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KF § 175  DNR KS 50/2022 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 176  DNR KS 36/2022 392 
KS § 178 
 
Svar på medborgarförslag om naturreservat på fastigheten 
Orraholmen 1:1 

 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-01-31 från Håkan Igelström: 

 
”Jag lämnar härmed förslag om att den tätortsnära fastigheten Orraholmen 1:1 ska 
göras till kommunens första kommunala naturreservat för att säkerställa områdets 
karaktär av värdefull natur- och kulturmiljö och bevara området för rekreations 
ändamål för kommunens innevånare. Jag uppfattar att kommunen har ett lågt 
förtroende hos allmänhet när gäller viljan att bevara området från konventionellt 
skogsbruk mm och egentligen inte vill ha några synpunkter på hur de vill sköta 
området även om de pliktskyldigast har gått med på att samråd ska hållas innan en 
tänkt åtgärd skall utföras. Den senaste tänkta åtgärden, föryngringsanmälan av 
område 148,149 del av 150, utan att ett samråd hållits visar varför det är 
nödvändigt! 

 
Därför vore det bästa att inrätta ett reservat med hjälp av LONA-bidrag som 
en gång för alla gör att Orraholmen nu och i framtiden sköts med inriktning 
att bevara områdets karaktär men också utveckla området med tex fler 
grillplatser, vindskydd, inhägnad hundrastgård och kanske utegym.” 

 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning (KF 2022-02-21 § 18). 

 
Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till 
kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda 
fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en 
samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt 
naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95).  Utredningen om 
kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har 
sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett 
kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att 
genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju 
konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om 
huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena 
tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande 
fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk 
standard (SS 199000:2014).  
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Fortsättning KS § 178 
 
Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig 
uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig 
uppdraget under kommande fältsäsong.  

 
Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en 
NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan 
om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att 
inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen 
föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och 
förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen. 

 
Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett 
kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen 
att medborgarförslaget anses vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14 
Kommunfullmäktige § 18/2022-02-21. 
Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1, inkom 2022-01-
31 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att 
medborgarförslaget är besvarad. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 

 
  

 
 

Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 177  DNR KS 88/2022 440 
KS § 187 

 
Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i 
Herrljunga kommun 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-03-08 från Sten Magnell med förslag att 
Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning (KF § 49/2022-03-21). 

 
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). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07 
Kommunfullmäktige § 49/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-03-08 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

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

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 

 
Expedieras till:  Förslagsställaren 
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KF § 178  DNR KS 95/2022 440 
KS § 188 
 
Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-03-11 från Ulla Gisleskog med förslag att 
Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning (KF § 51/2022-03-21). 

 
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). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07 
Kommunfullmäktige § 51/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-03-11 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

1. Medborgarförslaget anses besvarad. 
______ 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget anses besvarad. 
______ 
 Expedieras till 

För kännedom till: 
 
Förslagsställaren 
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KF § 179  DNR KS 214/2021 440 
KS § 189 
 
Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2021-10-20 från Jerry Stridh, gällande närtrafik i 
Herrljunga kommun med förslag att utöka närtrafiken i kommunen. 
Förslagslämnaren föreslår att närtrafiken i Herrljunga kommun utökas enligt nedan:  
 
Måndag – Söndag 
09.30-10:30 
12.30-13.30 
15.00-16.00 
18.00-19.00 
21.00-22.00 
00.00-01.00* 
*endast natt mot lördag och söndag 

 
Västtrafiks styrelse fattade beslut den 2022-04-20, om inriktningen för utvecklingen 
av närtrafiken som sker inom befintligt koncept i syfte att göra närtrafiken mer 
tillgänglig och attraktiv. Syftet är också en ökad integrering med den linjelagda 
kollektivtrafiken samt en regional likriktning avseende finansiering av utbud utöver 
grundutbud. 
 
För att kunna besvara medborgarförslaget har kommunen gjort en beställning av en 
kostnadskalkyl för tillköp utöver grundutbud, lördag samt natt mot lördag och natt 
mot söndag.  
 
Inkommen kalkyl omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördagar klockan 09.00-
10.00, 15.30-16.30, 21.30-22.30 samt natt mot lördag och söndag klockan 00.30-
01.30. Den totala beräknade kostnaden för tillköp enligt ovanstående blir 98 840 kr 
per år. Kalkylen är  
beräknad på resande om 220 resor per år. Kostnader omfattar direkta 
trafikkostnader, kostnader för beställningscentral, drift samt administration, 
beräknade biljettintäkter samt administrationskostnader.  
 
Förvaltningen föreslår att tillköp enligt ovanstående kostnadskalkyl görs. 
Medborgarförslaget är därmed besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-11 
Kommunfullmäktige § 141/2021-10-25  
Medborgarförslag inkommen 2021-10-20 
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Fortsättning KS § 189 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget anses besvarad 
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra tillköp av närtrafiksintervall 

enligt beskrivning. 
 

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget anses besvarad. 
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra tillköp av närtrafiksintervall 

enligt beskrivning. 
______ 

 
I kommunfullmäktige tillstyrker Ove Severin (KD) kommunstyrelsen förslag till 
beslut.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra tillköp av närtrafiksintervall 

enligt beskrivning. 
______ 
 

 
 

Expedieras till 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren 
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KF § 180  DNR KS 66/2022 910 
KS § 190 
 
Svar på medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun 

 
Sammanfattning 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Maja Fredriksson. I 
förslaget efterfrågar man att det behövs fler kommunpoliser i Herrljunga kommun. 
Förslagsställaren beskriver att många känner sig otrygga och fler synliga poliser 
skulle minska otryggheten och brotten. 

 
Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte 
faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad 
närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor 
med polisen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Kommunfullmäktige § 38/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 

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

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 
Expedieras till 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren 
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KF § 181  DNR KS 69/2022 910 
KS § 191 
 
Svar på medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga 

 
Sammanfattning 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. I förslaget 
efterfrågar man att det behövs fler poliser i Herrljunga kommun för att säkra 
medborgarnas säkerhet. Förslagsställaren beskriver att det skett kriminella 
handlingar i Herrljunga och att det fortfarande sker saker som inte är bra. I förslaget 
pekar man särskilt på att en polisnärvaro eller åtminstone ordningsvakter hade 
behövts på stationen.  

 
Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte 
faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad 
närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor 
med polisen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Kommunfullmäktige § 41/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
I kommunfullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

Expedieras till 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren 
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KF § 182  DNR KS 70/2022 360 
KS § 192 
 
Svar på medborgarförslag om lekland i Herrljunga 

 
Sammanfattning 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Fariba Rezai. I förslaget 
föreslår man att kommunen att bygga ett lekland i Herrljunga. Förslagsställaren 
skriver att det finns på andra orter, men att man behöver åka långt för att komma 
dit.  

 
Då ett lekland skulle behöva bedrivas som en näringsverksamhet så faller det 
utanför kommunens verksamhetsområde. Detta då en näringsverksamhet som drivs 
av kommunen ska vara av allmännyttig och vända sig till alla medborgare.   
 
Förslaget har beretts och man bedömer att ett lekland inte ligger inom kommunens 
verksamhet. Förslagsställaren bör i stället vända sig till Fokus Herrljunga AB med 
sitt förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Kommunfullmäktige § 42/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 
 

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

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

Expedieras till 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren 
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KF § 183  DNR KS 90/2022 361 
KS § 193 
 
Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar 

 
Sammanfattning 
Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund. 
Förslagsställaren skriver att man har följande förslag: 
Ett inhägnat område i parken intill hemköp; 
Möjlighet för hundar att kunna röra sig ute utan koppel och även kunna umgås med 
andra hundar mer avslappnat. 

 
I förslaget skriver man vidare att det finns en önskan från ett antal individer att ha 
en inhägnad plats för hundar. Förslagsställaren har utifrån egna observationer 
identifierat ett outnyttjat område i parken intill lekplatsen.   
 
Förslaget har beretts och man bedömer att en hundrastgård inte ligger inom 
kommunens verksamhet samt platsen bedöms inte som lämplig för sådan 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Kommunfullmäktige § 50/2022-03-21 
Medborgarförslag inkommen 2022-03-09 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 

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

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
 Expedieras till 

För kännedom till: 
 
Förslagsställaren 
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KF § 184  DNR KS 260/2021 942 
KS § 167 
 
Svar på motion om behov av budgetförstärkning till 
bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om behov av budgetförstärkning till 
bildningsnämnden. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 § 179. I motionen yrkas att 

1. Det utreds hur mycket av Tekniska nämnds överskott 2021 som kan 
ramväxlas till Bildningsnämnden för 2022 

2. En dialog inleds med Bildningsnämndens förvaltningsledning som utreder 
hur stor förändring av resultat 2022 som behöver ianspråktas för att 
säkerställa en god skola i Herrljunga kommun. 

 
Kommunens budgetprocess och över- och underskottshantering regleras i policy för 
verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. I policyn framgår att både underskott 
och överskott ska redovisas i den nämn där under- eller överskottet redovisades. 
Vidare framgår att ett disponerat överskott inte är nivåhöjande vilket innebär att 
nämndens budgetramar vare sig ökar eller minskar inför nästkommande års 
budgetprocess. Enligt gällande regelverk kan således inte ett överskott i en nämnd 
ramväxlas till en annan nämnd. 

 
Om en nämnd redovisar ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand 
avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska 
underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. 
Bildningsnämndens överskott 2021 täcker därför tidigare uppkomna överskott. 
Utgående balans för bildningsnämndens över- och underskottshantering i samband 
med årsbokslut 2021 var ett underskott på 946 tkr. 
 
