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KS § 202  

 

Godkännande av dagordningen 
 

Sammanfattning 
Dagordningen och handlingarna skickades till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare 2022-12-12.  

 

Gun Carlsson (KV) önskar lyfta riktlinjer för representation, uppvaktningar och 

avtackning av förtroendevalda som övrig fråga.  

 

I övrigt protokollförs ärendena i den ordning de behandlas på sammanträdet.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förändringarna i den utskickade dagordningen godkänns 

och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

____ 
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KS § 203    Dnr KS 2022/33     444 

 

Svar på motion om bevarande av tåghållplatserna Torpåkra och 
Mollaryd  
 
Sammanfattning 
Den 26 januari 2022 inkom Magnus Jonsson (V), Terese Eneman (V), Lillemor 

Fritioff (V) och Bo Naumburg (V) med en gemensam motion om att 

Kommunfullmäktige ska fatta ett inriktningsbeslut om att kommunen i processer 

där vi kan påverka lyfter fram att vi vill behålla tågstoppen i Mollaryd och 

Torpåkra. Enligt motionen har kommunen hittills inte varit tydlig med att 

tåghållplatserna är viktiga för kommunen. 

 

Frågan om att bevara tåghållplatserna i Mollaryd och Torpåkra är komplex, 

kommunens mandat begränsat och förvaltningen menar att det är ytterst viktigt 

att skapa förutsättningar för en öppen dialog med Västtrafik, VGR och 

Trafikverket för att hitta en lösning som alla parter kan acceptera. I den dialogen 

är det avgörande att vi kan ta hänsyn till förslag och information som kommer 

under arbetets gång.  

 

Förvaltningen menar att kommunen redan, i ett flertal processer (både formella 

remisser och mer informell dialog), är tydliga med att frågan om kollektivtrafik 

till Mollaryd och Torpåkra är viktig för kommunen. Förvaltningen föreslår att 

motionen avslås med hänsyn till att ett sådant principbeslut som motionen 

föreslår riskerar att vara ett hinder för en konstruktiv dialog mellan kommunen, 

Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Trafikverket för att hitta en fortsatt 

möjlighet att förse de boende i närheten av tåghållplatserna i Mollaryd och 

Torpåkra med kollektivtrafik, samtidigt som det inte innebär orimligt stora 

negativa konsekvenser i andra avseenden. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04 

• Motion i ärendet, daterad 2022-01-26 

• Boråsregionens yttrande gällande Målbild tåg 2028 inklusive storregional 

kollektivtrafik, daterat 2020-09-30  

• Remissvar från Herrljunga kommun: Regional plan för transportinfrastrukturen 

i Västra Götaland 2022-2033.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Motionen avslås. 

 

Beslutsgång 
Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Emma Blomdahl Wahlberg (C), med instämmande av Mats Palm (S)och 

Charlotta Norén (L), yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19    

 

 

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

 

Forts. KS § 203 

 

Jacob Brendelius (SD), med instämmande av Ove Severin (KD), yrkar bifall till 

motionen.  

 

Ordföranden ställer proposition på alla tre förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Emma Blomdahl Wahlbergs förslag om att 

motionen ska anses vara besvarad, 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

______ 

 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

- 

Motionärerna  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19    

 

 

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

§ 204    Dnr KS 68/2022       444 

 

Svar på medborgarförslag om Järnvägshållplats Torpåkra 
 
Sammanfattning 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag till Herrljunga kommun med 

önskemål om att kommunen undersöker möjligheten att låta fler tåg än i 

dagsläget stanna vid hållplats Torpåkra utmed Älvsborgsbanan. Förslaget 

kommer från Lowisa Holgersson, boende i närheten av stationen. 

 

Tågtrafiken på Älvsborgsbanan drivs inte av kommunen, utan av Västtrafik. 

Kommunen har möjlighet att föra dialog med och framföra önskemål om 

tidtabellerna till Västtrafik, men kan inte ge Västtrafik uppdrag om att göra 

konkreta förändringar i tidtabellerna. Planeringstiden för förändringar i 

tidtabellerna är lång. Eftersom tidtabellerna mellan olika linjer är beroende av 

varandra i ett komplext system är det svårt att göra förändringar med kort varsel. 

Hållplats Torpåkra är just nu under utredning hos Västtrafik, och Västtrafik har 

föreslagit att hållplatsen vid nästa större tidtabellsförändring, januari 2026, inte 

ska trafikeras alls. Västtrafik ser därför inte utrymme för en utökning av antalet 

tågstopp vid Torpåkra station, varken på lång eller kort sikt. Kommunen arbetar 

på olika sätt för att bevara möjligheten att resa kollektivt från hållplatsen, men i 

dagsläget är det oklart vilken lösning som kan bli aktuell. Kommunen har inte 

rådighet att styra över Västtrafiks tågtidtabeller. 

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion i ärendet, daterad 2022-01-26 

• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Beslutsgång 
Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

som besvarat. 
__________ 

 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

- 

Förslagsställaren  
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§ 205    Dnr 277/2022       351        

 

Skrivelse till Trafikverket i syfte att förbättra kommunikationen i 
samband med tillfälliga omledningar och avstängningar i statlig 
transportinfrastruktur 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har de senaste åren upplevt att kommunikationen, från 

Trafikverket (med entreprenörer) till kommunen och till allmänheten, ofta brister 

i samband med tillfälliga omledningar och avstängningar i statlig infrastruktur 

som berör vår kommun. Särskilt tydliga blev bristerna när södergående trafik från 

E20 leddes genom Herrljunga tätort, utan att Trafikverket tog initiativ till kontakt 

med kommunen i anslutning till genomförandet. Samhällsutvecklarens dialoger 

med andra kommuner visar att de i viss utsträckning delar våra erfarenheter. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunen öppnar för en dialog med 

Trafikverket i syfte att förbättra situationen genom att bifogad skrivelse sänds till 

Trafikverket, Region Väst. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-29 

• Skrivelse med förslag på möjligheter att förbättra kommunikationen i samband 

med tillfälliga omledningar och avstängningar i statlig transport-

infrastruktur,  daterad 2022-11-28 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Förslag till skrivelse från Herrljunga kommun godkänns.  

