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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 146  
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Ordförande meddelar att i ärende 9, fastställande av skattesats som ingår i den 
primära skattesatsen, skickas beslutsunderlag ut i ett kompletterande utskick 
under mötet.  Ärendet kommer hanteras i samma ordning som den ursprungligen 
utskickade dagordningen, det vill säga som ärende 9. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 147    Dnr 2022/247  109 
 
Information om Svensk Näringslivsranking 2022 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Ior Berglund informerar om Herrljunga kommuns placering i 
Svensk Näringslivsranking 2022.  
 
Rankingen baseras på ett antal rankingsfaktorer såsom:  

• kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden 
• tillgång till medarbetare med relevant kompetens 
• kommunpolitikernas attityder till företagande  
• kommunala tjänstemäns attityder till företagande  
• kommunens upphandling 
• konkurrens från kommunens verksamheter 
• brott och otydlighet 
• vägnät, tåg- och flygförbindelser 
• mobilnät och bredband 
• kommunens information till företagen 
• dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare 
• marknadsförsörjning 
• kommunalskatt 
• entreprenader 
• jobb i kommunen 
• företagsamhet 
• sammanfattande bedömning 

 
Herrljunga kommun placerade sig på sjunde plats i 2022 års ranking vilket är en 
förbättring sedan tidigare år.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 148    Dnr 2020/139 389 
 
Utvärdering/återkoppling från Herrljunga Festivalen 2022 
 
Sammanfattning 
Projektledare för Herrljunga Festivalen 2022 Jesper Jansson presenterar en 
utvärdering av festivalen.  
 
Kommunens roll i festivalen var:  

• Initiativtagare och arrangör 
• Plattform och katalysator 

 
Festivalen utgick ifrån fem områden:  
Torget som var festivalens nav med trubadurscen och foodtrucks.  
Stadsparken med barnteater, karneval, ponnyridning samt invigning av 
kommunens nya lekpark Lokplatsen.  
Trädgårdsgatan med knallemarknad och kommuntält.  
Horsby med visning av nya exploateringsområden för framtida husbyggare.  
Folkets park med kvällsunderhållning och food trucks. 
 
Festivalen skapade nya möjligheter för framtida samarbeten. 43 olika aktörer 
deltog, fler än 100 funktionärer bidrog och 10 500 unika besökare kom till 
Herrljunga.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 149    Dnr 2022/9 942 
 
Information om möjligheten till pensionsinlösen 
 
Sammanfattning 
Joakim Paulsson från Sönderberg & Partner informerar om möjligheten till 
pensionsinlösen för individer 65+. Individerna ingår i ansvarsförbindelsen som 
Herrljunga har i balansräkningen. 
 
Oavsett vilket försäkringsbolag som skulle vinna en eventuell upphandling så 
innebär pensionsinlösen till försäkring ett byte av tryggandeform där kommunen 
minskar sin pensionsskuld och tar en kostnad nu, som annars skulle skjutas upp. 
På detta sätt minskar risk och skuld och får positivt kassaflöden framåt i tiden 
(2023-2040). 
 
Ett förslag skulle kunna vara att lösa in så gamla individer som möjligt för att få 
så stora effekter som möjligt redan 2023 och 2024.  

 
En dialog förs på kommunstyrelsen varefter ordföranden tackar för 
informationen som läggs till handlingarna. 
______ 
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  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 150    Dnr KS 4/2022 942 
 
Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har för år 2023 tilldelats en driftbudget på 43 198 tkr samt en 
investeringsbudget på 9 300 tkr. 
2022 års mål föreslås oförändrade till 2023. Målindikatorerna byts i vissa delar ut 
till mer relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Kommunstyrelsen godkänns.  
 
Beslutsgång 
Mats Palm (S) meddelar att Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning 
till detta protokoll. Detta godkänns av ordföranden. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
  
Kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Kommunstyrelsen godkänns.  