Nämndens månadsuppföljning per 2022-10-31 visar en prognostiserad avvikelse 
mot budget på 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet dateras 2022-11-15 
Kommunfullmäktige § 179/2021-12-13 
Motion inkommen 2021-12-10 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Fortsättning KF § 184 
Fortsättning KS § 167 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
______ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Ekonomichef, controller bildningsnämnd,  
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KF § 185  DNR KS 251/2021 741 
KS § 194 
 
Svar på motion om att införa Huskurage 

 
Sammanfattning 
Inkommande motion föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Herbo 
att införa Huskurage i sina bostäder, samt att Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunens förvaltning att i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar 
informera om Huskurage.  

 
Huskurage är ett verktyg som kan användas för att stoppa otrygghet och våld i 
hemmet. Herrljunga kommun har dock påbörjat ett liknande arbete i samband med 
den våldspreventiva satsningen En kommun fri från våld, där delar i hela 
kommunen-ansatsen är avsedda att ingå i en lokal variant av Huskurage. Planering 
och dialog har påbörjats tillsammans med Herbo och Hyresgästföreningen. Därför 
föreslås att motionen röstas ned. Inte för att behovet inte finns, endast för att ett 
liknande arbete redan påbörjats genom En kommun fri från våld. För att förebygga 
våld och otrygghet i hemmet vill Herrljunga kommun ta fram en lokal variant av 
Huskurage, med ett budskap om att agera aktivt om tecken finns på att våld 
förekommer, så kallat aktiv åskådaransats. Aktiv åskådaransats är en av de 3 
förändringsfaktorerna som En kommun fri från våld grundas på. 
Förändringfaktorerna är evidensbaserade och rekommenderade av WHO (World 
Health Organisation) för minskat våld i samhället. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 
Motion om att införa Huskurage 2021-11-29 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om 
införande av Huskurage. 

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

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

1. Motionen avslås. 
______
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KF § 186  DNR KS 28/2022 392 
KS § 179 
 
Svar på motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur 

 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-01-25 från Mats Palm (S): 

 
“Orraholmens fritidsområde är en av kommunens absoluta juveler. 
Föreningslivet och spontana aktiviteter och vandringar sker dagligen i 
området, en grön tunga för kommunens centralort. På senare tid har dock detta 
område återkommande hamnat i pressen på grund av olika otydliga förslag på 
aktiviteter och förslag på avverkningar inom området. 
Det har under åren fattats otaliga beslut rörande Orraholmen, men osäkerheten 
och tvistemålen om beslutens innebörd tycks bestå. Då Orraholmsområdet, alldeles 
oomtvistat, är ett av våra medborgare mycket högt värderat område, måste 
området få en säkrat status. Den osäkerhet kring områdets status och fortlevnad 
som återkommande har aktualiserats, är för vår kommun inte acceptabel. Området 
måste få en beslutad status som betyder fortsatt friluftsområde, med tillåtelse för de 
säkerhets och röjningsåtgärder som behövs ur säkerhets och tillgänglighetsaspekt. 
Natur och friluftsliv måste förtydligas, på bekostnad av avverkning inom området.  
 
Jag yrkar att: 
 
En skyndsam process sätts igång för att hitta beslutsformuleringen som 
innebär ett tydligt, långsiktigt och långtgående skydd för den kommunala 
delen av Orraholmsområdets natur.” 

 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning (KF 2022-02-21 § 20). Eftersom ett flertal motioner och 
medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av 
naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade 
kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen 
för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-
05-30 § 95).  Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under 
våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om 
vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för 
upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för 
området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför 
beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. 
På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI 
under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta 
tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).  
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Fortsättning KS § 179 
 
Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig 
uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig 
uppdraget under kommande fältsäsong.  

 
Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en 
NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan 
om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att 
inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen 
föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och 
förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen. 

 
Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett 
kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen 
att medborgarförslaget anses vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14 
Kommunfullmäktige § 20/2022-02-21.  
Motion inkommen 2022-01-25 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 
besvarad. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   2     20 
2022-12-12 & 2022-12-15 

       Digital justering 221221      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 187  DNR KS 58/2022 392 
KS § 181 
 
Svar på motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett 
kommunalt naturreservat 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-02-11 från Jan-Olof Brorson (L) och Håkan Körberg 
(L): 
 
”Orraholmens fritidsområde är en pärla i Herrljunga kommun. Inköpt av 
framsynta kommunpolitiker för mer än 50 år sedan för just detta ändamål. 
Orraholmen har fungerat bra som fritidsområde men under senare år utsatts för 
avverkning och mer avverkning är planerad! 
 
Företrädare för kommunen framhåller ofta, i olika sammanhang, vår vackra natur 
som en viktig anledning att bosätta sig i vår kommun. Men naturen är stadd i 
ständig för ändring. Den privatägda skogen kan kommunen inte råda över. Äldre 
skog avverkas och övergår till planterings- och ungskog. Oftast gran. Exempelvis 
runt vårt senaste bostadsområde Horsby. Detta ger inte den känsla av natur som 
det känns speciellt bra att promenera i eller få den känsla av orördhet som är så 
speciell i stor skog.  
 
När vi nu i Herrljunga har förmånen att äga ett område av denna storskogs 
karaktär är det viktigt att slå vakt om att det förblir så! Därför föreslår 
Liberalerna att Orraholmen ombildas till ett kommunalt reservat. Ett reservat som 
syftar till att bevara området för rekreation för kommunens invånare och 
besökande naturälskare.  
 
Ett kommunalt reservat betyder inte att en död hand läggs över området. Vilken 
form av reservat det blir får kommande inventeringar utvisa. Skötselplan över 
området med utgångspunkt från naturvärdesinventering utgör sedan underlag för 
intrångsersättning från Naturvårdsverket på upp till 50% baserat på virkesvärde 
och lokala marknadsvärden. 
 
För naturvärdesbedömning och skötselplan finns Lona-bidrag att söka. 
Liberalerna hoppas därför att denna motion ska behandlas positivt och ge 
Herrljunga ett eget naturreservat så att vi kan leva upp till målsättningen att ha en 
fin natur.  
 
Därför yrkar Liberalerna på: 

• Att Orraholmens fritidsområde ombildas till ett kommunalt naturreservat. 
 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning (KF 2022-02-21 § 26). 
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Fortsättning KS § 181 
 
Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till 
kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda 
fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en 
samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt 
naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95).   
 
Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. 
Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs 
för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av 
en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått 
ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i 
frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den 
sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under 
innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall 
enligt svensk standard (SS 199000:2014).  

 
Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig 
uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig 
uppdraget under kommande fältsäsong.  

 
Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en 
NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan 
om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att 
inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen 
föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och 
förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen. 

 
Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett 
kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen 
att medborgarförslaget anses vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14 
Kommunfullmäktige § 26/2022-02-21.  
Motion inkommen 2022-02-11 
KS 2022-05-30 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 
besvarad. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KS § 181 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
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KF § 188  DNR KS 37/2022 392 
KS § 180 
 
Svar på motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom 
Orraholmsområdet  

 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-02-01 från Mats Palm (S): 

 
”Vårt frilufts och rekreationsområde Orraholmen, är i en ifrågasatt process, igen. 
Ilskan och upprördheten är stor över hur delar av politiken har behandlat den 
uppgörelse om naturskydd som vi trodde att vi hade.  
Ett beslut i Fullmäktige 2021 identifierade att till en ny skogsvårdsplan fanns på 
plats, skulle största miljöhänsyn tas till området. Inför varje åtgärd inom området, 
skulle de aktiva föreningarna inom området kontaktas för dialog. 
Vi har tyvärr anledning nu att se hur det beslutet har hanterats av Teknisk nämnds 
ordförande. Åter igen har medborgare oroats och upprörts av rykten om en 
kalhuggning. Ett avtal om avverkning har initierats utan dialog och förberedande 
kontakter med föreningslivet. Sorgligt nog är nog det beslut som togs 2021 inte 
längre tillräckligt för att försäkra våra invånare om det långsiktiga skyddet och 
bevarandet av friluftsområdet Orraholmen. Här finns dock kommuner som i 
liknande situationer gått före oss, som har använt 
sig av möjligheten att med statligt stöd via LONA-bidrag, inrättat Kommunala 
naturreservat. Bifogat i motionen ligger exempel på en sådan process. Det ligger 
också bifogat hur man ansöker om LONA-stöd och processen framåt. 
 
Kränglan - beslut och skötselplan (naturvardsverket.se) 
Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (U)NA) ISBN 978-91-620-
6392-4 (naturvardsverket.se) Process att bilda naturreservat (naturvardsverket.se) 

 
Får kommun är inte betjänt av att ifrågasättas om våra intentioner kring naturvård 
och friskvård, våra intentioner kring ett naturnära och stimulerande och 
rekreerande friluftsliv. Därför föreslår jag att vi som kommun går in i process att 
inleda aktiviteter syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat i Orraholmen.  

 
Jag yrkar att: 

1. Kommunen inleder en process, syftande till att inrätta ett kommunalt 
naturreservat inom Orraholmsområdet. 

2. Kommunen utreder möjligheten att i denna process ansöka om LONA-
bidrag från Naturvårdsverket.” 

 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning (KF 2022-02-21 § 23). 
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Fortsättning KS § 180 
 
Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till 
kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda 
fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en 
samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt 
naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95).  Utredningen om 
kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har 
sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett 
kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att 
genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju 
konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om 
huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena 
tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande 
fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk 
standard (SS 199000:2014).  

 
Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig 
uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig 
uppdraget under kommande fältsäsong.  