2. Förvaltningen uppdras att sända skrivelsen till Trafikverket Region Väst. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att medverka i fortsatt dialog i frågan, om 

Trafikverket är intresserade av sådan. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslag till skrivelse från Herrljunga kommun godkänns.  

2. Förvaltningen uppdras att sända skrivelsen till Trafikverket Region Väst. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att medverka i fortsatt dialog i frågan om 

Trafikverket är intresserade av sådan. 
__________ 

 
Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Regional direktör för Trafikverket, Region Väst, trafikverket@trafikverket.se 

Regionutvecklare, Boråsregionsn Sjuhärads Kommunalförbund 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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§ 206    Dnr 268/2022     160  

 

Skrivelse med anledning av Försvarsmaktens pågående 
utredning om utökning av påverkansområdet för Remmene 
skjutfält 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun inbjöds i oktober 2022 till ett möte med Försvarsmakten och 

Länsstyrelsen. Vid mötet gav Försvarsmakten förhandsinformation om att de 

arbetar med att utreda en utökning av påverkansområdet avseende buller eller 

annan risk för Remmene skjutfält. Skjutfältet är Riksintresse för totalförsvarets 

militära del, och placerat i Herrljunga och Vårgårda kommuner. Försvaret ser att 

bland annat utökad bostadsbebyggelse i skjutfältets närhet kan riskera att skada 

riksintressets värde, och vill därför förbättra sina möjligheter att påverka 

utvecklingen i området. Utredningen omfattar inte utökning av miljötillståndet 

eller planer på övrig utökning. Det slutgiltiga förslaget på utökat 

påverkansområde kommer att lämnas till Herrljunga och Vårgårda kommuner på 

remiss, men Försvaret öppnade också för att det är möjligt för kommunerna att 

redan nu inkomma med synpunkter på faktorer kommunerna anser bör tas i 

beaktande under utredningen. Samhällsutvecklaren i Herrljunga kommun och 

samhällsplaneraren i Vårgårda kommun har, i samråd med politiker i KS och 

andra berörda tjänstepersoner i respektive kommun, utarbetat ett förslag till 

gemensam skrivelse där sådana faktorer lyfts, och där kommunernas initiala 

ståndpunkt tydliggörs. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-30 

• Förslag till ”Skrivelse med anledning av Försvarsmaktens pågående utredning 

om utökning av påverkansområdet för Remmene skjutfält”, daterad 2022-

11-29 

• Bilagor till skrivelse: Åtgärdsvalsstudie för Västra Stambanan genom Västra 

Götaland, Trafikverkets publikationer 2018:230; Åtgärdsvalsstudie 

Älvsborgsbanan, Trafikverkets ärendenummer TRV2017/107867; El, 

effekt och energi i Vårgårda, Vårgårda kommun och Energikontor Väst, 

daterad 2022-06-16; Åtgärdsvalsstudie för väg 181, Herrljunga kommun, 

daterad 2020-03-16. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Förslag till skrivelse från Herrljunga och Vårgårda kommuner godkänns och 

sänds till Länsstyrelsen, för vidare förmedling till Försvarsmakten  

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att ta ställning till eventuella 

justeringar i skrivelsen som föranleds av beslut i kommunstyrelsen i Vårgårda 

kommun. 
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Beslutsgång 
Gunnar Andersson (M) föreslår att följande läggs till i skrivelsen: 

”Kommunerna ställer sig helt emot ett utökande av 

Försvarsmaktens påverkansområde av Remene skjutfält” 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom tillägg till skrivelse 

och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslag till skrivelse från Herrljunga och Vårgårda kommuner godkänns med 

tillägg och sänds till Länsstyrelsen, för vidare förmedling till Försvarsmakten  

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att ta ställning till eventuella 

justeringar i skrivelsen som föranleds av beslut i kommunstyrelsen i Vårgårda 

kommun. 
__________ 

 
Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Länsstyrelsen, Västra Götaland, samordnare riksintressen 

Vårgårda kommun, Samhällsbyggnadschef  
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§ 207    Dnr 257/2022      351 

 

Avsiktsförklaring avseende cykelled mellan Herrljunga och 
Göteborg 
 
Sammanfattning 
Västkuststiftelsen har i samverkan med berörda kommuner tagit fram ett förslag 

till en regional cykelled från Herrljunga till Göteborg. I Herrljunga kommun är 

förslag att cykelled ska följa befintliga vägar och cykelbanor. Verksamheten gör 

bedömningen att en skyltad cykelled genom Herrljunga kommun enbart har 

positiva effekter på både medborgare, besökare och verksamheter längs sträckan. 

Förslag till beslut är att ansluta kommunen till arbetet med cykelleden. 

 

Västkuststiftelsen är huvudman av projektet och samordnar arbetet med 

cykelleden. För att komma vidare i det arbetet krävs en avsiktsförklaring från 

samtliga medverkande kommuner om att man deltar i arbetet med att skapa en 

nationell cykelled. Medverkande kommuner är Göteborgs Stad, Lerums 

kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun och Herrljunga kommun. 