 ______ 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna meddelar att man avser att inte yrka i ärendet om budget för 
Kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. Socialdemokraterna kommer i stället 
att delta aktivt i det arbete som nu startar för att revidera budgetförslaget, utifrån 
de nya budgetförutsättningar som nyligen presenterats. 
 
Socialdemokraterna ser att nya ekonomiska förutsättningar motiverar en 
omfattande revidering av budget 2023, som inte ännu har kunnat färdigställas. 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 151    Dnr 2022/9 942
  

 
Fastställande av skattesats som ingår i den primära 
inkomstskatten 
 
Sammanfattning 
Av kommunallagen, 11 kap. 8 §, framgår att kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång ska föreslå skattesats för det följande året. Enligt beslutad 
tidsplan ska budgetförslaget behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
2022-11-21. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten och fastställer 
skattesatsen för 2023 vid sammanträdet 2022-12-19.  
 
Förslaget innebär oförändrad skattesats jämfört med 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2023 års 
skattesats till 21,94.  

 
Beslutsgång 
Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2023 års 
skattesats till 21,94.  
______ 
 

 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 152    Dnr 2018/228 610
  

 
Grafisk profil för Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade (KS § 22/2019-02-18) att reservera ekonomiska 
medel i budgeten för 2020 för skapande av ny varumärkesplattform inklusive ny 
grafisk profil för kommunen. Den nya varumärkesstrategin antogs av 
kommunfullmäktige (KF § 6/ 2022-02-21). Kommunstyrelsen beviljade (KS § 
216/2021-12-13) medel för att slutföra projektfas grafisk identitet, mallar, digital 
varumärkesplattform och implementering.  
 
För att den antagna varumärkesstrategin ska fungera som ett bra verktyg för 
Herrljunga kommun och Herrljungabygden har en ny grafisk profil tagits fram. 
Den grafiska profilen ska gå i samspel med varumärkesstrategin med allra störst 
fokus på visionen om växtkraft. Kommunen ska vara en plats där invånare, 
företag, föreningar, och besökare ska kunna växa och utvecklas. Eftersom ett 
centralt begrepp för kommunen är att växa/tillväxt/växtkraft är det viktigt att den 
grafiska profilen är uppdaterad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-06 
Grafisk profil  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den grafiska profilen för Herrljunga kommun.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den grafiska profilen för Herrljunga kommun.  
______ 
 
  Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 
Kommunens ledningsgrupp, samtliga nämnder 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 153    Dnr 2021/219 260 
 
Utredning om Gäsenegårdens framtid 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade genom KS § 159/2021-09-27 att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie avseende Gäsenegårdens framtid. Förstudien 
ska enligt beslut KS § 219/2022-05-30 presenteras för kommunstyrelsen senast 
24 oktober. 
 
Denna tjänsteskrivelse är baserad på en förstudie om Gäsenegårdens framtid. 
Förstudien innefattar en analys av fastighetens fysiska behov och ekonomiska 
situation, samt kostnadskalkyler för olika förvaltningsmodeller. 
 
Baserat på förstudien föreslås ett fortsatt arbete med en förvaltningsmodell som 
innefattar försäljning av fastigheten med villkoret att hyra i mindre 
lokalanpassade ytor i fastigheten. Detta skulle möjliggöra en förmedling 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-17  
Förstudie Gäsenegårdens framtid 2022-10-17  
Kommunstyrelsen § 86/2022-05-30 
Kommunstyrelsen § 218/2021-12-13  
Kommunstyrelsen § 208/2021-11-22 
Kommunstyrelsen § 159/2021-09-27   
Bilaga 1, kommunstyrelsen § 218/2021-12-13 Resurssatt tidsplan för förstudie 
avseende Gäsenegårdens framtid 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av förstudien avseende Gäsenegårdens framtid och 
lägger denna till handlingarna. 