 
Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en 
NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan 
om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att 
inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen 
föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och 
förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen. 

 
Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett 
kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen 
att medborgarförslaget anses vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14 
Kommunfullmäktige § 23/2022-02-21.  
Motion inkommen 2022-02-01 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 
besvarad. 
 
 
 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   2     25 
2022-12-12 & 2022-12-15 

       Digital justering 221221      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 180 

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

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

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
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KF § 189  DNR KS 40/2022 392 
KS § 182 
 
Svar på motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom 
Orraholmsområdet 

 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-02-01 från Magnus Jonsson (V): 
 
’'Ordförande för Tekniska nämnden i Herrljunga har beställt avverkning av ett 
skogsområde på Orraholmens friluftsområde.  
 
Detta trots att man i ett tidigare KF-beslut beslutat att ha samråd med föreningar 
och aktörer i området innan man gör några ingrepp. Området är skyddsvärt ur en 
mängd synvinklar och att göra ett så stort ingrepp som planerat skulle medföra 
betydande konsekvenser på bl.a. fågelliv, fauna och rekreationsmöjligheter. 
Tydligen är det en tolkningsfråga vad samråd betyder. Dessutom är det otydligt hur 
mycket inflytande föreningar och medborgare skall få ha och hur processen ser ut 
fram till verkställd avverkning. Det har uppenbarligen inte fungerat och helt 
plötsligt har Södra Skogsägarna fått ett uppdrag som de flesta inte hade räknat 
med. 
Ett stort antal medborgare i Herrljunga har med rätta protesterat mot planerna 
och kommunens agerande. Om man däremot omvandlar området till ett kommunalt 
naturreservat så gäller helt andra regler och denna typ av ovälkomna 
överraskningar kan helt undvikas. Det innebär även att han häver avtalet med 
Södra Skogsägarna snarast.“ 
 
Därför yrkar jag: 

• Att Herrljunga Kommun kontaktar Länsstyrelsen och påbörjar en process 
för att bilda ett kommunalt naturreservat på Orraholmen. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning (KF 2022-02-21 § 24). Eftersom ett flertal motioner och 
medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av 
naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade 
kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen 
för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-
05-30 § 95).  Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under 
våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om 
vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för 
upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för 
området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför 
beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. 
På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI 
under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta 
tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).  
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Fortsättning KS § 182 
 
Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig 
uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig 
uppdraget under kommande fältsäsong.  
 
Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en 
NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan 
om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att 
inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen 
föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och 
förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen. 
 
Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett 
kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen 
att medborgarförslaget anses vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14 
Kommunfullmäktige § 24/2022-02-21.  
Motion inkommen 2022-02-01 
KS 2022-05-30 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 
besvarad. 
 

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

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

1. Motionen anses besvarad. 
______
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KF § 190  DNR KS 77/2022 392 
KS § 177 
 
Statusuppdatering för samordnad beredning angående bildande 
av kommunalt naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 
 
Sammanfattning 
Ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige 
angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 
1:1.  

 
Kommunstyrelsen har lämnat dessa som en samordnad beredning till förvaltningen 
för vidare utredning. Förvaltningen har sammanställt grundläggande 
sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En 
anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en 
Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i 
avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett 
kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på 
året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då 
NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 
199000:2014). Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed 
inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att 
åta sig uppdraget under kommande fältsäsong. Förvaltningen föreslår att uppdraget 
att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande 
under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för 
fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna 
sammanställas inför beslut.  

 
Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge 
upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa 
resultatet av utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30 § 95 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram 
en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med 
genomförande under fältsäsongen 2023.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för 
inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör 
ställas som krav i upphandlingserbjudandet. 
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Fortsättning KS § 177 
 

 
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för 

naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna 
genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den 
kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma 
att bero på när den nya standarden träder i kraft. 

4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för 
enheten för strategisk planering.  

 
Mats Palm (S) yrkar tilläggsförslag till punkten 1 med följande formulering: 
”Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en 
naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med genomförande under 
fältsäsongen 2023, i avsikt att inrätta ett kommunalt naturreservat.” 
 
Ove Severin (KD) yrkar avslag på Mats Palm (S) tilläggsförslag. 

 
Centerpartiet yrkar bifall till Mats Palms (S) tilläggsförslag. 

 
Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Ove Severins (KD) förslag. 

 
Liberalerna yrkar bifall till liggande förslag och till Mats Palm (S) tilläggsförslag. 

 
Kommunens väl yrkar bifall till Ove Severins (KD) förslag. 

 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer Mats Palm (S) tilläggsförslag mot Ove Severins (KD) förslag. 

 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: 
Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag. 
Nej = Ove Severins (KD) förslag. 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Mats Palms (S) tilläggsförslag. 
 
(Omröstningsbilaga 1, KS § 177/2022-11-22) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram 
en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med 
genomförande under fältsäsongen 2023, i avsikt att inrätta ett kommunalt 
naturreservat.  
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Fortsättning KS § 177 

 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för 

inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör 
ställas som krav i upphandlingserbjudandet. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för 
naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna 
genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den 
kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma 
att bero på när den nya standarden träder i kraft. 

4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för 
enheten för strategisk planering.  

______ 
 
Reservation 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kommunens väl reserverar sig till 
förmån för Ove Severins (KD) förslag. 
______ 

 
I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Charlotta Norén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Magnus Jonsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram 
en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med 
genomförande under fältsäsongen 2023, i avsikt att inrätta ett kommunalt 
naturreservat.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för 
inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör 
ställas som krav i upphandlingserbjudandet. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för 
naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna 
genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den 
kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma 
att bero på när den nya standarden träder i kraft. 

4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för 
enheten för strategisk planering.  

______ 
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KF § 193  DNR KS 51/2022 912 

 
Information från revisionskollegiet 
 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar kommunfullmäktige 
om följande: 

• Den 22-23 november genomfördes ansvarsprövning med kommunstyrelsen, 
socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och bygg- och 
miljönämnden. 

• Den 23 november genomfördes även ett revisionsmöte. 
• Den 16 december genomförs det sista revisonsmötet för året, där tidigare 

granskningar av investeringsprocessen, äldreomsorgen och 
kostverksamheten kommer att behandlas. Även slutrapporten från 
granskningen av ägarstyrningen av de kommunala bolagen kommer att 
beröras. En slutsummering av 2022 kommer att genomföras samt planering 
inför 2023 och en eventuell riskanalys. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 194  DNR KS 2016/2022 111 
Valberedningen § 19 

 
Val av 11 ledamöter i kommunstyrelsen 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) och Andreas Johansson (M) 
till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S), Anette Rundström (S), Emma Blomdahl 
Wahlberg (C), Jessica Pehrson (C), Charlotta Norén (L) och Magnus Jonsson (V) 
till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) och Jacob 
Brendelius (SD) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Gunnar Andersson (M) 
Andreas Johansson (M) 
Mats Palm (S) 
Anette Rundström (S) 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
Jessica Pehrson (C) 
Charlotta Norén (L) 
Magnus Jonsson (V) 
Johannes Luiga (KD) 
Alexander Strömborg (SD) 
Jacob Brendelius (SD) 

______ 
 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 194 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Gunnar Andersson (M) 
Andreas Johansson (M) 
Mats Palm (S) 
Anette Rundström (S) 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
Jessica Pehrson (C) 
Charlotta Norén (L) 
Magnus Jonsson (V) 
Johannes Luiga (KD) 
Alexander Strömborg (SD) 
Jacob Brendelius (SD) 

______ 
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KF § 195  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 20 
 
Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare för 
mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Thomas Örn Karlsson (M) och Lina Sundberg (M) till 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S), Kari Hellstadius (S), Niklas 
Åsbogård (C), Thorbjörn Holgersson (C), Krister Karlsson (V) och Roger Södervall 
(L) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Daniel Fredriksson (SD) och Magnus 
Lennartsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Ingemar Kihlström (KD) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Thomas Örn Karlsson (M) 
Lina Sundberg (M) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Kari Hellstadius (S) 
Niklas Åsbogård (C) 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Krister Karlsson (V) 
Roger Södervall (L) 
Daniel Fredriksson (SD) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Ingemar Kihlström (KD) 

______ 
 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 195 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Thomas Örn Karlsson (M) 
Lina Sundberg (M) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Kari Hellstadius (S) 
Niklas Åsbogård (C) 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Krister Karlsson (V) 
Roger Södervall (L) 
Daniel Fredriksson (SD) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Ingemar Kihlström (KD) 

______ 
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KF § 196  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 21 
 
Val av ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i kommunstyrelsen 
för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till ordförande i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Mats Palm (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2023-2026. 

_____ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Carin Martinsson (M) Gunnar Andersson (M) som 
ordförande i kommunstyrelsen. 

 
Torbjörn Holgersson (C) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 
 
Carina Fredriksen (S) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström (KD) tillstyrker Carin Martinssons (M) förslag till beslut. 
 
Charlotta Norén (L) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Carin Martinssons (M) förslag. 
 
Omröstning genomförs. 
 
Med 16 röster för valberedningens förslag, 14 röster för Carin Martinssons (M) 
förslag och 1 blank röst, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med valberedningens förslag. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Mats Palm (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2023-2026. 

______ 
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KF § 197  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 22 
 
Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Emma Blomdahl Wahlberg (C) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 

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

1. Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 

______ 
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KF § 198  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 23 
 
Val av 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 2:e vice ordförande samt 
ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Hans Malmquists (M) 
förslag till beslut antas. 
 