 

Beslutsgång 
• Tjänsteskrivelse i ärendet Cykelled Herrljunga – Göteborg 

• Förslag avsiktsförklaring  

• Rollfördelning västkuststiftelsen och kommun 

• Bedömning och säkerhetsföreskrifter cykelled Herrljunga-Göteborg 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Herrljunga kommun ansluter sig till deltagande genom avsiktsförklaring i arbetet 

med att skapa en regional cykelled, Herrljunga-Göteborg. Medel tillskjuts 

besöksnäringsansvarigs budget på 20 tkr årligen utifrån framtida avtal med 

västkuststiftelsen med start under kommande år 2023 - 2027 med möjlighet till 

förlängning utifrån avtal med Västkuststiftelsen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Herrljunga kommun ansluter sig till deltagande genom avsiktsförklaring i arbetet 

med att skapa en regional cykelled, Herrljunga-Göteborg. Medel tillskjuts 

besöksnäringsansvarigs budget på 20 tkr årligen utifrån framtida avtal med 

västkuststiftelsen med start under kommande år 2023 - 2027 med möjlighet till 

förlängning utifrån avtal med Västkuststiftelsen. 

__________ 

 
Expedieras till: 

 

För kännedom till: 

Besöksnäringsansvarig 

Samhällsutvecklare 

Västkuststiftelsen 
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§ 208    Dnr KS 247/2021      620 

 

Svar på motion om att avskaffa kaffe- och teavdraget 
 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-11-24 från Ronnie Rexwall (KV): 

 

"Tomten kommer tidigt i år. Kommunens Väl Värnar vår största och viktigaste 

resurs i kommunen personalen. En modern arbetsgivare som inte erbjuder gratis 

kaffe/the till sin personal finns inte längre. Med skyndsam handläggning och lite 

god vilja skall detta kunna införas redan till den 1 januari 2022. Med tanke på 

resultatet i det kommande bokslutet finns inga ekonomiska skäl att fortsätta med 

kaffe avdraget på löner under kommande år". 

 

Herrljunga Kommun har idag ett löneavdrag om 40kr/månad för de anställda som 

dricker te, kaffe eller varm choklad. Avdraget gäller för alla anställda oavsett 

arbetsplats och avdraget registreras vid anställning.  

Kommunens kostnad för subvention på kaffe/te/varma drycker är ca 153 tkr/år. 

Resterande medel om ca 160 tkr är intäkten genom kaffeavdrag.  

 

Utifrån beräkningar bedöms volymen av kaffeavdrag som lågt i förhållande till 

den verkliga kaffekonsumtionen så bör detta undersökas vidare. Förvaltningen 

föreslår att motionen avslås och att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om 

ett generellt kaffe/te avdrag ska införas för alla anställda.  

 

Kostnadsberäkning enligt nedan (till och med september 2022): 
 

 Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Intäkt -116 -159 -162 -161 

Kostnad 302 261 308 325 

Nettoutfall 186 102 145 164 

subvention 153 150 150 148 

Avvikelse -33 48 5 -16 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01  

• Motion  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 § 176 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn över antal kaffe/te avdrag 

idag i syfte att utreda om ett generellt kaffe/te avdrag ska införas för 

kommunens anställda.  
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Beslutsgång 
Lennart Ottosson (KV), med instämmande av Ove Severin (KD), Jacob 

Brendelius (SD) och Gun Karlsson (KV), yrkar bifall till motionen.  

 

Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till 

beslut.  

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande. De som röstar för Lennart 

Ottossons yrkande om bifall till motionen röstar JA och de som röstar för 

förvaltningens förslag till beslut röstar NEJ. Voteringsresultatets utfall är 7 NEJ-

röster och 4 JA-röster.  

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn över antal kaffe/te avdrag 

idag i syfte att utreda om ett generellt kaffe/te avdrag ska införas för 

kommunens anställda.  

 

Reservation 
Gun Carlsson (KV) informerar att Kommunens Väl (KV) reserverar sig till 

kommunstyrelsens beslut, speciellt i punkt 2 då lagligheten kring detta 

ifrågasätts.  

 

Ove Severin (KD) informerar att Kristdemokraterna (KD), reserverar sig till 

förmån för bifall av motionen. Förslag att Herrljunga kommun tillåter personalen 

dricka kaffe på kommunens kostnad. Detta med anledning av personalvårds 

synpunkt. 

 

Jacob Brendelius (SD) informerar att även Sverigedemokraterna reserverar sig.  
__________ 

 

 
Expedieras till: 

För kännedom till: 
 

Kommunstyrelsen, Personalavdelning 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 13 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19    

 

 

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

§ 209    KS 289/2022     177 

 

Återrapport om Kamyanets-Podolsky projektet 
 
Lotten Svensson från Lotten Company AB ger en återrapport om Kamranets-

Podolsky projektet som Herrljunga kommun varit del av. Från början var detta ett 

utbytesprojekt med Kamyanets-Podilskiy i Ukraina och Ukmergé i Litauen, 

uppstart med förstudie och sedan två genomförandeprojekt, 2008-2016. Projektet 

resulterade i bildande av en familjecentral i Kamyanets-Podilskiy. 

 

ICLD har tagit emot fler förfrågningar från kommuner som vill påbörja 

samarbeten med Ukraina. Möjlighet finns att söka treårssamarbeten, 100% 

finansiering av projektledning, resor, boende, konferens och viss enklare 

utrustning. Syfte utbyte mellan politiker, tjänstemän för strategisk utveckling. 

Medborgardialog och involvering av allmänhet, tex skolor och intressenter i 

föreningslivet.  

 

Kommunstyrelsen tackar för återkopplingen kring genomfört projekt samt 

lägesrapporten och återkommer med besked framöver om eventuellt samarbete.  

__________ 
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Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring 
Samverkansavtal familjecentral och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 

Västra Götaland tagits fram. Förslaget till samverkansavtal har gått ut på remiss 

till regionens samtliga kommuner.  