 
Beslutsgång 
Emma Blomdahl Wahlberg lägger följande tilläggsyrkande:  

Att utredningen kompletteras med en inventering utav 
socialnämndens och bildningsnämnden samt andra aktörers 
behov av användande av lokalerna.  

 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. Därefter frågar ordföranden om tilläggsförslaget antas och finner att så sker. 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Forts. KS § 153 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelsen tar del av förstudien avseende Gäsenegårdens framtid och 

lägger denna till handlingarna. 
2.    Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komplettera utredningen 

med en inventering utav socialnämndens och bildningsnämndens samt andra 
aktörers behov av användande av lokalerna 

 
______ 
 
Expedieras till: Projektledare, Socialnämnden, Bildningsnämnden 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 154    Dnr 2022/181 992
  

Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan  
huvudmännen på länsövergripande nivå. År 2017 fattade huvudmännen ett beslut 
om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-2020. I juli 2020 
gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 
underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 
2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en 
ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår en förlängning av nuvarande länsgemensamma 
handlingsplan för psykisk hälsa till år 2023-2024. Handlingsplanen kommer då 
att totalt omfatta perioden 2018-2024. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SN 2022-09-27 § 99 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12  
Protokollsutdrag Boråsregionen 2022-06-03  
Brev från Boråsregionen daterad 2022-06-14  
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 
 
Socialnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förlängning av handlingsplanen Psykisk 
hälsa i Västra Götaland 2023-2024.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av handlingsplanen Psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2023-2024. 
______ 
 
Expedieras till: Socialnämnden 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 155    Dnr 2022/217 101
  

Äskande från utvecklingsmedel för upphandling och 
implementering av nytt ärendehanteringssystem för Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun använder idag ett ärendehanteringssystem som heter EDP 
Vision som kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem. 
Systemet används från och med 2013 som kommunövergripande system för 
diarieföring för alla kommunens nämnder samt nämndadministration.  
 
Kommunen ämnar upphandla och implementera ett nytt ärendehanteringssystem. 
I och med detta äskar nu administrations- och kommunikationsenheten 600 tkr 
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel till detta projekt. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-17 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner administration- och kommunikationsenhetens 
äskande om 600 tkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för upphandling 
och implementering av nytt kommunövergripande dokument- och 
ärendehanteringssystem.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner administration- och kommunikationsenhetens 
äskande om 600 tkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för upphandling 
och implementering av nytt kommunövergripande dokument- och 
ärendehanteringssystem.  
______ 
 
 Expedieras för 
kännedom till: 

Kommunstyrelsens controller 
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  Sammanträdesdatum   Sid 14 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-24   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS § 156    Dnr 2022/148 906
  

Återkoppling från socialnämnden avseende användning av 
äskade medel för utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tilldelats 243 tkr ur kommunstyrelsen effektiviseringsbudget på 3 
mkr för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten. Kommunstyrelsen begär 
återkoppling avseende användningen av äskade medel vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 oktober. 
  
Planering finns för genomförandet av full utbyggnad samt för ordinarie drift. 
Funktionen Trygghetstjänsten inom hemtjänsten ansvarar för kommunicering, 
planering samt administrativ hantering. Montering utförs av extern låsmontör. Efter 
oktober månad förväntas det vara fullt utbyggt med digitala lås inom 
hemtjänsten/hemsjukvården. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden, 2022-09-27 § 100 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
 
Socialnämnden beslut 
Socialnämnden godkänner informationen och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen tagit del av informationen från 
socialnämnden och finner att så är fallet.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger denna till handlingarna. 
 
______ 
 
 Expedieras till: Socialnämnden 
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 KS § 157    Dnr 2022/223 741 

 
Svar på initiativärende från socialnämnden avseende 
hjärtstartare inom våra verksamheter 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har mottagit ett initiativärende från Sverigedemokraterna där 
partiet vill följande:  
- Att Socialförvaltningen ser över hur tillgången och tillgängligheten till 
Hjärtstartare.  
- Att där möjligt köpa in hjärtstartare och placera dessa vid platser där personalen 
lätt kan hämta utrustningen vid en akut situation. 
 