Val av ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gunnar Andersson (M) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Val av ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

_____ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Ove Severin (KD) Johannes Luiga (KD) till ersättare 
för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Magnus Lennartsson (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) som 2:e vice 
ordförande. 
 
Ordföranden ställer valberedningens förslag till 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen mot Magnus Lennartssons (SD) förslag. 
 
Omröstning genomförs. 

 
Med 13 röster för valberedningens förslag, 6 röster för Magnus Lennartssons (SD) 
förslag och 12 blanka röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med valberedningens förslag. 
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 Fortsättning KF § 198 
 

Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag till ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gunnar Andersson (M) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Johannes Luiga (KD) väljs till ersättare för 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 199  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 24 
 
Val av ledamot och ordförande i Lokala pensionärsrådet och 
Lokala funktionshinderrådet 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska i enlighet med reglementsbestämmelser bland 
kommunstyrelsens ledamöter utse en ledamot tillika ordförande i Lokala 
pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att den som väljs till kommunstyrelsens ordförande också 
väljs till ledamot och tillika ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala 
funktionshinderrådet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsens ordförande väljs till ledamot och tillika ordförande i 
Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionhinderrådet.  

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

1. Kommunstyrelsens ordförande väljs till ledamot och tillika ordförande i 
Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionhinderrådet.  

______
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KF§ 200  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 25 
 
Val av 11 ledamöter i bildningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i 
bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Carin Martinsson (M) och John Sigve Berg (M) till 
ordinarie ledamöter i bildningsnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S), Anneli Eriksson (S), Johnny 
Carlsson (C), Tomas Svantesson (C), Krister Karlsson (V) och Mikael Norén (L) 
till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) och Richard 
Hällfärdsson (SD) till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Erik Hjertén (KD) till ordinarie ledamot i 
bildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Carin Martinsson (M) 
John Sigve Berg (M) 
Ronny Norrman (S) 
Anneli Eriksson (S) 
Johnny Carlsson (C) 
Tomas Svantesson (C) 
Krister Karlsson (V) 
Mikael Norén (L) 
Jacob Brendelius (SD) 
Richard Hällfärdsson (SD) 
Erik Hjertén (KD) 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 200 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Carin Martinsson (M) 
John Sigve Berg (M) 
Ronny Norrman (S) 
Anneli Eriksson (S) 
Johnny Carlsson (C) 
Tomas Svantesson (C) 
Krister Karlsson (V) 
Mikael Norén (L) 
Jacob Brendelius (SD) 
Richard Hällfärdsson (SD) 
Erik Hjertén (KD) 

______ 
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KF § 201  DNR KS  216/2022 111 
Valberedningen § 26 
 
Val av 11 ersättare i bildningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare i 
bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Berith Edholm (M) till ersättare i bildningsnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Ellionore Abrahamsson (S), Katarina Andersson (S), 
Kurt Hallberg (S), Ulrika Bränninggård (C), Rune Johansson (C) och Jonas Holm-
Pileborg (L) till ersättare i bildningsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Ebba Jansson och Magnus Lennartsson (SD) 
till ersättare i bildningsnämnden. 
 
Förslag på ytterligare 2 ersättare i bildningsnämnden hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Berith Edholm (M) 
Ellionore Abrahamsson (S) 
Katarina Andersson (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Ulrika Bränninggård (C) 
Rune Johansson (C) 
Jonas Holm-Pileborg (L) 
Ebba Jansson (SD) 
Magnus Lennartsson (SD) 
 

2. Förslag på ytterligare 2 ersättare i bildningsnämnden hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 ______ 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige föreslår Harry Nilsson (S) Jarl Barkenfelt (S) istället för 
Katarina Andersson (S) som ersättare i bildningsnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Maj Henningsson (KD) som ersättare i 
bildningsnämnden. 
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Fortsättning KF § 201 

 
Moderaterna har för närvarande ingen kandidat som ersättare i bildningsnämnden 
och platsen lämnas därför vakant. 
 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 
 
Mats Palm (S) föreslår Jarl Barkenfelt (S) istället för Katarina Andersson (S) som 
ersättare i bildningsnämnden. 

 
Ove Severin (KD) föreslår Maj Henningsson som ersättare i bildningsnämnden. 

 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut, med de tilläggsförslag 
från Mats Palm (S) och Ove Severin (KD) antas och finner att så sker. 
 
Ordföranden informerar om att den andra ersättaren från Moderaterna i 
bildningsnämnden lämnas vakant. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Berith Edholm (M) 
Ellionore Abrahamsson (S) 
Jarl Barkenfelt (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Ulrika Bränninggård (C) 
Rune Johansson (C) 
Jonas Holm-Pileborg (L) 
Ebba Jansson (SD) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Maj Henningsson (KD) 
Vakant (M) 

______ 
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KF § 202  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 27 
 
Val av ordförande i bildningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i bildningsnämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S) till ordförande i bildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ronny Norrman (S) väljs till ordförande i bildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ronny Norrman (S) väljs till ordförande i bildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______
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KF § 203  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 28 
 
Val av vice ordförande i bildningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i 
bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Carin Martinsson (M) till vice ordförande i 
bildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Carin Martinsson (M) väljs till vice ordförande i bildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Carin Martinsson (M) väljs till vice ordförande i bildningsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 204  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 29 
 
Val av ledamöter till Lokala pensionärsrådet och Lokala 
funktionshinderrådet  

 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementsbestämmelser ska socialnämnden och 
internservicenämnden välja en ledamot till Lokala pensionärsrådet och Lokala 
funktionshinderrådet. Vidare ska bildningsnämnden välja en ledamot till Lokala 
funktionshinderrådet. 

 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att socialnämnden och internservicenämnden utser 
ledamöter i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet och att 
bildningsnämnden utser en ledamot till Lokala funktionshinderrådet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Socialnämnden och internservicenämnden utser ledamöter i Lokala 
pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet och att bildningsnämnden 
utser en ledamot till Lokala funktionshinderrådet. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Socialnämnden och internservicenämnden utser ledamöter i Lokala 
pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet och att bildningsnämnden 
utser en ledamot till Lokala funktionshinderrådet. 

______ 
 

  
 
 

Expedieras till:  Socialnämnden, internservicenämnden, bildningsnämnden 
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KF § 205  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 30 
 
Val av 11 ledamöter i socialnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i socialnämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Patrich Hällfärdsson (M) och Anna Florell Berg (M) 
till ordinarie ledamöter i socialnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Carina Fredriksen (S), Kitty Andersson (S), Lise-Lotte 
Hellstadius (S), Brita Hårsmar (C), Helen Svantesson (C) och Anette Aleryd (L) till 
ordinarie ledamöter i socialnämnden. 
 
Alexanders Strömborg (SD) föreslår Magnus Lennartsson (SD) och Jan Knudsen 
(SD) till ordinarie ledamöter i socialnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Emma Luiga (KD) till ordinarie ledamot i 
socialnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Patrich Hällfärdsson (M) 
Anna Florell Berg (M) 
Carina Fredriksen (S) 
Kitty Andersson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Brita Hårsmar (C) 
Helen Svantesson (C) 
Anette Aleryd (L) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Jan Knudsen (SD) 
Emma Luiga (KD) 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 205 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Patrich Hällfärdsson (M) 
Anna Florell Berg (M) 
Carina Fredriksen (S) 
Kitty Andersson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Brita Hårsmar (C) 
Helen Svantesson (C) 
Anette Aleryd (L) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Jan Knudsen (SD) 
Emma Luiga (KD) 

______ 
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KF § 206  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 31 
 
Val av 11 ersättare i socialnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare i socialnämnden 
för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Katarzyna Eklundh (M) och Gudrun Gustafsson (M) 
till ersättare i socialnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Lars Gabrielsson (S), Harry Nilsson (S), Lovisa 
Zagerholm (C), Bo Naumburg (V), Curt-Arne Gisleskog (C) Inger Gustavsson (L) 
till ersättare i socialnämnden. 
 
Alexanders Strömborg (SD) föreslår Gary Duncan (SD) och Jacob Brendelius (SD) 
till ersättare i socialnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Maj Henningsson (KD) till ersättare i socialnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Katarzyna Eklundh (M) 
Gudrun Gustafsson (M) 
Lars Gabrielsson (S) 
Harry Nilsson (S) 
Lovisa Zagerholm (C) 
Bo Naumburg (V) 
Curt-Arne Gisleskog (L) 
Inger Gustavsson (L) 
Gary Duncan (SD) 
Jacob Brendelius (SD) 
Maj Henningsson (KD) 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 206 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Katarzyna Eklundh (M) 
Gudrun Gustafsson (M) 
Lars Gabrielsson (S) 
Harry Nilsson (S) 
Lovisa Zagerholm (C) 
Bo Naumburg (V) 
Curt-Arne Gisleskog (L) 
Inger Gustavsson (L) 
Gary Duncan (SD) 
Jacob Brendelius (SD) 
Maj Henningsson (KD) 

______ 
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KF § 207  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 32 
 
Val av ordförande i socialnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Carina Fredriksen (S) till ordförande i socialnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Carina Fredriksen (S) väljs till ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Carina Fredriksen (S) väljs till ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 208  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 33 
 
Val av vice ordförande i socialnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i 
socialnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Patrich Hällfärdsson (M) till vice ordförande i 
socialnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Magnus Lennartsson (SD) till vice ordförande i 
socialnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Hans Malmquists (M) 
förslag till beslut antas. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Patrich Hällfärdsson (M) väljs till vice ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

_____ 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget 
______ 
 
I kommunfullmäktige informerar Gunnar Andersson (M) att Patrich Hällfärdsson 
(M) drar tillbaka sin kandidatur som vice ordförande i socialnämnden.  
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Magnus Lennartsson (SD) som vice ordförande 
i socialnämnden. 
 
