås.  
______ 

För kännedom till: Socialnämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-10-18   18 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 156  DNR KS 196/2020 352 
KS § 135 
 
Svar på återremiss av motion om gratis anropsstyrd närtrafik för 
pensionärer 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2020-10-12 från Mats Palm (S) med ett förslag om att den 
anropsstyrda lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år. 
Kommunfullmäktige överlämnade i oktober 2020 motionen till socialnämnden för 
beredning (KF § 132/2020-10-19). Efter förslag från socialnämnden beslutade 
kommunfullmäktige i februari 2021 att ändra beredningsorganet för motionen och 
den överlämnades istället till kommunstyrelsen för beredning (KF § 18/2021-02-
23). En tjänsteskrivelse i ärendet togs fram med förslag om att avslå motionen på 
grund av det inte finns möjlighet att ta fram någon kostnadskalkyl för pensionärers 
resor, ingen finansiering för genomförandet och inte heller en modell för att 
administrera återbetalningen till pensionärerna. Kommunstyrelsen beslutade att 
återremittera ärendet till dess att det finns ett underlag i form av ett taxesystem att 
ta ställning till (KS § 155/2021-09-27).  
 
En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för fria resor 
för seniorer inom den anropsstyrda närtrafiken för målgruppen 65 år och äldre samt 
målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra 
ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och 
uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22). Då motionärens förslag avser 
personer från 65 år och uppåt är förvaltningens förslag att motionen avslås, även 
om en stor grupp seniorer numera har möjlighet till avgiftsfri anropsstyrd trafik. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19 
Kommunstyrelsen § 155/2021-09-27 
Kommunfullmäktige § 18/2021-02-23 
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19 
Motion inkommen 2020-10-12 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås. 
______ 
 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-10-18   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 156 
 
I kommunfullmäktige tackar Mats Palm (S) socialförvaltningen som har utrett 
möjligheterna för motionen. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
 ______ 

 
För kännedom till: Socialnämnden 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 157  DNR KS 222/2021 352 
KS § 137 
 
Svar på motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande 
seniorkort 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2021-10-22 från Inger Gustavsson (L) och Håkan Körberg (L) 
med förslag om att dels teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort, dels att 
detta ska gälla från 65 år och uppåt i zon C. Kommunfullmäktige beslutade i 
oktober 2021 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 142/ 
2021-10-25). 
 
En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för införande 
av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den 
anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 
126/2022-08-22). Förvaltningens förslag är därför att motionen kan anses besvarad 
i att-sats ett samt att att-sats två om att det ska gälla från 65 år i zon C avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19 
Kommunfullmäktige § 142/2021-10-25 
Motion inkommen 2022-10-22 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1.   Motionen anses besvarad avseende att-sats ett. 
2. Motionen avslås avseende att-sats två.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad avseende att-sats ett. 
2. Motionen avslås avseende att-sats två. 

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

1. Motionen anses besvarad avseende att-sats ett. 
2. Motionen avslås avseende att-sats två. 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Tekniska nämnden 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 158  DNR KS 206/2022 7762 
KS § 132 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter 
inom socialnämndens verksamhet 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har uppmärksammat att det finns en felaktighet i befintlig riktlinje 
för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet samt att 
en avgift saknas. Felaktigheten består i att det står att fixartjänst erbjuds utan 
individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Enligt lagen om 
kommunala befogenheter får servicetjänst utan behovsprövning endast ges till 
personer över 68 år. 
 
Det saknas också en reglering av avgift för tvättservice i riktlinjen. Denna tjänst 
organiserades tidigare under samhällsbyggnadsförvaltningen och när 
socialförvaltningen tog över tvätten i kommunen uppdaterades aldrig 
socialnämndens riktlinje. Tvättservice erbjuds även detta till privatpersoner utan 
individuell biståndsprövning till personer över 68 år samt till kommunala bolag. 
Kostnaden är 2022 per kilo är 92 kr. 
 
De föreslagna förändringarna är rödmarkerade i det bifogade förslaget till reviderad 
riktlinje. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 84/2022-08-23 
Förslag till reviderad riktlinje för handläggning av taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhet godkänns (bilaga 1, KS § 132/2022-09-26) 

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

 
Fortsättning KF § 158 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhet godkänns. 

______ 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 159  DNR KS 11/2022 942 
KS § 130 

 
Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga 
kommun. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti 
månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2022-12-31. 
Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen. Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av 
ekonomiskt utfall samt prognos för helåret.  
 
Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 42,1 
mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2021 är 3,0 mnkr lägre. Prognosen för 
helåret beräknas för kommunen uppgå till 24,2 mnkr vilket i snitt över de fem 
senaste åren motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv 
nettokostnadsavvikelse på 19,7 mnkr. Detta beror framför allt på de positiva 
resultatavvikelserna mot budget för bildningsnämnden, socialnämnden och tekniska 
nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten 
med 3,3 mnkr.  Endast tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,2 mnkr och 
övriga nämnder redovisar inga eller negativa resultatavvikelser mot budget.  
 
Årets investeringsbudget uppgår till 149,8 mnkr varav 32,2 tkr är ombudgeterade 
investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 70 mnkr. Prognosen visar 
att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 134,7 mnkr vid helåret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-22 
Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2022-08-31 
för Herrljunga kommun. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättad delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun godkänns 
(bilaga 1, KS § 130/2022-09-26). 

 ______ 
 

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

    
Fortsättning KF § 159 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Upprättad delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun godkänns. 
 ______ 
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KF § 160  DNR KS 147/2022 730 
KS § 133 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
per 2022-06-30 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 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 första kvartalet är 24 varav nio är verkställda eller 
avslutade. Kvarstående 16 rapporter gäller övervägande insatserna kontaktperson 
(sju ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (sju ärenden). Det är nu något 
färre rapporterade ej verkställda beslut i jämförelse med föregående kvartal.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 82/2022-08-23 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 till 
handlingarna. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-
06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 133/2022-09-26). 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-
06-30 läggs till handlingarna. 

______ 
 Expedieras till: 

För kännedom till: 
 
Socialnämnden, revisionen 
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KF § 161  DNR KS 227/2022 160 
 
Medborgarförslag om att nyttja ”Heleanders källa” som resurs 
inom krisberedskap 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-10-03 från Britt-Marie Berggren; 
”Krisberedskap, mellan Tulpangatan och Krokusgatan på nya området på Horsby 
finns det en källa. Den skulle man kunna ta i drift, sätta dit en gammaldags 
gårdspump. Då skulle man kunna använda sig av det vattnet om det blir torka eller 
vid någon annan kris. Kanske finns fler källor man kan använda sig av här 
samhället” 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet 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 § 162  DNR KS 236/2022 351 
 
Medborgarförslag angående roligare farthinder 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-10-12 från Ronny Modig; 
”Kan man inte göra ett mer reklam inriktade hinder? 
Istället för att sätta upp alla dessa intetsägande "betong grisar" så kunde väl man 
göra dessa i form av en max 1 meters hög "Stinsen" med en stabil betongfot 
Borde väl vara intressant för våra cementgjuterier eller i värsta fall UB 
Går ju då att få i olika färger och olika storlekar beroende vad den skall skydda”. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 
______ 
 
 

 

Expedieras till: Tekniska nämnden 
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KF § 163  DNR KS 1/2022 111 

 
Avsägelse av ersättare i kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Linus Lindelöf (S) har i skrivelse 2022-10-18 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige med omedelbar verkan. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Linus Lindelöfs (S) avsägelse 
godkänns och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Linus Lindelöfs (S) begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns. 

2. Länsstyrelsen tillskrivs om ny räkning. 
______ 
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