Socialnämnden anser att ärendet bör hanteras övergripande för alla kommunens 
förvaltningar och har således, på sitt sammanträde 2022-09-27, skickat ärendet 
till kommunstyrelsen. 
 
En översyn av kommunens hjärtstartare idag visar att Herrljunga kommun har 
hjärtstartare på följande platser i verksamheterna: 
- Kommunhuset. 
- Förskolan Ugglan 
- Horsbyskolan 
- Horsby förskola 
- Hudene skola 
- Mörlandaskolan 
- Molla skola och förskola 
 
Platserna för hjärtstartare finns att hitta i Sveriges Hjärtstartarregister och även 
applikationerna ”Rädda Hjärtat” och ”SMS-livräddaren” där man kan få hjälp att 
lokalisera en hjärtstartare. Det finns även ett flertal andra applikationer där man 
kan få instruktioner om hur man ska agera vid nödsituationer och hjärtstopp.  
 
Herrljunga kommun har ett kontinuerligt arbete för att personalen ska få HLR-
utbildning och kunna höja förmågan att agera vid ett hjärtstopp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-17 
Protokoll från socialnämnden 2022-09-27 § 103  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens initiativärende (SN 2022-09-
06 §103) och hänvisar till informationen i sammanfattningen av detta beslut som 
svar på initiativärendet. Ärendet läggs till handlingarna.  
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 Forts. § 157 
 

Beslutsgång 
Det har uppmärksammats att det i kommunen finns fler hjärtstartare än de som 
finns omnämnda i beslutsunderlaget.  
 
Med detta som bakgrund föreslår ordförande att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för en uppdatering av listan över kommunens hjärtstartare och 
finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för uppdatering av 
listan över kommunens hjärtstartare. 
______ 
 
Expedieras till: Administrations- och kommunikationschef 
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 KS § 158    Dnr 2021/223 208 
 
Svar på motion om framtagande av solkraftsplan för Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
En motion från Mats Palm (S) inkom 2021-10-25 som föreslog att kommunen 
ska ta fram en solkrafts-plan för kommunens geografiska yta. 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
Förvaltningen har fört dialog med Herrljunga Elektriska AB som inte 
rekommenderar att skattekollektivet bekostar planarbetet med att ta fram denna i 
nuläget då ytterligare planarbete troligtvis skulle ha liten faktisk effekt på 
utbyggandet av mer solkraft. Solkraften i kommunen är idag väl utbyggd med en 
hög andel producerad solel per capita, prognosen för fortsatt utveckling och 
ökning är god och andelen solel i energimixen är balanserad. För kommunens 
egna byggprojekt prövas redan möjligheten att installera solceller. Mycket av 
arbetet med framtagande av en solbruksplan är redan gjort i samarbete mellan 
Herrljunga Elektriska AB och Uppsala universitet och detta material kan 
implementeras i den kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara 
energikällor som enligt kommunstyrelsens nämndmål ska tas fram. Resultatet av 
denna kan sedan implementeras i arbetet med ny eller uppdaterad översiktsplan 
där avvägningen gällande markanvändning för energiproduktion mot övriga 
intressen i kommunen kan göras. Om vi i Herrljunga kommun, mot förmodan, 
har svårt att uppnå en rimlig nivå av solel närmare år 2030 så kan tankarna i 
motionen om att upprätta en separat solbruksplan tas upp igen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-15 
Kommunstyrelsen § 120/2022-08-29 
Kommunfullmäktige § 143/2021-10-25 
Motion om framtagande av solkraftsplan daterad 2021-10-25 
Kommunstyrelsen § 212, 2021-12-13 
Utdrag ut budget 2022 för kommunstyrelsen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om framtagandet av en 

solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta.  
2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens 

nämndsmål (som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor inkluderar solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för kommande 
arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Forts. § 158 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om framtagandet av en 
solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta.  