Ordföranden frågar om Alexander Strömborgs (SD) förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Magnus Lennartsson (SD) väljs till vice ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 209  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 34 
 
Val av 9 ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 9 ledamöter i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Ingemar Fredriksson (M) och Lilli-Ann Grindsiö (M) 
till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Anders Ekstrand (S), Marie Karlsson (S), Jan Bengtsson 
(S), Eva Larsson (C) och Cecilia Frändberg (C) till ordinarie ledamöter i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Daniel Fredriksson (SD) och Jan Knudsen (SD) 
till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
väljs: 
Ingemar Fredriksson (M) 
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Anders Ekstrand (S) 
Marie Karlsson (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Eva Larsson (C) 
Cecilia Frändberg (C) 
Daniel Fredriksson (SD) 
Jan Knudsen (SD) 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) Christina Abrahamsson (M) 
till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden istället för Ingemar Fredriksson (M).  
 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut, med Gunnar Anderssons 
(M) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 209 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
väljs: 
Christina Abrahamsson (M) 
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Anders Ekstrand (S) 
Marie Karlsson (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Eva Larsson (C) 
Cecilia Frändberg (C) 
Daniel Fredriksson (SD) 
Jan Knudsen (SD) 

______
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KF § 210   DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 35 
 
Val av 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 9 ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Annika Löfgren Lundkvist (M) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Alexander Rahm (S), Thorbjörn Holgersson (C), Henri 
Andreasson (C), Kent Edström (V) och Jan-Olof Brorsson (L) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Gary Duncan (SD) och Alexander Strömborg 
(SD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
väljs: 
Annika Löfgren Lundkvist (M) 
Alexander Rahm (S) 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Henri Andreasson (C) 
Kent Edström (V) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Gary Duncan (SD) 
Alexander Strömborg (SD) 
Johannes Luiga (KD) 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 210 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
väljs: 
Annika Löfgren Lundkvist (M) 
Alexander Rahm (S) 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Henri Andreasson (C) 
Kent Edström (V) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Gary Duncan (SD) 
Alexander Strömborg (SD) 
Johannes Luiga (KD) 

______ 
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KF § 211  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 36 
 
Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Eva Larsson (C) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Eva Larsson (C) väljs till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Eva Larsson (C) väljs till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 212  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 37 
 
Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Ingemar Fredriksson (M) till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ingemar Fredriksson (M) väljs till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) Christina Abrahamsson (M) 
som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Christina Abrahamsson (M) väljs till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 213  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 38 
 
Val av 5 ledamöter i internservicenämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i 
internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till ordinarie ledamot i 
internservicenämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Richard Hällfärdsson (SD) till ordinarie 
ledamot i internservicenämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Jarl Barkenfelt (S), Afrim Aliu (S) och Johnny Carlsson 
(C) till ordinarie ledamöter i internservicenämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Christina Abrahamsson (M) 
Richard Hällfärdsson (SD) 
Jarl Barkenfelt (S) 
Afrim Aliu (S) 
Johnny Carlsson (C) 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) Ingemar Fredriksson (M) 
istället för Christina Abrahamsson (M) till ledamot internservicenämnden. 
 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut, med Gunnar Anderssons 
(M) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Ingemar Fredriksson (M) 
Richard Hällfärdsson (SD) 
Jarl Barkenfelt (S) 
Afrim Aliu (S) 
Johnny Carlsson (C) 

______ 
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KF § 214  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 39 
 
Val av 5 ersättare i internservicenämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i 
internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Claes Djurberg (M) till ersättare i 
internservicenämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Ebba Jansson (SD) till ersättare i 
internservicenämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Christian Johansson (S), Lise-Lotte Hellstadius (S) och 
Rune Johansson (C) till ersättare i internservicenämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Claes Djurberg (M) 
Ebba Jansson (SD) 
Christian Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Rune Johansson (C) 

____________ 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige föreslår Harry Nilsson (S) Kenneth Lundkvist (S) som 
ersättare i internservicenämnden istället för Lise-Lotte Hellstadius (S).  

 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker 
 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 
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Fortsättning KF § 214 
 
Mats Palm (S) föreslår Kenneth Lundkvist (S) som ersättare i internservicenämnden 
istället för Lise-Lotte Hellstadius (S). 
 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut, med Mats Palms (S) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Claes Djurberg (M) 
Ebba Jansson (SD) 
Christian Johansson (S) 
Kenneth Lundkvist (S) 
Rune Johansson (C) 

______
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KF § 215  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 40 
 
Val av ordförande i internservicenämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i 
internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Johnny Carlsson (C) till ordförande i 
internservicenämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Johnny Carlsson (C) väljs till ordförande i internservicenämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Johnny Carlsson (C) väljs till ordförande i internservicenämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 216  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 41 
 
Val av vice ordförande i internservicenämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i 
internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till vice ordförande i 
internservicenämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Christina Abrahamsson (M) väljs till vice ordförande i 
internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) Ingemar Fredriksson (M) 
istället för Christina Abrahamsson (M) som vice ordförande i 
internservicenämnden.  
 
Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ingemar Fredriksson (M) väljs till vice ordförande i internservicenämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 217  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 42 
 
Val av 5 ledamöter i krisledningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till ordinarie ledamot i 
krisledningsnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S), Emma Blomdahl Wahlberg (C) och 
Charlotta Norén (L) till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till ordinarie 
ledamot i krisledningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Gunnar Andersson (M) 
Mats Palm (S) 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
Charlotta Norén (L) 
Alexander Strömborg (SD) 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Gunnar Andersson (M) 
Mats Palm (S) 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
Charlotta Norén (L) 
Alexander Strömborg (SD) 

______ 
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KF § 218  DNR KS 216/2022 111 
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Val av 5 ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Anette Rundström (S), Magnus Jonsson (V) och Jessica 
Pehrson (C) till ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ersättare i 
krisledningsnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ersättare i 
krisledningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Anette Rundström (S) 
Magnus Jonsson (V) 
Jessica Pehrson (C) 
Johannes Luiga (KD) 
Jacob Brendelius (SD) 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Anette Rundström (S) 
Magnus Jonsson (V) 
Jessica Pehrson (C) 
Johannes Luiga (KD) 
Jacob Brendelius (SD) 

______ 
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KF § 219  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 44 
 
Val av ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningens föreslår i enlighet med reglementet, vilket innebär att ordföranden 
i kommunstyrelsen väljs till ordförande i krisledningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ordföranden i kommunstyrelsen väljs till ordförande i krisledningsnämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ordföranden i kommunstyrelsen väljs till ordförande i krisledningsnämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 220  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 45 
 
Val av vice ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningens föreslår i enlighet med reglementet, vilket innebär att 2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till vice ordförande i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till vice ordförande i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 221  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 46 
 
Val av 5 ledamöter i valnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till ordinarie 
ledamot i valnämnden. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S) och Agneta Svensson (C) till 
ordinarie ledamöter i valnämnden. 
 
Hans Malmquist (M) föreslår Birger Lundell (M) till ordinarie ledamot i 
valnämnden. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Ove Severin (KD) till ordinarie ledamot i valnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Alexander Strömborg (SD) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Agneta Svensson (C) 
Birger Lundell (M) 
Ove Severin (KD) 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Alexander Strömborg (SD) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Agneta Svensson (C) 
Birger Lundell (M) 
Ove Severin (KD) 

______ 
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KF § 222  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 47 
 
Val av 5 ersättare i valnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026.  
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Axel Roselius (S) och Susanne Marstorp (C) till ersättare 
i valnämnden. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ersättare i 
valnämnden. 
 
Lillemor Fritioff (V) föreslår Eva Magnusson (V) till ersättare i valnämnden. 
 
Förslag på femte ersättare i valnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-12-12. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Axel Roselius (S) 
Susanne Marstorp (C) 
Jacob Brendelius (SD) 
Eva Magnusson (V) 
 

2. Förslag på en femte ersättare i valnämnden hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

______ 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige informerar Harry Nilsson (S) om att det har inkommit ett 
förslag på en femte ersättare i valnämnden från Liberalerna, Jan-Olof Brorsson (L). 

 
Gunnar Andersson (M) föreslår John Berg (M) som ersättare i valnämnden. 

 
Ingemar Kihlström (KD) föreslår att förslag till femte ersättare i valnämnden 
återremitteras till valberedningen. 

 
Mats Palm (S) yrkar bifall på Ingemar Kihlströms (KD) förslag. 
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Fortsättning KF 222 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
till valberedningen och finner att ärendet återremitteras till valberedningen. 
 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 
 
Charlotta Norén (L) föreslår Jan-Olof Brorsson (L) som ersättare i valnämnden. 
 
Gunnar Andersson (M) föreslår John Berg (M) som ersättare i valnämnden. 

 
Gunnar Andersson (M) drar tillbaka nomineringen av John Berg (M). 
 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut samt Charlotta Noréns 
(L) förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs: 
Axel Roselius (S) 
Susanne Marstorp (C) 
Jacob Brendelius (SD) 
Eva Magnusson (V) 
Jan-Olof Brorsson (L) 

______ 
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KF § 223  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 48 
 
Val av ordförande i valnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S) till ordförande i valnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bert-Åke Johansson (S) väljs till ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Bert-Åke Johansson (S) väljs till ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 224  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 49 
 
Val av vice ordförande i valnämnden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i valnämnden 
för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till vice ordförande 
i valnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Alexander Strömborg (SD) väljs till vice ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Alexander Strömborg (SD) väljs till vice ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 225  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 50 
 
Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot samt ersättare, 
ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och 
telefoni för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande också väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och 
telefoni. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e 
vice ordförande. 
 
Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande också väljs till ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel 
och telefoni. Till vice ordförande föreslås den som väljs till Herrljunga 
kommunstyrelses 2:e vice ordförande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam 
servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026. 

2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 
2023-2026. 

3. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ordförande i gemensam 
servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026. 

4. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till vice ordförande i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam 
servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026. 

2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 
2023-2026. 
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Fortsättning KF § 225 
 

3. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ordförande i gemensam 
servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026. 

4. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till vice ordförande i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden. 

______ 
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KF 226   DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 51 
 
Val av ledamot samt ersättare i gemensam servicenämnd för 
personal och ekonomi 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot samt ersättare i 
gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande också väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och 
telefoni. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e 
vice ordförande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam 
servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026. 

2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i 
gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 
2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam 
servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026. 

2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i 
gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 
2023-2026. 

______ 
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KF § 227  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 52 
 
Val av 5 ledamöter samt ordförande i stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2023-2026, 
samt styrelseordförande. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Bengt Abrahamsson (M) till ordinarie ledamot. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Mikael Källström (S), Alf Sanfridsson (C) och Håkan 
Körberg (L) till ordinarie ledamöter. 
 
Alexander Strömborg (SD) föreslår Jan Knudsen (SD) till ordinarie ledamot. 

 
Förslag till styrelseordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till styrelsen för Herrljunga Industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för 
mandatperioden 2023-2026, väljs följande ledamöter: 
Bengt Abrahamsson (M) 
Mikael Källström (S)  
Alf Sanfridsson (C)  
Håkan Körberg (L)  
Jan Knudsen (SD)  
 

2. Förslag till styrelseordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-12-12. 

______ 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Mikael Källström (S) som ordförande i Herrljunga 
Industrilokaler för mandatperioden 2023-2026. 
 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   2     78 
2022-12-12 & 2022-12-15 

       Digital justering 221221      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 227 

 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 

 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Mats Palm (S) föreslår Mikael Källström (S) som styrelseordförande i Herrljunga 
Industrilokaler för mandatperioden 2023-2026. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Till styrelsen för Herrljunga Industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för 
mandatperioden 2023-2026, väljs följande ledamöter: 
Bengt Abrahamsson (M) 
Mikael Källström (S)  
Alf Sanfridsson (C)  
Håkan Körberg (L)  
Jan Knudsen (SD)  
 

2. Mikael Källström (S) väljs till styrelseordförande i Herrljunga 
Industrilokaler för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 228  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 53 
 
Val av ledamot och ersättare i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds direktion 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-
2026. 
 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion. Till ersättare föreslås 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026. 

2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till ersättare i Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
  

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026. 

2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till ersättare i Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 229  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 54 
 
Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund för mandatperioden 
2023-2026. Herrljunga kommun kan också utse en revisor och en ersättande 
revisor, men det är inte obligatoriskt. 
 
Förslag till beslut 
Inga förslag finns på bordet. Frågan lämnas över till kommunfullmäktige. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Frågan lämnas över till kommunfullmäktige. 
______ 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige föreslår Harry Nilsson (S) Jonny Gustafsson som ordinarie 
revisor och Göte Olsson som ersättande revisor i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund.  
 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 
 
Mats Palm (S) föreslår Jonny Gustafsson som ordinarie revisor och Göte Olsson 
som ersättande revisor i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

 
Ordföranden frågar om Mats Palm (S) förslag till beslut antas och finner att så sker.  
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Fortsättning KF § 229 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Jonny Gustafsson väljs som ordinarie revisor i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 

2. Göte Olsson väljs som ersättande revisor i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 

______ 
 
 
Expedieras till:  Revisorerna 
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KF § 230  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 55 
 
Val av representant i Sjuhärads samordningsförbund 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå representant till Sjuhärads 
samordningsförbund för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att ordföranden i socialnämnden tilldelas posten som 
representant i samordningsförbundet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ordföranden i socialnämnden utses till representant i Sjuhärads 
samordningsförbund för mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ordföranden i socialnämnden utses till representant i Sjuhärads 
samordningsförbund för mandatperioden 2023-2026. 

______
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KF § 231  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 56 
 
Val av styrelseledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrådet 
Vänerns sydöstra tillflöden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordinarie ledamot tillika ombud 
samt ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-
2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till 
ledamot tillika ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. 
 
Valberedningen föreslår att vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden utses till 
ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ordinarie ledamot tillika 
ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-
2026. 

2. Vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ersättare i 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-2026. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ordinarie ledamot tillika 
ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-
2026. 

2. Vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ersättare i 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 232  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 57 
 
Val av överförmyndare och ersättare 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordinarie och ersättande 
överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 2023-2026. Vid 
valberedningens sammanträde 10 november 2022 hänsköts ärendet till dagens 
möte. 
 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Gun Carlsson till ordinarie överförmyndare i Herrljunga 
kommun. 
 
Valberedningen hänskjuter förslaget till ersättande överförmyndare i Herrljunga 
kommun till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gun Carlsson utses till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Valet av ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Gun Carlsson kan utses till ordinarie 
överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 2023-2026 och finner att 
så sker. 
 
Gunnar Andersson (M) föreslår att valet av ersättande överförmyndare 
återremitteras till valberedningen. 

 
Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gun Carlsson utses till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Valet av ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun återremitteras till 
valberedningen. 

______ 
 
 
Expedieras till:  Valberedningen 
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KF § 233  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 59 
 
Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska lämna förslag på inkallandeordning av ersättare till nämnder 
och styrelser. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande inkallelseordning: 
 

PARTI 1 2 3 4 5 6 7 
C C L S V    
KD KD M SD     
L L C S V    
M M KD SD     
S S V C L    
SD SD M KD     
V        

 
Vänsterpartiet kommer att ge förslag på inkallelseordning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-12-12.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Följande inkallelseordning fastställs: 
 
 

PARTI 1 2 3 4 5 6 7 
C C L S V    
KD KD M SD     
L L C S V    
M M KD SD     
S S V C L    
SD SD M KD     
V        

 
2. Vänsterpartiet kommer att ge förslag på inkallelseordning till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.  
 ______ 
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Fortsättning KF § 233 
 
I kommunfullmäktige tillkännager Magnus Jonsson (V) Vänsterpartiets 
inkallelseordning för nämnder och styrelser: 1. Vänsterpartiet, 2. 
Socialdemokraterna, 3. Centerpartiet och 4. Liberalerna.  

 
Gunnar Andersson (M) lägger till Socialdemokraterna på fjärdeplats för 
Moderaternas inkallelseordning. 
 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Följande inkallelseordning fastställs: 
 
 

PARTI 1 2 3 4 5 6 7 
C C L S V    
KD KD M SD     
L L C S V    
M M KD SD S    
S S V C L    
SD SD M KD     
V V S C L    

 
______ 
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KF § 234  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 60 
 
Val av kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026. Vid valberedningens sammanträde 10 november 2022 
(valberedningen § 17) gavs förslag på fem kommunrevisorer. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 15 november 2022 (KF § 173) återremitterades 
ärendet avseende den sjätte medlemmen i kommunrevisionen. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår att reglementet för revisorerna ändras från sex till fem 
kommunrevisorer och att en sjätte revisor inte utses. 
 
Ove Severin (KD) föreslår att en sjätte revisor väljs.  
 
Thorbjörn Holgersson (C) bifaller Harry Nilssons (S) förslag.  
 
Hans Malmquist (M) menar att uppdraget från kommunfullmäktige är att utse en 
sjätte revisor, inte huruvida kommunrevisionen ska bestå av fem eller sex 
ledamöter. 
 
Ove Severin (KD) instämmer i Hans Malmquists (M) resonemang. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår att valberedningen inte tar något beslut i frågan och att 
ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska hänskjutas till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 och finner att det hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12. 
______  

 
 Reservation 

Ove Severin (KD), Hans Malmquist (M) och Alexander Strömborg (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning KF § 234 
 
12 december 
 
I kommunfullmäktige föreslår Harry Nilsson (S), vice ordförande i valberedningen, 
Kent Hassmer som sjätte medlem i kommunrevisionen.   

 
Gunnar Andersson (M) föreslår Börje Aronsson som sjätte revisor i 
kommunrevisionen. 
 
Thorbjörn Holgersson (C) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag till beslut. 
 
Magnus Jonsson (V) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag till beslut. 
 
Mats Palm (S) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström (KD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut. 
 
Charlotta Norén (L) yrkar bifall till Harry Nilsson (S) förslag till beslut. 

 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag till 
beslut. 

 
Alexander Strömborg (SD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer Harry Nilssons (S) förslag mot Gunnar Anderssons (M) förslag. 
 
Omröstning genomförs. 
 
Med 16 röster för Harry Nilsson (S) förslag och 15 röster för Gunnar Anderssons 
(M) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Harry Nilssons (S) förslag. 
 
15 december 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
Ordföranden bedömer att paragrafen ska tas om då Harry Nilsson (S) inte har rätt 
att väcka ärenden i kommunfullmäktige i enlighet med 5 kapitlet kommunallagen. 
Därför beslutas att ärendet tas om och beslutet från 12 december upphävs. 
 
Gunnar Andersson (M) föreslår Börje Aronsson som sjätte medlem i 
kommunrevisionen.  
 
Charlotta Norén (L) föreslår Kent Hassmer som sjätte medlem i 
kommunrevisionen.   
 