 

Herrljunga kommun har tagit del av remissen och tillsammans med delar av 

Borås regionens kommuner tagit fram ett gemensamt svar. För synpunkterna i sin 

helhet se bilaga 1. Ärendet har varit uppe i Bildningsnämnden för information. 

 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en 

mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det 

finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är barnhälsovård, 

öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten 

ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande och stödjande. 

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan. 

  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-07 

• Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring Samverkansavtal 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland – 

hösten 2022. 

• Remissversion Samverkansavtal 

Remissmissiv, 2022-06-17 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänner remissvaret.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner remissvaret.  

__________ 
 

 
Expedieras till:  Boråsregionen 
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Tillägg i taxan “Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel" 
 
Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Lagen innebär att försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den 

kommun där verksamheten har ett fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska 

anmälan göras till den kommunen där verksamheten har sitt säte. 

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med 

bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om 

produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Enligt reglemente är socialnämnden ansvarig tillsynsmyndighet för denna lag. 

Nämndens ansvar omfattar handläggning av anmälningar och tillsyn i 

verksamheterna. För att nämnden ska kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan 

göras så den omfattar nya lagen. Herrljunga kommun köper tjänst av 

Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping som hanterar all handläggning 

och föreslagen avgift är lika för alla medlemskommunerna.  

 

Tidsåtgång och handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel 

och e-cigaretter motsvarar tid och handläggning för ärenden som omfattas av lag 

om tobaksfria nikotinprodukter. Bedömningen är därför att avgiftsnivån ska vara 

densamma för dessa produkter. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-03 

• Taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, 

receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllni11gsbehållare. 

__________ 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu gällande taxa 

för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Taxan ska träda i kraft 2023-01-01. 

 

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

sker. 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu 

gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, 

e-cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift 

gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19    

 

 

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

Forts. KS § 211 

 

Taxan ska träda i kraft 2023-01 -01. 

 

__________ 

 
Beslutsgång  
I kommunstyrelsen frågar ordföranden socialnämndens förslag till 

kommunfullmäktige antas och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu 

gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, 

e-cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift 

gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).  

Taxan ska träda i kraft 2023-01 -01. 

 

__________ 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom till: Tillståndsenheteni samverkan( TIS) Lidköping 
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Svar på motion om hjälpmedel för barn med funktionsvariationer  
 
Sammanfattning  
Följande motion inkom 2022-04-19 från Mats Palm (S):  

 

”Barn med funktionsvariationer förskrivs inte dubbla hjälpmedel. Vid 

reparationer, anpassningar eller service av hjälpmedlet, ersätter inte heller 

hjälpmedelscentralen med ersättningsutrustning.  

 

Resultatet vid dessa händelser blir då att barnet får stanna hemma och utebli 

från skolan, eller att vårdnadshavare får köra till skolan och bära barnet under 

skoldagen. Även andra aktiviteter på fritiden blir naturligtvis svåra att delta i för 

barnet. 1 frånvaro av ersättningshjälpmedel, skulle skolan här kunna vara en 

hjälpande faktor som skulle underlätta en skolnärvaro. Alla specialvarianter av 

hjälpmedel kan skolan givetvis inte stå för, men en mer generisk utrustning skulle 

kunna finnas inom förvaltningen för att i någon mån kunna underlätta 

skolgången i det korta perspektivet. Vi kan ju givetvis tycka att regionen skulle 

förskriva dubbla hjälpmedel, eller ha en bred uppsättning av låne-utrustningar, 

men idag är så inte fallet. Här skulle Herrljunga som kommun kunna gå i 

framkant och visa att vi står för tillgänglighet i våra verksamheter ur ett brett 

perspektiv. Jag yrkar att: 

  

1. Herrljunga kommun via Bildningsförvaltningen bedömer vilken generisk 

utrustning som skulle behövas för att säkerställa en skolnärvaro för barn med 

funktionsvariationer.  

2.Bildningsförvaltningen tillåts äska de medel som behövs för att möjliggöra 

hjälpmedlet Beslutsgång I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet 

överlämnas socialförvaltningen för beredning och finner att så sker”  

 

Det finns avtal som tydliggör ansvarsfördelning mellan Västra Götalands 

Regionen VGR och de 49 kommunerna. Det innebär att VGR och kommunerna 

har en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Utgångspunkten är att man bara kan förskriva en uppsättning av ett hjälpmedel 

till en och samma person. Socialförvaltningen kan inte utprova och förskriva 

dessa hjälpmedel då det dessutom krävs särskild kompetens. När det gäller barn 

är det barnhabiliteringen som bedömer behovet och är förskrivare. I avtalet med 

VGR regleras både ansvar och kostnader. Socialförvaltningen har dessutom inget 

ansvar för barn under deras skolgång samt ingen information om deras eventuella 

extra behov av hjälpmedel. Socialförvaltningen eller Bildningsförvaltningen kan 

inte bedöma behov eller äska medel för dubbelförskrivning då ansvaret ligger på 

annan huvudman. Därför är bedömningen att motionen skall avslås.  

 

Beslutsunderlag  
• Socialnämnden 2022-10-25 § 127 

• Kommunfullmäktige 2022-04-19 § 82 
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• Bilaga 1. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet inom Västra Götaland.  

• Bilaga 2. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel  

• Motion 

__________ 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.  

 

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

sker.  

 

Carina Fredriksen (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot 

beslutet. 

  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen  
1.     Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.  

__________ 

 

Beslutsgång 
I kommunstyrelsen frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och finner att så sker.  

 

Mats Palm (S) vill ha med en protokollsanteckning. Ordföranden godkänner 

detta. 