2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens nämndsmål 
(som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor inkluderar solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för kommande 
arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 

______ 
 
 
 
 
 

 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 KS § 159    Dnr 2022/81 900 
 
Svar på motion om ändrade sammanträdestider för 
kommunstyrelse och nämnder 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD) med förslag om att 
sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och nämnder företrädesvis ska 
planeras till eftermiddagar efter klockan 15 eller på kvällstid. Motionären menar 
att det är ett sätt för fritidspolitiker att få ihop sitt förvärvsarbete med sitt 
politiska uppdrag, då de flesta är lediga från sina jobb under eftermiddagar och 
kvällar. Kommunfullmäktige överlämnade i mars motionen till kommunstyrelsen 
för beredning (KF § 53/2022-03-21). 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att nämnderna och kommunstyrelsen 
fortsatt själva bör besluta om sina sammanträdestider. Då det framgår i 
kommunallagen att det är nämnderna som ansvarar för att besluta sina egna 
sammanträdestider finns det ingen anledning att fatta principiella beslut som 
eventuellt ändå röstas ned av kommunstyrelsen eller nämnden i fråga som berörs. 
Förvaltningen ser också att det finns fördelar vad gäller möjligheten till en 
hållbar arbetsmiljö och tillgång till barnomsorg när sammanträdena planeras 
under dagtid.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-20 
Kommunfullmäktige § 53/2022-03-21 
Motion inkommen 2022-03-03 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
______ 
 
 
 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 KS § 160    Dnr 2022/192 162 
 
Remissvar för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka för 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjudits att 
lämna synpunkter i ärende 452-24652-2022, Program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner. Dokumenten är framtagna utifrån de ändringar som har 
skett i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen ska enligt 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett 
program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 
 
Den 1 januari 2022 förändrades beredskapszonerna och planeringzoner tillkom 
kring svenska kärnkraftverk, vilket innebär att Herrljunga kommun numera ingår 
i planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. I Herrljunga kommuns yttrande 
konstateras att vi inte har något att erinra mot eller tillföra i ärendet. Vi ser dock 
fram emot fortsatt dialog och ytterligare förtydliganden av hur ansvarsfördelning 
och det praktiska arbetet ska ske i kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-20 
Herrljunga kommuns remissvar gällande program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner, Västra Götaland.  
Program för räddningstjänst inkl: 
• Delplan Utrymning 
• Delplan Strålningsmätning 
• Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
• Delplan Sanering 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Herrljunga kommuns remissvar gällande program 
för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Västra Götaland. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Herrljunga kommuns remissvar gällande program 
för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Västra Götaland. 
______ 
 
 
 

Expedieras till: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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 KS § 161    Dnr 2022/219 102
  

Verksamhetsplan samt budget för lokalt folkhälsoarbete i 
Herrljunga kommun 2023 
 
Sammanfattning 
Redovisning av lokalt folkhälsoarbete samt budget för Herrljunga kommun 2023.  
 
Enligt samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska en årlig verksamhetsplan och budget tas fram, som 
beskriver kommande års folkhälsoarbete utifrån gemensamma prioriterade 
områden (mellan kommun och SHSN) samt hur hälsoläget ser ut i Herrljunga 
kommun. 
 
Prioriterade grupper och områden för 2023 års folkhälsoarbete: 
 
Grupper: 
o Barn och unga 
o Personer med funktionsnedsättning samt personer i utanförskap 
o Äldre 
 
Områden: 
o Fullföljda studier 
o Ofrivillig ensamhet 
o Levnadsvanor 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-29. 
Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
Budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna verksamhetsplan samt 
budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna verksamhetsplan samt 
budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
______ 
 
 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 KS § 162    Dnr 2022/204 150 
 
Policy för våld i nära relationer 
 
Sammanfattning 
Policy mot våld i nära relationer beskriver övergripande Herrljunga kommuns 
ståndpunkt mot våld i nära relationer utifrån visionen:  
 

Herrljunga är en kommun fri från våld. Här lever varje invånare i ett socialt 
hållbart samhälle och varje barn har sin rätt till goda uppväxtvillkor och frihet 

från våld tillgodosedd. Herrljunga präglas av trygghet, inkludering och 
jämställdhet. 

