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KF § 129      
 
Utbildning i digital signering 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2022-04-19 § 69 att digital underskrift 
godkänns som standard vid signering av dokument i alla kommunens verksamheter. 
Eftersom digital justering av protokoll från kommunfullmäktige och nämnder 
omfattas av införandet av digital signering av kommunens dokument kommer 
fullmäktige från och med detta protokoll justera sina protokoll digitalt. 
 
Den underskriftstjänst som kommunen använder för digital signering av dokument 
heter SignPort. SignPort är en fristående underskriftstjänst som är godkänd av 
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och följer de standarder som DIGG 
rekommenderar för offentlig sektor. Dokumentet undertecknas digitalt av en eller 
flera personer och kan inte ändras efter komplett digital signering. 
 
IT-samordnare Helen Svantesson går igenom för fullmäktigeledamöterna hur 
digital signering i SignPort går till.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Kommunfullmäktige tar del av utbildningen om digital signering i 
underskriftstjänsten SignPort.  
___ 
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KF § 130    DNR KS 50/2022 

 
Allmänhetens frågestund 

 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 131    DNR KS 73/2022  
KS § 122 
 
Svar på medborgarförslag om skolmaten i kommunen 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-02-23 med önskemål om att erbjuda mer 
husmanskost för eleverna som äter på Altorpskolan, utöka mängden mat så att det 
räcker åt alla elever samt att öka skolmatsbudgeten. 
 
Beredningen av medborgarförslaget har gått via tekniska nämnden som ansvarar för 
kommunens kost och måltidsservice. Måltidsservice lyfter frågan om vad som 
betraktas som husmanskost via matråd med elever. Måltidsservice följer 
Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan vid menyplanering, 
vilket förstärks av kommunens kostpolicy som är beslutad i fullmäktige. 
 
Herrljunga kommun har som mål att minska matsvinnet och därför fylls maten inte 
alltid på för fullt i serveringen utan tas fram efter hand. Utifrån detta kan det för 
eleverna upplevas som att maten är slut men det är en missuppfattning, då det finns 
mer att tillgå i köket. Anslag finns nu uppsatta om att fråga personal på plats om 
påfyllning om detta inte redan uppmärksammats av personalen. Den mat som inte 
varit i serveringen kyls ned i nedkylningsskåp för att återanvändas, det innebär att 
matsvinnet minskar. Om maten däremot varit i serveringen måste den kasseras. 
 
I skolmatsbudgeten finns det redan i dag utrymme att servera tre alternativ på 
menyn, därtill en generös salladsbuffé. Vad gäller det tredje alternativet så kan det 
variera då den ibland tar slut för dagen, men då ersätts den med en annan rätt. 
 
Utifrån ovanstående föreslår tekniska nämnden, och därefter även 
kommunstyrelsen, att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget men att 
Måltidsservice har blivit varse om synpunkterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 55/2022-06-09 
Kommunfullmäktige § 45/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23 
Kommunstyrelsen § 122/2022-08-29 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om fullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Medborgarförslaget avslås men Måltidsservice har blivit varse om synpunkterna. 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Förslagsställaren 
Tekniska nämnden, Måltidsservice 

  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-09-19   6 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 132    DNR KS 263/2020  
KS § 123 
 
Svar på medborgarförslag gällande ställplatser för husbil vid 
Orraholmen 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2020-12-30 med ett medborgarförslag om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut 2018-02-13 § 7 gällande ställplatser för husbilar på 
Orraholmen (punkt 1). Beslutet härstammar i en motion och innebar att 100 tkr 
skulle omdisponeras från projektet mindre gatuanläggningar till ställsplatser för 
husbilar på Orraholmen samt att projekt för ställplatser för husbilar skulle startas. 
 
I medborgarförslaget menar frågeställaren vidare att tre platser för husbilar är mer 
lämpade än Orraholm. Dessa är grusparkeringen vid hembygdsparken, gamla 
guldgrävarlägret vid Nossan samt Folkets Park vid Skoghälla. Förslagsställaren 
förordar grusplanen vid hembygdsparken (punkt 2).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att avslå punkt 1 i medborgarförslaget 
om att upphäva tidigare beslut. Samtidigt gavs tekniska nämnden gavs i uppdrag att 
utreda punkt 2 i medborgarförslaget gällande lämpliga platser.  
 
Tekniska nämnden har nu utrett punkt 2 i medborgarförslaget och föreslår att:  

• Förslaget i punkt 2 avslås. Förvaltningen använder de avsatta medlen till att 
informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som 
berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för 
övernattning med husbil. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att ta kontakt med Herrljunga Vatten för att 
undersöka möjligheterna till en servicestation för husbilar och husvagnar för 
att tömma avlopp och fylla på vatten. 