 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

_________  
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige  

För kännedom till: Annica Steneld Bildningsförvaltningen 
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och 
LSS 2022-09-30 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 

även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS som inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 

tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § Sol och 28 h § LSS. 

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser 

avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig 

lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på 

korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS. 

 

Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan 

Sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att 

finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finns en 

personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser 

inom skälig tid. Informationen på hemsidan är uppdaterad och elektronisk 

intresseanmälan finns. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra 

informationsvägar i rekryteringsprocessen. 

 

Totalt antal rapporter för tredje kvartalet är 3 1 varav nio verkställda/avslutade av 

annan orsak. Kvarstående 22 rapporter gäller övervägande insatserna: 

• kontaktperson – åtta ärenden 

• kontaktfamilj och korttidsvistelse – sex respektive tre ärenden 

Något fler rapporter ej verkställda beslut sedan föregående kvartal. 

 

Äldreomsorg 

Två beslut om särskilt boende som inte har verkställts. En verkställighet har 

dragit ut på tiden, den enskilde har fått flera erbjudanden men tackat nej . Att 

personer tackar nej till kommunens erbjudanden rapporteras till IVO. Två beslut 

om kontaktperson ännu ej verkställda. 

 

Individ och familjeomsorg 

Flertalet beslut om insatser som ej verkställts gäller främst kontaktfamilj och 

kontaktperson. Typ av insats som bygger på frivilligas intresse och lämplighet för 

ett sådant uppdrag. Väntetiden är ganska lång för vissa individer upp till över ett 

år i vissa fall. 
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LSS 

För tredje kvartalet 2022 är det fem ärenden som är ej verkställda vid 

rapporteringstillfället. De nu aktuella ej verkställda besluten gäller kontaktperson 

och korttidsvistelse. Två beslut togs i januari, vilket innebär att väntetiden har 

dragit ut, medan tre beslut är tagna under juni månad. 

 

Övrigt 

Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av 

uppdrag. Intresseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, 

informationen på hemsidan ses över. Verkställighet av beslut om insats som 

fattas kring sommar och semestertid kan fördröjas på grund av semestrar och att 

andra uppgifter får en högre prioritet när flera funktioner/tjänstepersoner inte har 

vikarier och Hr täcka upp för varandra under sommarmånaderna. 

 

Dokumentation hos handläggare och utförare behöver förbättras, gällande t.ex. 

vad som orsakar fördröjning, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på 

verkställighet – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att 

tydlig information behöver framgå i dokumentation inför rapporteringarna. Innan 

tidsbegränsade beslut går ut ska handläggare/delegat fatta nytt beslut fortsatt, 

tidsbegränsat eller avslutat vilket brister emellanåt. Att dokumentera när ett 

beslut är verkställt är grunden till hela vår rapporteringsskyldighet enligt 

lagstiftning. 

 

Möten har i oktober genomförts med handläggare och enhetschef, för 

information om dokumentationsskyldigheten samt hur det ska göras i 

verksamhetssystemet Viva. Informationen ges av SAS/Kvalitetssamordnare samt 

systemförvaltare. Handläggare har tagit till sig information och visat på 

förbättringar. Medvetenheten finns men tid måste också prioriteras till 

dokumentation. 

 

Verksamhetsområdet socialt stöd kommer förutom ovan nämnda åtgärder även 

upprätta analyser på resp. enhet om bristerna som uppmärksammats i 

följsamheten och upprättandet av social dokumentation samt vad/vilka åtgärder 

som vidtas. Analyserna skall upprättas för varje enhet och redogöra för deras 

specifika åtgärder. Analyserna kommer sedan att följas upp på 

ledningsgruppsnivå samt via de ordinarie kvalitetskontroller som görs i 

verksamheterna. Analyserna skall vara ett led i att förbättra den sociala 

dokumentationen och på så vis även kunna följa verkställighetsprocessen bättre. 

En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnar SAS varje 

kvartal, till berörda enhetschefer inom respektive område, som ett stöd till 

kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på i enskilda ärenden och följa 

upp, dokumentera, inför varje kvartalsrapportering. 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2022-10-25 § 111 

__________ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 21 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19    

 

 

 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

Forts. KS § 213 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2022-09-30 till 

handlingarna. 

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

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2022-09-30 till 

handlingarna. 

__________ 

 

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

 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2022-09-30 till 

handlingarna. 

__________ 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Revisorerna 
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Utvärdering av Kommunernas klimatlöften 2022 och fortsättning 
under 2023, inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 
 
Sammanfattning 
Klimatförändringarna är ett faktum och konsekvenserna av den pågående och av 

människan orsakade globala och accelererande uppvärmningen blir allt tydligare. 

Som ett led i att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom minska de 

skadliga effekterna av klimatförändringarna så har Herrljunga kommun sedan 

2009 valt att ställa sig bakom satsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om”. Detta är ett samarbete drivet av Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland för att öka takten i omställningen till ett mer 

klimatsmart samhälle.  

 

För att stötta kommunerna i arbetet för en attraktiv och hållbar framtid så 

utformades inför år 2021 ett antal frivilliga kommunala klimatlöften. Herrljunga 

kommun valde både inför år 2021 och 2022 att anta ett antal av de tjugo 

klimatlöften som presenterades. Vid slutet av år 2021 uppfyllde vi fem av de 

antagna nio löftena och vid slutet av 2022 uppfyller vi fem av de 10 antagna 

löftena och vi har kommit igång med arbetet med resterande löften. Klimat 2030 

och kommunernas klimatlöften har gett en tydlig ram för arbetet med 

klimatfrågor och ett forum för diskussion inom kommunenens organisation, av 

ett område som till sin natur är väldigt brett och innefattar flera förvaltningar. 

