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KS § 107 DNR KS 211/2019 150 
 
Finansiering av projekt Nattkoll 2022 
 
Sammanfattning 
Projekt Nattkoll består av medlemmar från ett tiotal föreningar i Herrljunga som 
genomför nattvandringar med bil för att skapa trygghet och förebygga brott i 
kommunen. Projekt Nattkoll har sedan starten 2015 finansierats med medel ur 
kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling och kommunstyrelsen har 
årligen fattat beslut om förlängning av projektet. Kommunstyrelsen beslutade 
genom § 222/2021-12-13 att avsluta Projekt Nattkoll från och med 2022-06-30. 
För perioden januari-juni 2022 krävs finansiering av projektet, totalt 56 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-07-04 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Projekt Nattkoll finansieras under 2022 genom kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Projekt Nattkoll finansieras under 2022 genom kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel.  

______ 
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KS § 108 DNR KS 193/2022 160 
 
Beslut om inrättande av visselblåsarfunktion med tillhörande 
riktlinje 
 
Sammanfattning 
Riksdagen har fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållande trädde i kraft den 17 december 
2021. Den 17 juli 2022 ska alla arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare ha 
en visselblåsarfunktion på plats.  
 
Då kommunstyrelsens sammanträde inte äger rum förrän i augusti har ordförande 
den 1 juli fattat ett beslut om att inrätta en visselblåsarfunktion samt fastställa 
riktlinjen avseende visselblåsning i Herrljunga kommun. Det framgår i 
kommunstyrelsens delegationsordning att ordförande har rätt att fatta beslut å 
kommunstyrelsens vägnar i fall som är så brådskande att kommunstyrelsens 
beslut inte kan avvaktas (se även 6 kap. 39 § Kommunallagen).  I 
ordförandebeslutet framgår också att ärendet ska hanteras i kommunstyrelsen 
snarast. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-07-08 
Ordförandebeslut daterad 2022-07-01 
Riktlinje avseende visselblåsning i Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Beslutet om inrättande av en visselblåsarfunktion och fastställande av 
riktlinje för visselblåsning godkänns och läggs till handlingarna. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Beslutet om inrättande av en visselblåsarfunktion och fastställande av 
riktlinje för visselblåsning godkänns och läggs till handlingarna.  

______ 
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KS § 109 DNR KS 269/2021 7761 
 
Översyn av processerna för remiss- och referensuppdrag samt 
samråd i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari att uppdra förvaltningen att se över hur 
processerna för remiss- och referensuppdrag samt samråd ska se ut för hela 
kommunen (KS § 10/2022-01-24). Bakgrunden var ett beslut fattat i 
socialnämnden i november 2021 med förslag till kommunfullmäktige om att 
förändra reglementet för kommunala pensionärs- och funktionshindersrådet. 
Socialförvaltningen beskrev att de såg ett behov av att utveckla dialog- och 
samarbetsformer med organisationerna och då även initiera fler 
brukarorganisationer för andra målgrupper till samverkan. Socialförvaltningen 
såg även ett behov av att involvera fler förvaltningar inom kommunen i dialogen 
med brukarorganisationen.  
 
Bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning är att det redan finns 
ändamålsenliga och laggiltiga riktlinjer för remiss- och referensuppdrag på ett 
övergripande plan i kommunen och att problemet ofta är att tillse efterlevandet av 
riktlinjerna. Som ett led i att påminna handläggarna om att remittera ärenden vid 
behov så har kommunens tjänsteskrivelsemall för samtliga förvaltningar nyligen 
uppdaterats med rubriken ”Remiss”. Under denna rubrik kan handläggaren 
beskriva det eventuella remissförfarandet som skett i ärendet. Åtgärden bedöms 
kunna stärka följsamheten av rutinerna och säkerställa att remittering av ärenden 
till olika intresseorganisationer eller brukarråd inte eftersätts. För att hinna med 
en remissrunda där synpunkter från olika håll hämtas in och tas i beaktning innan 
ett ärende tas upp till politiken behöver man ofta avsätta gott om tid. Det kräver 
alltså planering och kan i vissa fall innebära ett behov av annorlunda arbetssätt 
med större framförhållning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-07-01 
Kommunstyrelsen § 10/2022-01-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Svaret godkänns och läggs till handlingarna. 
 