 
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom tekniska nämndens förslag och föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-08-17 
Tekniska nämnden § 49/2022-06-09 
Kommunfullmäktige § 102/2021-09-20 
Medborgarförslag daterat 2020-12-30 
Kommunstyrelsen § 123/2022-08-29 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Förslaget i punkt 2 avslås. Förvaltningen använder de avsatta medlen till att 

informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som berör 
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camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för 
övernattning med husbil. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta kontakt med Herrljunga Vatten för att 
undersöka möjligheterna till en servicestation för husbilar och husvagnar för att 
tömma avlopp och fylla på vatten. 

 
 Expedieras till: 

Förslagsställaren 
 
För kännedom till:   
Tekniska nämnden  
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KF § 133    DNR KS 237/2021  
KS § 121 
 
Svar på motion om alla flickors rätt till mensskydd 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2021-11-08 från Socialdemokraterna där de yrkar på att 
Herrljunga kommun ska införa gratis mensskydd till alla skolflickor i grundskolan 
och gymnasieskolan. 
 
Förvaltningen bedömer att åtgärden skapar stärkta möjligheter till jämställdhet 
mellan könen när behov av mensskydd kan tillgodoses på ett avdramatiserat och 
självklart sätt på skolan. Ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska 
kunna klara av sin vardag och leva sina liv utan att kön begränsar. Förslaget 
uppskattas kosta 212 tkr under år 1 och 187 tkr under resterande år framåt. 
 
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att motionen beviljas och att finansiering tas i 
beaktande i kommande budgetprocess. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 121/2022-08-29 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-29 
Kommunstyrelsen § 237/2021 620 
Motion inkommen 2021-11-08 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 
2. Finansiering av förslaget tas i beaktande i kommande budgetprocess. 
 

 
 
 
 

Expedieras till: 
 
För kännedom till:   
Bildningsnämnden 
Controller  
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KF § 134    DNR KS 155/2022 
KS § 111 
 
Svar på motion angående valberedningens utformning 
 
Sammanfattning 
Den 17 maj 2022 inkom Ove Severin (KD) och Fredrik Svensson 
(KD) med en motion angående valberedningens utformning. I skrivelsen önskar 
motionsförfattarna att kommunfullmäktiges arbetsordning förändras så att 
valberedningen alltid består av en grupp med en ledamot och en ersättare från varje 
parti som representeras i kommunfullmäktige i Herrljunga samt att valberedningen 
väljs för hela valperioden.  
 
I nuvarande arbetsordning framgår att en valberedning ska tillsättas från 
mandatperiodens start till och med 30 april året efter valet med en ledamot och en 
ersättare per parti i kommunfullmäktige, samt att det från och med 1 maj året efter 
valet och resterande del av mandatperioden väljs tre ledamöter och tre ersättare (två 
ledamöter med två ersättare från majoriteten och en ledamot med ersättare från 
oppositionen). Det framgår också i den nuvarande arbetsordningen att 
kommunfullmäktige vid särskilda omständigheter kan besluta att utöka antalet 
ledamöter under mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att arbetsordningen blir mer 
konsekvent med de föreslagna ändringarna och att samtliga partier i 
kommunfullmäktige representeras i valberedningen under hela mandatperioden. 
Kostnaden för valberedningen kan förväntas öka i viss grad men inte i någon större 
omfattning. Ifrån förvaltningens bedömning föreslår kommunstyrelsen för 
fullmäktige att motionen ska beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 111/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-18 
Kommunfullmäktige § 99/2022-05-23 
Motion i ärendet daterad 2022-05-17 
Kommunfullmäktige § 90/2019-05-14 
Kommunfullmäktige § 69/2019-04-09 
Kommunfullmäktige §§ 126-127/2018-10-23 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Motionen godkänns. 
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KF § 135    DNR KS 51/2022  
 
Information från revisionskollegiet 
 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om 
revisorernas arbete. Planer för hösten innefattar bland annat:  
 
o Möte med kommunstyrelsens presidium för att gå genom granskningen av 

ärendehanteringen  
o Möte med nämndernas presidium och förvaltningschefer 
o Uppföljning av tidigare granskningar såsom granskning av kostenheten 
o Upphandling av ny revisionsbyrå 
o Studiebesök på Hemgården  
o Ansvarsprövning av kommunstyrelsen och nämnderna 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Informationen läggs till handlingarna. 
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KF § 136    DNR KS 173/2022  
KS § 114 
 
Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. 
Kommunalförbundets direktion har 2022-05-20 godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2023–2025.  
 