Satsningen på kommunernas klimatlöften har varit framgångsrik och haft stor 

effekt i pådrivandet av klimatarbetet och löftena upplevs som positiva från 

politiker och tjänstemän. Kommunernas arbete med satsningen har tillsammans 

bidragit till en markant minskning av utsläppet av växthusgaser på regional nivå. 

 

Inför framtiden kommer en större ändring av formatet att ske för kommunens 

klimatlöften. Inga nya löften kommer för genomförande under 2023, men 

stöttningen från Klimat 2030 kvarstår. Nya löften, inklusive fleråriga, för 

genomförande under 2024-2026 kommer att presenteras under 2023.  

 

Förvaltningen föreslår att Herrljunga kommun fortsätter arbetet med 2022 års 

klimatlöften även under 2023. Detta för att satsningen varit positiv för 

kommunen och för att den inte ska tappas bort under omarbetningen. Det ger 

även förvaltningarna en möjlighet att färdigställa påbörjat arbete. En ändring av 

lydelse av klimatlöfte 3 föreslås. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-12 

• Besvarat formulär: Uppföljningsformulär 2022 till Klimat 2030 

• Tillägg till Besvarat formulär 2022 

• Nyhet: ”Klimatlöftena har varit en viktig katalysator för att öka takten i 

klimatarbetet” 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Herrljunga kommun åtar sig att i nämnder och förvaltningar fortsätta arbetet 

under 2023 med de klimatlöften som antagits för 2022 inom ramen för Klimat 

2030. 

2. Ändring i lydelsen för klimatlöfte 3, med genomförande under 2023, antas 

enligt Klimat 2030s rekommendation till att vara: 

 

Våra nya personbilar är eldrivna, laddhybrider, vätgasbilar 

eller biogasbilar. Det gäller alla nya avtal vid köp och hyra av 

personbilar till kommunal verksamhet. Utsläppen av koldioxid 

från laddhybrider är högst 30 gram/km. Endast undantagsvis 

väljs andra personbilar som då ska uppfylla 

Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens. 
 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Herrljunga kommun åtar sig att i nämnder och förvaltningar fortsätta arbetet 

under 2023 med de klimatlöften som antagits för 2022 inom ramen för Klimat 

2030. 

2. Ändring i lydelsen för klimatlöfte 3, med genomförande under 2023, antas 

enligt Klimat 2030s rekommendation till att vara: 
 

Våra nya personbilar är eldrivna, laddhybrider, vätgasbilar 

eller biogasbilar. Det gäller alla nya avtal vid köp och hyra av 

personbilar till kommunal verksamhet. Utsläppen av koldioxid 

från laddhybrider är högst 30 gram/km. Endast undantagsvis 

väljs andra personbilar som då ska uppfylla 

Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens. 

 

 __________ 
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Svar på medborgarförslag om förbättrad kollektivtrafik i 
Herrljunga 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-02-28 från Ida Jakobsson Smedelind med 

förslag att Herrljunga kommun förbättrar kollektivtrafiken i Herrljunga kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning (KF § 47/2022-03-21). 

 

Herrljunga kommun för kontinuerliga samtal med Västtrafik, SJ och övriga 

kollektivtrafikaktörer för att förbättra, utöka och göra kollektivtrafiken tillgänglig 

för samtliga invånare i Herrljunga kommun. 

 

För samtliga gymnasieelever som läser på Kunskapskällan tillhandahålls 

elevresor i form av upphandlade bussar och för en del elever buss/tågkort som 

gäller på Västtrafiks linjelagda trafik och på tåg.  
 

    

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-02  

• Kommunfullmäktige § 47/2022-03-21  

• Medborgarförslag inkommen 2022-05-17 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget anses besvarad 

 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
1.     Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

som besvarat. 

 

__________ 
 

 
Expedieras till:  Förslagsställaren 
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§ 216    KS 75/2022     440 

 

Svar på medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas 
pensionärer 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2022-05-17 från Roger Andersson med förslag att 

Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning (KF § 100/2022-05-23). 

 

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 2022-12-01 

• Kommunfullmäktige § 100/2022-05-23 

• Medborgarförslag inkommen 2022-05-17 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget anses besvarad 

 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
1.     Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

som besvarat. 

_________ 
 

 
Expedieras till:  Förslagsställaren 
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Attestanter 2023 för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda 

besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens 

samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts 

eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Nämnden utser attestanter för 

ekonomiska transaktioner inför varje nytt budgetår. Förteckning skall godkännas 

och lämnas till ekonomikontoret. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15 

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Kommunstyrelsen 2023. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och 

ersättare. Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 
 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och 

ersättare. Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 

 
__________ 
 

 
Expedieras till: Ekonomiavdelningen; support.ekonomi@vargarda.se 
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Fråga kring riktlinjer för representation, uppvaktningar och 
avtackning av förtroendevalda 
  
Sammanfattning 
Ärendet lyfts upp som en fråga av Gun Karlsson (KV) på dagens 

kommunstyrelsesammanträde.  

 

Frågan avser kommunens riktlinjer för representation, uppvakningar och 

avtackning av förtroendevalda och om rutinen följs. Uppfattningen finns att alla 

förtroendevalda som har rätt till avtackning efter denna mandatperiod inte har 

blivit uppvaktade enligt gällande riktlinje.  

 

Beslutsgång 
Ordförande besvarar att kommunens riktlinjer för avtackning gäller tills vidare 

och ska följas. Huruvida alla som har rätt till avtackning, har fått avtackning, kan 

inte besvaras på sittande möte. Därför frågar ordföranden om kommunstyrelsen 

kan ge förvaltningen i uppdrag att undersöka riktlinjernas tolkning och huruvida 

alla som har rätt till avtackning, har fått det, och återkomma till kommunstyrelsen 

med svar. 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen fattar beslut enligt detta och finner att 

så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka riktlinjernas 

tolkning och huruvida alla som har rätt till avtackning, har fått det, och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar. 