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

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Svaret godkänns och läggs till handlingarna. 
______ 
 För kännedom till: Socialnämnden 
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KS § 110 DNR KS 197/2020 440 
 
Införande av fria resor för seniorer inom Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Flera kommuner i Västra Götaland har valt att erbjuda sina äldre folkbokförda 
invånare ett seniorkort för att kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. 
Kommunen betalar seniorkortet och vissa kommuner tar ut en administrativ 
avgift. En diskussion har pågått även i Herrljunga kommun kring möjligheten att 
införa seniorkort för kollektivtrafikresor. På grund av en osäkerhet kring 
kostnader för seniorkort har det inte varit aktuellt att gå vidare med frågan 
tidigare.  
 
Västtrafiks uppdrag är att erbjuda allmän linjetrafik på tidtabell, men på grund av 
den dåliga ekonomin på linjer i glest befolkade delar av landsbygd med bristande 
underlag så har turtätheten har minskat och linjer dragits in. Den anropstyrda 
trafiken kan i dessa fall vara en möjlighet för landsbygdens boende att nyttja 
kollektivtrafiken på nytt. Det ger också kommuninvånare som bor utanför 
stationsnära områden där det saknas linjetrafik möjlighet att resa med seniorkort. 
I Västtrafiks skrivelse inkommen 2022-06-29 framgår ett tidsbegränsat 
erbjudande som gäller under den period som utredningen pågår. Avtalet kommer 
att sägas upp när kostnaden är fastslagen och nya beslut fattats. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-07-11 
Skrivelse från Västtrafik daterad 2022-06-29 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige godkänner att säkerställa att seniorkortet kan 
användas i den anropsstyrda trafiken. Seniorkortet gäller 75+ dygnet runt 
utan avgift. Med start 2023-03-01. 

• Kommunstyrelsen föreslår att kostnaden tas ur kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för 2023 för att sedan ses över inför budget 2024. 

 
Förslag till kommunstyrelsen:  

• Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Jacob Brendelius (SD) föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 
seniorkortet kan användas i den anropsstyrda trafiken, att det ska gälla för åldern 
65 år och uppåt dygnet runt utan avgift och med start 2023-03-01.  

 
Ove Severin (KD) och Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till 
beslut. 
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Fortsättning KS § 110 

 
Jessica Pehrson (C) föreslår ett tillägg i form av att en utvärdering med analyser 
av användande och kostnader genomförs senast i mars 2025. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Jacob Brendelius (SD) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordförandens förslag. 
 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Ordföranden frågar om Jessica Pehrsons (C) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Seniorkortet godkänns att användas i den anropsstyrda trafiken. 
Seniorkortet gäller 75+ dygnet runt utan avgift, med start 2023-03-01. 

2. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2023 för att 
sedan ses över inför budget 2024. 

3. Utvärdering med analyser av användande och kostnader genomförs senast 
i mars 2025. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
______ 
 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget 
förslag. 
 

Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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KS § 111 DNR KS 155/2022 901 
 
Svar på motion angående valberedningens utformning 
 
Sammanfattning 
Den 17 maj 2022 inkom Ove Severin (KD) och Fredrik Svensson 
(KD) med en motion angående valberedningens utformning. I skrivelsen önskar 
motionsförfattarna att kommunfullmäktiges arbetsordning förändras så att 
valberedningen alltid består av en grupp med en ledamot och en ersättare från 
varje parti som representeras i kommunfullmäktige i Herrljunga samt att 
valberedningen väljs för hela valperioden. I nuvarande arbetsordning framgår att 
en valberedning ska tillsättas från mandatperiodens start till och med 30 april året 
efter valet med en ledamot och en ersättare per parti i kommunfullmäktige, samt 
att det från och med 1 maj året efter valet och resterande del av mandatperioden 
väljs tre ledamöter och tre ersättare (två ledamöter med två ersättare från 
majoriteten och en ledamot med ersättare från oppositionen). Det framgår också i 
den nuvarande arbetsordningen att kommunfullmäktige vid särskilda 
omständigheter kan besluta att utöka antalet ledamöter under mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att arbetsordningen blir mer 
konsekvent med de föreslagna ändringarna och att samtliga partier i 
kommunfullmäktige representeras i valberedningen under hela mandatperioden. 
Kostnaden för valberedningen kan förväntas öka i viss grad men inte i någon 
större omfattning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-18 
Kommunfullmäktige § 99/2022-05-23 
Motion i ärendet daterad 2022-05-17 
Kommunfullmäktige § 90/2019-05-14 
Kommunfullmäktige § 69/2019-04-09 
Kommunfullmäktige §§ 126-127/2018-10-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen godkänns. 
 

Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 

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

1. Motionen godkänns. 
______ 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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KS § 112 DNR KS 44/2021 435 
 
Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten 
Herrljunga   
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd 
eller kommunalförbund. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar för 
att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det 
komplexa samhället. Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd 
eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt någon av ovan 
lösningar än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. 
Herrljunga kommun ingår sedan 2021 i Västra Räddningsregionen (VRR) 
gällande en gemensam ledning av räddningsinsatser och beredskapshållning. 
 
2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 
35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungsunds och 
Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) kring 
förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i RSG. Sommaren 2022 
genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) en liknande 
genomlysning för att belysa förutsättningarna för bildandet av ett nytt 
räddningstjänstförbund för de tre kommunerna.   
 
Rapporterna har inneburit en genomlysning av kommunens räddningstjänst. 
Slutsatsen i de både rapporterna är att Herrljunga kommuns räddningstjänst är 
välskött och i god ordning, men med en hög sårbarhet gällande både det 
operativa och förebyggande arbetet på grund av organisationens storlek och 
avsaknad av skalfördelar. Det bedömdes av båda att Herrljunga kommun har 
förutsättningar att ingå i ett räddningstjänstförbund. För Herrljunga kommun så 
är det viktigt att räddningstjänsten fortsätter vara aktiv part i kommunens 
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 
samhällsstörningar och att beredskapen bibehålls på minst dagens nivå gällande 
två stationer inom det geografiska området. 
 
En skrivelse från Brandmännens riksförbund har översänts via e-post till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-08-15 
Sammanfattande skrivelse om ärendet daterad 2022-08-10 
Kommunfullmäktige § 116/2022-06-21 
Förstudie ”Förutsättningar för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund mellan 
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner” 2022-07-27 
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Fortsättning KS § 112 
 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga 
kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10 
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22 
Skrivelse från Brandmännens riksförbund daterad 2022-07-19 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF). 

 
Jacob Brendelius (SD) bifaller ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
______ 

 
Protokollsanteckning 
Mats Palm (S) inkom med följande protokollsanteckning innan tid för justering:  
 
”Socialdemokraterna anser att all samverkan och allt samarbete måste vila på 
en grund av ömsesidigt förtroende och ärlighet. 
 
Socialdemokraterna i Herrljunga har inte varit otydliga i sina frågeställningar 
rörande en kommande förbundsbildning med nuvarande AVRF. Vårt utgångsläge 
har i stället varit en samverkan med RSG, då vi kommit fram till slutsatsen att en 
sådan samverkan hade givit oss den mest tydliga och långsiktiga situationen 
rörande Räddningstjänst. 
 
Vi ser nu, och reserverar oss inte emot, en kommande process syftande mot en ny 
förbundsbildning med nuvarande AVRF. 
 
Vi kommer aktivt och med målsättning om en väl fungerande förbundsbildning, 
arbeta för hela Herrljungas bästa. 
 
Vi kommer dock att i denna process särskilt beakta våra nuvarande farhågor. 
Vi kommer att framhålla vår syn att en fortsatt anslutning i VRR (Västra 
RäddningsRegionen) är av yttersta vikt. VRR har för Herrljunga fungerat väldigt  
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Fortsättning KS § 112  
 
bra, och är en organisation som idag och långsiktigt motsvarar dagens, och 
troligen kommande, krav från MSB rörande ledningssystem. 
 
Vi kommer också ständigt att verka för en god daglig närvaro av personal vid 
någon av våra båda stationer i Herrljunga. 
 
Med detta sagt, kommer vi inte lämna in någon reservation mot dagens beslut, då 
vi ser att detta menligt kunde skada den goda dialog som krävs för ett gott 
resultat i processen mot ett nytt räddningstjänst-förbund. 
 
 
För Socialdemokraterna i Herrljunga. 
Mats Palm. Gruppledare.” 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF) 
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KS § 113 
 
Anmälan av delegationsbeslut under tidsperioden 2022-06-07–
2022-08-21 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
______ 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Ordförandebeslut gällande 

visselblåsarfunktion och riktlinje 
 

KS 193/2022  

 

 



 

e33d2a21-1d23-4b4f-9baa-def11634ceb4 

 

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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