Direktionen skickar nu i enlighet med Tolkförmedling Västs förbundsordning 
förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd, eventuella synpunkter ska vara 
Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 5 september. Budget och 
verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 
2023–2025 samt budget 2023. Budget 2023 för Tolkförmedling Väst är lagd utifrån 
idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. 
Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. Enligt 
förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader täckas av årets intäkter och 
medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Årets 
intäkter och kostnader budgeteras att uppgå till 213 mnkr under 2023 och förbundet 
budgeterar således ett nollresultat under nästa år. För en budget i balans bedöms 
prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om ca 2,9 procent.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom föreslagen 
budget- och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 114/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-12 
Tjänsteutlåtande från Tolkförmedling Väst daterad 2022-05-20 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 474/2022-05-20 
Förslag till budget- och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2023–2025 
daterad 2022-05-20 
 
Beslutsunderlag 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och verksamhetsplan 
2023–2025 för Tolkförmedling Väst. 
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Fortsättning KF § 136 
 
Jäv 
Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte 
i beslutet. Även Mats Palm (S) anmäler jäv men i samspråk med 
kommunfullmäktiges ledamöter konstateras att han inte är jävig eftersom perioden 
beslutet avser berör en framtida verksamhet (2023–2025).  
 

 
 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
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KF § 137    DNR KS 198/2022 
KS § 116 
 
Revidering av policy för verksamhets- och 
ekonomistyrningsprinciper 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i samband med tidigare budgetbeslut ändrat kommunens 
målsättning för självfinansieringsgrad av investeringar från 100 procent till 70 
procent. Ändringen innebär att nettoinvesteringarna ska under en rullande 
femårsperiod finansieras till 70 procent med egna medel, det vill säga årets resultat 
och avskrivningar. Resten av investeringsutgifterna kräver lånefinansiering. Mål för 
god ekonomisk hushållning som anges i Policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning revideras.  
 
I policyn finns också en tidsplan för kommunens budgetprocess. En förändring av 
tidsplanen föreslås för höstens budgetprocess. Förändringen innebär att 
kommunstyrelsen tar beslut om nästkommande års budget senast i november och 
kommunfullmäktige senast i december. Förändringen innebär således en möjlighet 
till senareläggning av höstens budgetprocess. Kommunstyrelsen ska föreslå 
preliminär skattesats i oktober.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revideringar i policy 
för verksamhets- och ekonomistyrning enligt bilaga. På fullmäktigesammanträdet 
lyfter Mats Palm (S) frågan varför det i policyns punkt 4.2 framkommer att 
skattesatsen för det kommande året ska antas både i november och december. Efter 
kort ajournering av sammanträdet och närmare kontroll av berörd attsatsen i 
policyn klargörs att kommunstyrelsen ska senast i november föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år 
samt skattesatsen för det kommande året senast i november men fullmäktige ska 
senast i november/december besluta om detsamma. Inget yrkande görs i frågan och 
kommunstyrelsens förslag till beslut kvarstår som enda förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 116/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-08-21 
Reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrning  
 
Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Revideringar i policy för verksamhets- och ekonomistyrning godkänns  
(Bilaga 1, KS § 116/2022-08-29). 
 

 Expedieras till:         Revisionen  
För kännedom till:   Ekonomichef 
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KF § 138    DNR KS 203/2022  
KS § 124 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs inför mandatperioden 2018-2022 i 
september 2018 (KF § 106/2018-09-04). Arbetsordningen är giltig till och med 
2022-10-14. Det är inte lagreglerat att beslutet om ny arbetsordning måste antas 
före mandatperiodens slut men det bedömdes då vara lämpligt att göra på det viset i 
Herrljunga kommun. Mandatperioden går mot sitt slut och antagande av ny 
arbetsordning har inte skett ännu. Eftersom nya kommunfullmäktige tillträder i 
oktober 2022 är förvaltningens förslag att den reviderade arbetsordningen antas av 
nya fullmäktige, de det kommer beröra deras arbete.  
 
I kommunfullmäktiges beslut från 2018 (KF § 106/2018-09-04) framgår att den 
tidigare arbetsordningen gick på remiss till de politiska gruppmötena. För att kunna 
förbereda ärendet föreslår förvaltningen att den nuvarande arbetsordningen 
fortsätter att gälla tills vidare. En reviderad arbetsordning antas av nya 
kommunfullmäktige i början av nästa mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 124/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-08-26 
Kommunfullmäktige § 106/2018-09-14 
Arbetsordning för kommunfullmäktige (senast reviderad KF § 10/2022-02-23) 
 
Beslutsordning 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

Giltighetstiden för kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att den gäller tills 
vidare. Nya kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning i början av nästa 
mandatperiod. 
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KF § 139    DNR KS 60/2022  
KS § 117 
 
Sammanträdesplan 2023, årshjul 
 
Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2023 tagits 
fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera 
verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera 
ärendeflödet i organisationen.  
 
Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra 
hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för 2023 ligger därför på måndag varannan månad och på 
tisdag varannan månad. Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till 
regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 och kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då 
regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Datumen för internkontroll har 
stämts av mot policyn för internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 117/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-18 
Kommunstyrelsens sammanträden 2023 daterad 2022-03-29 
Sammanträdesplan 2023, årshjul 
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 143/2022-06-13 
 
Beslutsgång 
Mats Palm (S) föreslår att det i sammanträdesplaneringen inför 2024 tas mer 
hänsyn till Regionens möten som oftast sker på måndagar och tisdagar. Detta är 
inget yrkande utan ett medskick till förvaltningen. Kommunfullmäktige ställer sig 
bakom medskicket.  
 
Ordföranden frågar därefter om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2023. 
2. Sammanträdesplanen 2023 antas (bilaga 2, KS § 117/2022-08-29). 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige, samtliga nämnder 
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KF § 140    DNR KS 38/2022 
KS § 118 
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2022 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.  
 
Följande medborgarförslag återstår att bereda per den 1 juli:  

• Medborgarförslag om ishall i Herrljunga 
• Medborgarförslag om införande av seniorkort för fritt resande i 

kollektivtrafiken 
• Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer 
• Medborgarförslag om inhägnat område för hundar 
• Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i 

Herrljunga kommun 
• Medborgarförslag om upprustning av Norra Säms badplats 
• Medborgarförslag om förbättrad buss- och tågpunktlighet 
• Medborgarförslag om fler grillplatser vid Herrljungas badplatser 
• Medborgarförslag om skolmaten i kommunen 
• Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar 
• Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar 
• Medborgarförslag om lekland för barn 
• Medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga 
• Medborgarförslag om Torpåkra järnvägsstation 
• Medborgarförslag om ungdomscafé 
• Medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun 
• Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 
• Medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegränsning på Vretavägen 
• Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun 
• Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 118/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-07-01 
 
Beslutsunderlag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2022 godkänns 
och läggs till handlingarna. 
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KF § 141    DNR KS 39/2022  
KS § 119 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda motioner. 
 
Följande motioner återstår att bereda per den 1 juli:  

• Motion om valberedningens utformning 
• Motion om hjälpmedel för barn med funktionsvariationer 
• Motion om att stötta kommunens lantbrukare 
• Motion om tillgänglighetsanpassad badplats 
• Motion om ändrade sammanträdestider för kommunstyrelse och nämnder 
• Motion om föreläsning om kriminalitet 
• Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt 

naturreservat 
• Motion gällande införande av sensorstyrda kranar 
• Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet 
• Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet 
• Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur 
• Motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden 
• Motion om att införa huskurage 
• Motion om att avskaffa kaffe- och teavdraget för kommunens personal 
• Motion om alla flickors rätt till mensskydd 
• Motion om framtagande av solkraftsplan för Herrljunga kommun 
• Motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort 
• Motion om ungdomsgård i Ljung 
• Motion om arbetsskor för vårdpersonal 
• Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer 
• Motion om gratis fixartjänst 
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse § 119/2022-08-22 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-07-01 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2022 godkänns och läggs 
till handlingarna. 
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KF § 142    DNR KS 1/2022 

 
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Patrich Hällfärdsson (SD) har i skrivelse 2022-09-05 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. I skrivelse daterad 2022-09-15 från 
Sverigedemokraternas gruppledare Jacob Brendelius nomineras Daniel Fredriksson 
(SD) som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Patrich Hällfärdssons (SD) begäran 
om entledigande godkänns och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om  
Daniel Fredriksson (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen och finner att så 
sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Patrich Hällfärdssons (SD) begäran om entledigande som ersättare i 
kommunstyrelsen godkänns. 
2. Daniel Fredriksson (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för resterande del 
av mandatperioden. 
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KF § 143    DNR KS 1/2022 

 
Fyllnadsval av ledamot i valberedningen 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet har en vakans av ledamot i valberedningen. 
 
I skrivelse 2022-09-14 föreslår Centerpartiet Thorbjörn Holgersson till ledamot i 
valberedningen för resterande del av mandatperioden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Thorbjörn Holgersson (C) väljs till ledamot i 
valberedningen och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Thorbjörn Holgersson (C) väljs till ledamot i valberedningen för resterande del av 
mandatperioden. 
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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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