 
Det som definierar en nära relation är att den normalt skulle betecknas av 
förtroende, vänskap/kärlek och ibland beroende. Våld i nära relationer innefattar 
även mäns våld mot kvinnor och pojkars våld mot flickor, hedersrelaterat våld 
och förtryck, barn som upplever våld samt barn som är direkt utsatta för våld. 
 
Policy mot våld i nära relationer berör Herrljunga kommuns samtliga nämnder 
och verksamheter samt (genom samverkan) externa aktörer som myndigheter och 
ideell sektor, för att förebygga våld i nära relationer. 
 
Våld i nära relationer uppstår sällan plötsligt. Det handlar ofta om en serie 
handlingar som var och en och tillsammans leder till att gränserna för vad som är 
acceptabelt i en relation successivt förskjuts. Det börjar ofta med knappt 
märkbara handlingar som leder vidare till grövre psykiska kränkningar och ibland 
till fysiskt våld. Det är därför av vikt att samtliga verksamheter inom kommunen 
jobbar aktivt för att förebygga våld i nära relationer, för att efterleva kommunens 
övergripande mål för en trygg kommun och ett rätten till ett liv fritt från våld, i 
enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter samt 
barnkonventionen, som är del av svensk lag, för alla barns rätt till ett liv fritt från 
våld. 
 
Arbetet med att motverka våld i nära relationer är en kommunövergripande fråga 
och ska bestå av både tidiga, förebyggande och behandlande insatser. Det 
förebyggande arbetet förs på tre nivåer; universell prevention, selektiva insatser 
samt indikerade insatser. De två förstnämnda sker inom projektet ”En kommun 
fri från våld”. De indikerade insatserna involveras i hela kommunens övriga 
arbete.  
 
Policy mot våld i nära relationer ersätter tidigare Våld i nära relationer 
handlingsplan för Herrljunga kommun. 
 
Policy mot våld i nära relationer har gått på remissrunda till samtliga nämnder 
och förvaltningar. Remissyttranden som inkommit har påpekat policyns relevanta 
syfte men också påpekat att rutinen är överflödig då arbete mot våld i nära 
relationer redan är lagstadgat för skola och socialtjänst, samt att berörda som  
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Forts. § 162 
 
jobbar med frågor som rör våld bör fått eller få utbildning inom respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-30. 
Policy mot våld i nära relationer.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy mot våld i nära 
relationer, som därmed ersätter Våld i nära relationer handlingsplan för 
Herrljunga kommun. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy mot våld i nära 
relationer, som därmed ersätter Våld i nära relationer handlingsplan för 
Herrljunga kommun. 
______ 
 
 
 
  

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 KS § 163 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
NR Meddelandeförteckning DNR 

1.  Protokoll från Boråsregionens Sjuhärads 
kommunalförbund 2022-09-16 

 

KS 2022/151 

2.  KF § 142/2022-09-19 Avsägelse och 
fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen 
 

KS 2022/1 

3.  SN § 94/2022-09-27 Delårsbokslut per 
2022-08-31 för socialnämnden 
 

KS 2022/11 

4.  BN § 101 Delårsrapport per 2022-08-31 
för bildningsnämnden 
 

KS 2022/11 

5.  BMN § 52 Delårsrapport per 2022-08-31 
för bygg- och miljönämnden 
 

KS 2022/11 

6.  Styrelseprotokoll från 
Herrljungabostäder 2022-09-20 med 
bilagor 
 
 

 

 Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 
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