__________ 

 
Expedieras till: Administrations- och kommunikationschef 
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Svar på motion om framtagande av solkraftsplan 
 

Sammanfattning 
En motion från Mats Palm (S) inkom 2021-10-25 som föreslog att kommunen 

ska ta fram en solkrafts-plan för kommunens geografiska yta. 

Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Förvaltningen har fört dialog med Herrljunga Elektriska AB som inte 

rekommenderar att skattekollektivet bekostar planarbetet med att ta fram denna i 

nuläget då ytterligare planarbete troligtvis skulle ha liten faktisk effekt på 

utbyggandet av mer solkraft. Solkraften i kommunen är idag väl utbyggd med en 

hög andel producerad solel per capita, prognosen för fortsatt utveckling och 

ökning är god och andelen solel i energimixen är balanserad. För kommunens 

egna byggprojekt prövas redan möjligheten att installera solceller. Mycket av 

arbetet med framtagande av en solbruksplan är redan gjort i samarbete mellan 

Herrljunga Elektriska AB och Uppsala universitet och detta material kan 

implementeras i den kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara 

energikällor som enligt kommunstyrelsens nämndmål ska tas fram. Resultatet av 

denna kan sedan implementeras i arbetet med ny eller uppdaterad översiktsplan 

där avvägningen gällande markanvändning för energiproduktion mot övriga 

intressen i kommunen kan göras. Om vi i Herrljunga kommun, mot förmodan, 

har svårt att uppnå en rimlig nivå av solel närmare år 2030 så kan tankarna i 

motionen om att upprätta en separat solbruksplan tas upp igen. 

 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-11-15 § 165 till 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-15 

• Kommunstyrelsen § 120/2022-08-29 

• Kommunfullmäktige § 143/2021-10-25 

• Motion om framtagande av solkraftsplan daterad 2021-10-25 

• Kommunstyrelsen § 212, 2021-12-13 

• Utdrag ut budget 2022 för kommunstyrelsen 

• Kommunfullmäktige 2022-11-22 § 165 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anser att motionen om framtagandet av en 

solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta är besvarad. 

2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens 

nämndmål (som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 

kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor kommer inkludera 

solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för 

kommande arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige anser att motionen om framtagandet av en 

solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta är besvarad. 

2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens 

nämndmål (som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 

kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor kommer inkludera 

solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för 

kommande arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 

 
__________ 

 
Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Kommunfullmäktige 
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Digital ärendehantering för kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun använder idag EDP Vision som kommunens övergripande 

diariesystem/ärendehanteringssystem. Systemet används dels för registrering av 

inkomna och upprättade handlingar (allmänna handlingar) samt som ett stöd för 

handläggare vid handläggning av ärenden till eller från nämnd.  

 

Kommunen arbetar sedan flera år arbetat med fysisk arkivering av ärenden från 

nämndernas diarier (gröna akter) och digitalt bevarande av desamma (ärenden i 

EDP Vision). Samtliga digitala dokument som registreras i diariet skrivs ut och 

tillförs den fysiska akten medan inkommande handlingar i pappersform skannas 

in och tillförs det digitala ärendet. Detta innebär att det idag är ett dubbelarbete 

samt ett dubbelt bevarande av allmänna handlingar. Detta är ett tidsödande arbete 

där man dubbelarbetar och även lägger mycket tid på att granska så att akterna är 

kompletta innan de förs in i arkivet.  

 

Utifrån informationssäkerhetsperspektiv skapar detta arbetssätt också 

informationssäkerhetsrisker då handlingar missas att registreras eller återfinns 

bara i ärendehanteringssystemet alternativt i den fysiska akten. Det råder även 

oklarheter om en handling är under arbete eller när den är upprättad och blir 

allmän.  

 

Att gå över till digital ärendehantering vid årsskiftet är av vikt då det efter nyår 

blir nya diarienummerserier. Det blir då en tydlighet när man började med digital 

ärendehantering och blir enklare att veta vart man ska leta när man i framtiden 

ska eftersöka handlingar. Under en övergångsperiod kommer man ha kvar de 

gröna akterna, men bara i de ärenden som startats upp under 2022.   

 

För att kunna gå över till endast digital ärendehantering krävs det ett 

gallringsbeslut från nämnden som tydliggör att pappershandlingar som skannats 

in för ett digitalt bevarande ska gallras. Undantaget från gallringsbeslutet är de 

handlingar där underskrift krävs på grund av krav i lagstiftning. Kommunens 

ärendehanteringssystem kommer i framtiden att integreras med ett e-arkivsystem 

vilket också möjliggör att det dubbla bevarandet av diarieakter kan upphöra. 

Digitala akter kan näst intill helt ersätta de fysiska akterna.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Ärenden som öppnas i diariet från och med den 2023-01-01 ska tillskapas en 

digital akt. 
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2. Allmänna handlingar som inkommit eller upprättats i pappersform och som 

har diarieförts och skannats in för att tillföras den digitala akten i 

ärendehanteringssystemet kan gallras efter kontroll av att den skannade 

versionen är likalydande med ursprungshandlingen.  

3. Undantag från beslutspunkt 2 är pappershandlingar där underskrift krävs på 

grund av krav i lagstiftning. 

4. Frångå beslut om inskanning får enbart göras i de fall en handling är allt för 

omfattande för inskanning, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för 

inskanning. För att den digitala akten ska bli så komplett som möjligt bör 

första sidan av materialet skannas in och tillföras det digitala ärendet. 

Originalhandlingen ska bevaras i fysiskt arkiv.  