Magnus Jonsson (V) yrkar bifall till Charlotta Noréns (L) förslag till beslut. 
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Fortsättning KF § 234 
 
Mats Palm (S) yrkar bifall till Charlotta Noréns (L) förslag till beslut. 
 
Ove Severin (KD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut. 
 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till Charlotta Noréns (L) förslag till 
beslut. 
 
Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut. 

 
Ordföranden ställer Gunnar Anderssons (M) förslag mot Charlotta Noréns (L) 
förslag. 

 
Omröstning genomförs. 
 
Med 13 röster för Gunnar Anderssons (M) förslag och 16 röster för Charlotta 
Noréns (L) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Charlotta Noréns (L) förslag. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kent Hassmer väljs som den sjätte revisorn i kommunrevisionen för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Kommunrevisorerna 
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KF § 235  DNR KS 216/2022 111 
KS § 166 
 
Budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2023 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om rambudget för 2023-2025 
omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, 
kommunbidrag) och skattesats.  
 
Det förslag som nu presenteras innehåller anpassningar till förändrade ekonomiska 
förutsättningar. Bland annat ökar kommunens pensionskostnader mer än tidigare 
beräknat och kostnaderna i finansförvaltningen har anpassats till de ökade 
pensionskostnaderna. Invånarantalet har anpassats till befolkningsutvecklingen 
enligt SCB:s befolkningsstatistik per september 2022. Anpassning av invånarantalet 
innebär en minskning av intäkterna.  
 
Kostnadsökningar i kombination med lägre intäkter innebär att kommunens intäkter 
i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet inte täcker 
ökningen av kommunbidraget för 2023 och 2024. För att anpassa kostnadsnivån har 
budgeten kompletterats med ett effektiviseringskrav som motsvarar 0,9 procent (5,5 
mnkr) av kommunbidragsramen.  
 
Resultatnivån har sänkts till 0 mnkr från tidigare 9,5 mnkr för 2023.  
 
Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med junibeslutet:  

• Ökade pensionskostnader med 12,1 mnkr 
• Ökade räntekostnader med 0,3 mnkr 
• Antagande om invånarantalet har reviderats från 9 565 till 9 510 invånare 

per 1.112022. Detta innebär lägre intäkter med 3,2 mnkr. 
• Skatteunderlagsprognosen baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i 

oktober vilket innebär ökade skatteintäkter med 1,5 mnkr samt lägre 
statsbidrag med 1,0mnkr. 

• Skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag tillsammans 
medutjämningssystemet har sammanlagt minskats med 2,7 mnkr. 

• Kommunbidraget minskar med 5,5 mnkr motsvarande 0,9 procent. 
• Exploateringsutgifterna i investeringsbudgeten har reviderats efter 

förvaltningens bedömning av utgifternas fördelning över budgetperioden. 
 

Beslutsunderlag  
Budget och verksamhetsplan 2023-2025  
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Fortsättning KF § 235 
Fortsättning KS § 166 
 
Förslag till beslut  
Förslag till kommunstyrelsen:  

• Kommunstyrelsens fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 
2023-2025.  

 
Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:  

• Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 
2023-2025.  

 
 
Mats Palm (S) ställer sig bakom ekonomichefens förslag till beslut. 
 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ove Severin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 
2023-2025.  

 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige och nämnder 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 
2023-2025.  

______ 
 

I kommunfullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

 
Mats Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Magnus Lennartsson (SD) yrkar följande: 

• Dra bort ramförstärkning på 2193 tkr till Servicenämnd IT.  
• Dra bort 2 400 tkr i besparing på hemtjänsten. 
• Ta bort utvecklingsmedel på 2 000 tkr och tillföra det till bildningsnämnden 

för att satsa på ungdomar och fritidspedagoger. 
 

Gunnar Andersson (M) yrkar fortsatt bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ove Severin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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Fortsättning KF § 235 

 
Ordföranden frågar om budgeten kan antas i de delar där det inte finns något 
ändringsförslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Lennartssons (SD) 
förslag om att dra bort ramförstärkning om 2 193 tkr till Servicenämnd IT och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Lennartssons (SD) 
förslag om att dra bort 2 400 tkr i besparing på hemtjänsten. 
 
Votering begärs. 

 
Ordföranden ställer följande propositionsordning:  
Ja = Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Nej = Magnus Lennartssons (SD) förslag till beslut 
 
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för Magnus 
Lennartssons (SD) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
(Omröstningsbilaga 1, KF § 235/2022-12-12) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Lennartssons (SD) 
förslag om att ta bort utvecklingsmedel på 2 000 tkr och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 
2023-2025.  

______ 
 
 
Expedieras till: kommunens revisorer  
För kännedom till: nämndordföranden, förvaltningschefer, controllers  
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KF § 236  DNR KS 252/2022 899 
KS § 176 
 
Taxa inom området för miljöbalken med flera 

 
Sammanfattning 
Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt 
miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen 
eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår. 
 
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun antog i december 2020 en ny taxa inom 
området för miljöbalken m.fl. Inför 2023 föreslår förvaltningen ett antal 
revideringar av den taxan. Det stora revideringar som föreslås är: 

 
• Höjning av timavgiften från 1 050 kr/h (ett schablonvärde från 2020 som 

räknats upp enligt kommunprisindex) till 1 100 kr/h (ett värde som är 
beräknat enligt SKR:s modell utifrån miljöenhetens faktiska kostnader, men 
som stämmer väl överens med den taxenivå som ändå skulle gälla för 2023 
om tidigare års nivå hade indexuppräknats) 

• Förändring för lantbruken, där alla lantbruk får efterhandsdebitering i stället 
för, som tidigare, en årlig avgift från 100 djurenheter och uppåt 

• Differentiering av taxan för betongindustrier 
 

Företagare i Herrljunga har haft önskemål om att Herrljunga ska övergå från årliga 
avgifter till efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid. Detta 
önskemål infrias för lantbruk i föreslagen debitering. Efterhandsdebitering för 
lantbruk underlättar även för Herrljunga kommun att prioritera tillsyn av 
användning av växtskyddsmedel enligt den nationella kontrollplanen eftersom 
omfattningen av verksamheternas användning av växtskyddsmedel över lag inte är 
större för verksamheter med mer än 100 djurenheter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21. 
Uppdaterad taxa inom området för området miljöbalken m.fl. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade 
versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare 
version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07). 
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Fortsättning KS § 176 
 
Elaine Larsson, miljöchef, anmäler en ändring av underlaget gällande 
handläggningskostnaderna och har på sammanträdet med sig den uppdaterade 
versionen som delas ut till de förtroendevalda. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Elaine Larssons, miljöchef, ändring gällande underlaget 
av handläggningskostnaderna antas och finner att så sker. 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den 
uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och 
upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 
156/2020-12-07). (Bilaga 2, BMN § 54/2022-10-05) 

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

1. Kommunfullmäktige antar den uppdaterade versionen av Taxa inom 
området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom 
miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07). 

______ 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige antar den uppdaterade versionen av Taxa inom 
området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom 
miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07). 

______ 
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KF § 237  DNR KS 261/2022 992 
KS § 195 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Sjuhärads 
Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen fastställde i januari 2022 årsredovisning 2021 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 2021 tillstyrker 
revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2021 och bevilja 
förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15 
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2021 
Granskningsrapport 
Revisionsberättelse från KPMG 
Revisionsberättelse Sjusam 2021 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2021. 

 

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

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2021. 

______ 
 

Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 237 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2021. 

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Sjuhärads samordningsförbund 
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KF § 238  DNR KS 263/2022 910 
KS § 196 
 
Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till 
förtroendevalda i bolag och stiftelser i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Arvodesnivåer för förtroendevalda i Herrljunga kommun för kommande 
mandatperiod fastställdes av kommunfullmäktige 2022-08-22 (KF § 125/2022-08-
22). Motsvarande reglemente om arvode och ersättningar ska även fastställas för 
förtroendevalda i bolag och stiftelse.  
 
Eftersom arvodesreglementet avseende stiftelsen Herrljunga industrilokaler ska 
gälla från och med 2023-01-01 bör arvodesreglementet fastställas av 
kommunfullmäktige före årsskiftet. För bolagen gäller arvodesreglementet från och 
med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027. 
 
Inför 2023-01-01 ska kommunfullmäktige – med de nyinrättade arvodesnivåerna 
för förtroendevalda som grund – fastställa nytt arvodesreglemente för 
förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-10 
Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag 
och stiftelse i Herrljunga kommun. 
Kommunfullmäktige § 125/2022-08-22 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och 
stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.  

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

1. Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och 
stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.  

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och 
stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.  

______ 
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KF § 239  DNR KS 266/2022 560 
KS § 197 
 
Renhållningstaxa 2023 

 
Sammanfattning  
Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapital. 
Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 är enligt budget, som i detta fall är 
ett prognostiserat underskott.  
 
Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent. Övriga taxor 
föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges. Förslag på övriga tillägg 
och förtydliganden enligt följande:  
• § 2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från 
grundavgift.  
• § 3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning 
har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.  
• § 4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse 
med entreprenören.  
• § 5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag 
i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.  
• Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås lämnas 
oförändrade.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-13  
Förslag till Renhållningstaxa 2023  
Powerpoint Renhållningstaxa 2023  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande.  
 
Tekniska nämndens beslut  

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande.  

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

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande.  

______ 
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Fortsättning KF § 239 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns. 
_____ 
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KF § 240  DNR KS 267/2022 560 
KS § 198 
 
Renhållningsföreskrifter Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning  
En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kom-
muns renhållningsföreskrifter uppdaterades senast 2020-11-17, § 147 och är 
utformade efter en då gällande mall från Avfall Sverige.  
 
De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållnings-
föreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov. Huvudsakliga ändringar i 
de nya föreskrifterna är:  
• att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter att 
reglerna har ändrats på EU-nivå.  
• kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag.  
• utökad sorteringsanvisning som bilaga.  
 
Renhållningsföreskrifterna har varit utställda på kommunens digitala anslagstavla 
under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning, 27/9 till 25/10. Synpunkter har 
inte inkommit. När nya föreskriften antas upphävs den tidigare som antogs av 
kommunfullmäktige i november 2020 (KF § 147/2020-11-17). Förslaget påverkar 
inte budget.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18.  
Förslag till Renhållningsföreskrifter  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska nämnden godkänner förslag till renhållningsföreskrifter och lämnar vidare 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Tekniska nämndens beslut  

1. Förslag till renhållningsföreskrifter godkänns och ärendet lämnas vidare till 
kommunstyrelsen för beslut.  

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

1. Kommunfullmäktige antar nya renhållningsföreskrifter för Herrljunga 
kommun. 

______ 
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Fortsättning KF § 240 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 

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

1. Kommunfullmäktige antar nya renhållningsföreskrifter för Herrljunga 
kommun. 

______ 
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KF § 241  DNR KS 269/2022 310 
KS § 199 
 
Plan- och byggtaxa 2023 

 
Sammanfattning  
Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioner taxeunderlag. Nuvarande taxa antogs 
av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63. Nämndens handläggare har under tiden 
insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan för att 
anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge. De förändrade 
förutsättningarna är t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till ökade antal 
timmar för ärendets handläggning, ökade kostnader för nämnden och nämndens 
handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå till invånare 
och företag. De förändringarna påverkar handläggningskostnaden per timme som 
behöver justeras. Taxan behöver även justeras avseende tillståndsgivning för 
hantering av brandfarliga och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för 
sådana ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och 
nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana 
mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Även Tabell 23 för tillfälligt 
nyttjande av digital geografisk information justeras från tabell till timdebitering.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25  
Plan- och bygglovtaxa – revidering 2023  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Bygg- och miljönämnden antar föreslagen revidering av plan- och 
bygglovtaxa. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.  

 
Bygg- och miljönämndens beslut  

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 
januari 2023.  

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

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 
januari 2023.  

______ 
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Fortsättning KF § 241 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas.  
2. Taxan börjar gälla från 1 januari 2023.  

______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   2     104 
2022-12-12 & 2022-12-15 

       Digital justering 221221      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 242  DNR KS 276/2022 150 
KS § 200 
 
Julgåva till kommunanställda 2022 

 
Sammanfattning  
Varje år uppmärksammas kommunens personal med någon form av julgåva, så ska 
ske även i år. Kommunen har under senare tid använt värdecheckar som har kunnat 
lösas in hos kommunens butiker och näringsställen. Detta har varit en uppskattad 
present både av mottagaren och kommunernas butiker och näringsidkare. 
Kommunstyrelsen önskar att en likande julgåva delas ut på samma sätt som tidigare 
år. 
 
Beslutsunderlag  
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-11-22 
 
Ordförandens förslag till beslut  
Ordförandes förslag till beslut: 

• Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr 
som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.  

• Finansiering sker enligt följande: 
- Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning. 
- Kostnaden på 200kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier 
belastar finansförvaltningen. 

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

1. Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr 
som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.  

2. Finansiering sker enligt följande: 
- Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning. 
- Kostnaden på 200kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier 
belastar finansförvaltningen. 

______ 
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Fortsättning KF § 242 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr 
som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.  

2. Finansiering sker enligt följande: 
- Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning. 
- Kostnaden på 200 kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier 
belastar finansförvaltningen. 

______ 
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KF § 243  DNR KS 286/2022 353 
 
Motion angående handikapparkering vid kommunhusets 
caféparkering 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-12-12 från Ove Severin (KD); 
” Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid 
in- gången till kommunhusets café, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör 
det onödigt svår att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa 
parkeringar och dom övriga parkeringarna. 
 
Jag vill att man tar bort den lilla gräs yta som finns mellan parkeringarna och 
Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från 
Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga 
parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att 
det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.” 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 
 
 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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KF § 244  DNR KS 246/2022 548 
KS § 184 
 
Taxa vatten och avlopp 2023 
 
Sammanfattning 
Att bereda dricksvatten och rena avloppsvatten är elintensiva processer. Inköp av el 
utgör således betydande kostnader i en VA-verksamhet. 

 
Sedan flera år har Herrljunga Vatten därför arbetat systematiskt för att dra ner sin 
energianvändning. Från 2016 har effektiviseringarna lett fram till att den årliga 
elförbrukningen i verksamheten minskat med 26 % eller 450 000 kWh. 
Besparingen är lika stor som den totala årsförbrukningen i det största reningsverket. 
Fler effektiviseringar är lämpliga och möjliga, men de mest verksamma åtgärderna 
är i huvudsak redan genomförda, alternativt att ytterligare energieffektiviseringar 
tar flera år att genomföra. 

 
Då elpriserna nu hamnat på rekordnivåer och elhandelsavtal löper ut stiger 
elkostnaderna i motsvarande grad för Herrljunga Vatten AB. Elkostnaderna, som 
bedöms stiga med 480 %, är opåverkbara och dessutom nödvändiga i VA-
verksamheten. Det finns inga möjligheter att tillfälligt stänga av eller dra ner på 
processerna för att spara el då anläggningarna måste vara i ständig drift för att 
tillhandahålla dricksvatten och uppfylla kraven för avloppsrening. 
 
Även om elkostnaden utgör den klart dominerande kostnadsförändringen så stiger 
även andra nödvändiga kostnader. Räntor för två lån hos Kommuninvest stiger i 
takt med att Riksbanken höjer sin styrränta. Avskrivningarna ökar varefter 
reinvesteringar sker i anläggningar och ledningsnät. Därtill ökar priserna kraftigt på 
varor och tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla kritiska processer. 
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster gäller den så kallade 
självkostnadsprincipen, dvs att nödvändiga kostnader ska täckas av motsvarande 
intäkter i form av avgifter. I dagsläget har VA-kollektivet dessutom redan en skuld 
till VA-huvudmannen. 
 
Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en 
höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 2023-01-01 för 
allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle alternativt kunna bli lägre i 
den omfattning som ges av en eventuell statlig elpriskompensation till VA-
verksamheten. 
 
Vad gäller anläggningstaxa har bolagsstyrelsen inom sitt mandat beslutat om en 
höjning motsvarande förändringen hos KPI mellan oktober 2021 och oktober 2022. 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. 
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Fortsättning KS § 184 
 
Motivering 

• Höjningen av brukningstaxan föreslås på grund av: 
• Rekordhöga el-kostnader 
• Ökade kostnader för räntor och avskrivningar 
• Behov av att balansera VA-kollektivets skuld till VA-huvudmannen 
• Avsevärt förhöjd prisbild för varor och tjänster 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterade 2022-11-02 
PRHEVAB_2021-09-21 (Protokoll från styrelsemöte i Herrljunga Vatten AB) 
2023 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Herrljunga Vatten AB förslag till beslut: 

• Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om en höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 
2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle 
alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av en eventuell statlig 
elpriskompensation till VA-verksamheten. 

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

1. Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om en höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 
2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle 
alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av en eventuell statlig 
elpriskompensation till VA-verksamheten. 

______ 
 
Mötet ajourneras och återupptas 15 december kl. 18.30. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningstaxan med upp till 
225 kr/månad från och med 2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. 
Denna höjning skulle alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av 
en eventuell statlig elpriskompensation till VA-verksamheten. 

______ 
 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1

Omröstning KF § 235

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ AVSTÅR

C
Emma Blomdahl Wahlberg X X

Torbjörn Holgersson X X

Jessica Pehrson X X

Eva Larsson X X

Cecilia Frändberg X X

Rune Johansson X X

Ersättare:
Brita Hårsmar

Niklas Åsbogård

Tomas Svantesson

KD
Ingemar Kihlström X X

Ove Severin X X

Erik Hjertén X X

Ersättare:
Staffan Setterberg

Maj Henninsgsson

L
Charlotta Norén X X

Ersättare:
HåkanKörberg

Finn Svensson
M

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

Summa denna sida 16 16

NÄRVARO
Omröstning KF § 235 JA = KS-förslag NEJ = 
Magnus Lennartssons (SD) förslag

Omröstningsbilaga 1, KF § 235/2022-12-12



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ AV-   STÅR JA NEJ AV-STÅR

S
Mats Palm X X

Anette Rundström X X

Marie Frost X X

Bert-Åke Johansson X X

Carina Fredriksen X X

Ronny Norrman X X

Ersättare:
Lise-Lotte Hellstadius

Jarl Barkenfelt

Kari Hellstadius

Ellionore Abrahamsson

SD
Alexander Strömborg X X

Daniel Fredriksson X X

Jacob Brendelius X X

Ebba Jansson X X

Richard Hällfärdsson X X

Gary Duncan

Ersättare:
Magnus Lennartsson X X

Jan Knudsen

-

V
Magnus Jonsson X X

Krister Karlsson X X

Ersättare:
Lillemor Fritioff

Bo Naumburg

Ordförande
Björn Wilhelmsson (S) X X

Summa denna sida 15 9 6

Totalt samtliga sidor 31 25 6

NÄRVARO
Omröstning KF § 235 JA = KS-förslag NEJ = 
Magnus Lennartssons (SD) förslag

Omröstningsbilaga 1, KF § 235/2022-12-12
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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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