5. Handlingar som inkommer eller upprättas och som hör till ärenden som 

öppnats innan 2023-01-01 ska bevaras i pappersform så att den fysiska akten 

hålls komplett. 

6. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde återkomma till 

nämnden med reviderat förslag på informationshanteringsplan utifrån detta 

beslut.  
 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärenden som öppnas i diariet från och med den 2023-01-01 ska tillskapas en 

digital akt. 

2. Allmänna handlingar som inkommit eller upprättats i pappersform och som 

har diarieförts och skannats in för att tillföras den digitala akten i 

ärendehanteringssystemet kan gallras efter kontroll av att den skannade 

versionen är likalydande med ursprungshandlingen.  

3. Undantag från beslutspunkt 2 är pappershandlingar där underskrift krävs på 

grund av krav i lagstiftning. 

4. Frångå beslut om inskanning får enbart göras i de fall en handling är allt för 

omfattande för inskanning, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för 

inskanning. För att den digitala akten ska bli så komplett som möjligt bör 

första sidan av materialet skannas in och tillföras det digitala ärendet. 

Originalhandlingen ska bevaras i fysiskt arkiv.  

5. Handlingar som inkommer eller upprättas och som hör till ärenden som 

öppnats innan 2023-01-01 ska bevaras i pappersform så att den fysiska akten 

hålls komplett. 

6. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde återkomma till 

nämnden med reviderat förslag på informationshanteringsplan utifrån detta 

beslut.  

__________ 
 

 
Expedieras till: Berörda handläggare 
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Riktlinje för digital ärendehantering i Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har genom arkivreglemente, antaget av Kommunfullmäktige 

2022-05-23, utsetts till Herrljunga kommuns arkivmyndighet. Enligt 

arkivreglementet § 5 har arkivmyndigheten getts möjlighet att utfärda riktlinjer 

om arkivbeständighet och förvarande av allmänna handlingar.  

 

Varje nämnd ansvarar för sin dokumenthantering och en del av det ansvaret 

innebär att fatta beslut om handlingars gallringsfrister och förvaring. En 

utgångspunkt är att handlingar alltid måste förvaras i betryggande former, oavsett 

om arkiveringen sker genom fysiskt arkiv eller digitala ärenden.  

 

Dessa riktlinjer reglerar kommunövergripande krav för digitalt bevarande av 

handlingar och ska följas av de nämnder som fattat beslut om digital 

ärendehantering. Riktlinjens syfte är att skapa tydlighet kring krav och former i 

förhållande till hög kvalitet för digitalt bevarande av handlingar och arkivering. 

Riktlinjerna ska också vara ett stöd för att kommunens ärendehantering i så stor 

utsträckning som möjligt kan vara digital.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-13 

• Riktlinjer för digital ärendehantering i Herrljunga kommun 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för digital ärendehantering i Herrljunga 

kommun.  

 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för digital ärendehantering i Herrljunga 

kommun.  
__________ 

 
Expedieras till: 

För kännedom till: 
 

Kommunens nämnder 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan 2018 tillkännagivit på 

kommunens digitala anslagstavla efter lagkrav i kommunallagen. 

Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av 

sammanträde även ska ske i ortstidningar. Under år 2022 har annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden skett i Knallebladet samt i kommunens 

sociala medier.  

 

Kommunen betalar idag för en hel sida i Knallebladet för annonsering av tjänster, 

evenemang och underrättelser med mera, för kommunens samtliga verksamheter. 

Det tillkommer således ingen extra kostnad för annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträde.  

 

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters 

möjligheter att följa kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering 

av kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattningen som gjorts 

tidigare. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-09  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2023, 

förutom på kommunens anslagstavla och sociala medier, ske genom 

annonsering i Knallebladet. 

2. Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2023, 

förutom på kommunens anslagstavla och sociala medier, ske genom 

annonsering i Knallebladet. 

2. Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

__________ 

 

 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 
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 Digitalt justerat Utdragsbestyrkande 

§ 223 

 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet. 

 

NR Meddelandeförteckning DNR 

1.  Protokoll från Förbundsstyrelsen för Sjuhärads 

samordningsförbund 

 

KS 

2022/137 

2.  Svar till revisionen avseende ansvarsprövning av 

kommunstyrelsen 2022 

 

KS 

2022/274 

3.  Regelverk för finansiering av ansökningar avseende 

rensning av tillflöden till Nossan 

 

KS 2021/53 

4.  Informationsblad om arvoden i stiftelser  

5.  Styrelseprotokoll från Herrljungabostäder 2022-11-

21 

 

KS 2022/57 

6.  Beslut från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

2022-11-25: Verksamhetsplan och budget för lokalt 

folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023 

KS 

2022/219 

7.  Utvärdering av UngDrive 2022 KS 2022/49 

8.  Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags 

sammanträde 2022-12-05 

KS 

2022/112 

9.  Inbjudan att nominera personer till  

föreningsstyrelsen för Kommuninvest Ekonomisk 

förening 

 

 

10.  Beslut från södra patientnämnden 2022-11-24, äldre 

röster om vården 

 

 

11.  Beslut från Vårgårda kommun gällande 

upphandlingsfunktion i Vårgårda och Herrljunga 

kommuner 

 

KS 

2022/268 

12.  Information till kommuner om livsmedelsrevisoner 

2022-12-01 

 

 

 

 Kommunstyrelsens beslut 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

 

___________ 
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Avtackning av kommunstyrelsens ordförande mandatperioden 
2018-2022 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson avtackas av ledamöterna och 

partierna.  

 

Gunnar tackar för samarbetet under den här mandatperioden. 

__________ 

 

 



 

5aa823b2-95d9-48dc-9306-7095a12c5bce 

 

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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