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KF § 28  DNR KS 50/2022 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 29  DNR KS 162/2021 823 
KS § 32 
 
Svar på medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka 
skräp och hålla rent i kommunen 

 
Sammanfattning 
Claes Johansson inkom 2021-07-01 med medborgarförslag om att anställa 
ungdomar till att plocka skräp i kommunen. Kommunfullmäktige överlämnade 
genom § 120/2021-09-20 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunen 
arbetar med renhållning av allmänna platser inom ramen för kommunens ordinarie 
verksamhet. Då förslaget inte ryms inom befintlig ekonomisk ram och då 
förvaltningen inte ser ett behov av ytterligare renhållning föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28 
Kommunfullmäktige § 120/2021-09-20 
Medborgarförslag inkommet 2021-07-01 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. 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. 
______ 
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KF § 30  DNR KS 51/2022 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om 
kommunrevisionens arbete. Arbetet med bokslut och granskningsrapport fortlöper 
och kommer att sammanställas den 30 mars och föras upp till nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. Under april månad kommer kommunrevisionen 
att gå ut med förfrågningar gällande upphandling av revisionsbyrå för perioden 
2023–2026.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 31  DNR KS 3/2022 942 
KS § 19 

 
Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen  

 
Sammanfattning 
För flera tidigare beslutade investeringsprojekt behöver investeringsmedel 
överföras till 2022. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt 
som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Totalt begärs 3 979 tkr 
ombudgeterade. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av 
investeringsmedel. Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr 
avser investeringar inom IT. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01 
Ombudgering av investeringar 2021-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

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

1. Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen godkänns 
(bilaga 1, KS § 19/2022-02-21). 

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

1. Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen godkänns 
(bilaga 1, KS § 19/2022-02-21). 

______ 
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KF § 32  DNR KS 257/2020 901 
KS § 21 
 
Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och 
bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom § 29/2021-02-23 om en politisk 
omorganisation att gälla från och med 2022-01-01. I samband med beslutet gav 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på revideringar 
av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige antog genom § 58/2021-04-20 
föreslagna revideringar. I december 2021 beslutade dock kommunfullmäktige (§ 
173/2021-12-13) att upphäva tidigare beslut om att avskaffa bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden till förmån för bildandet av en 
samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Förvaltningen presenterar 
därför nya förslag på ändringar i reglementet, ändringar markeras i rött och föreslås 
gälla omgående. Revideringen består endast av redaktionella ändringar, exempelvis 
i form av att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bytts ut mot 
tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Det har även gjorts ytterligare 
förtydliganden avseende att arvoden beräknas på riksdagens årsarvode och att 
arvoden räknas upp årligen (i januari) i korrelation till riksdagens grundarvode. 
Uppräkning har genomförts korrekt i samband med utbetalning av arvoden trots 
felaktiga siffror i reglementet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-27 
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat 
reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 21/2022-
02-21). 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 32 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 21/2022-
02-21). 

______ 
  

För kännedom till: Lönenheten 
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KF § 33  DNR KS 101/2022 901 
 
Inrättande av Arvodesberedning 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige bör tillsätta en arvodesberedning för att kunna göra en 
översyn av erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2022–2026. Beredningen bör vara representerad 
av alla partier i fullmäktige 
 
Förslaget föreslås att till nästkommande möte 2022-04-19 skall samtliga 
gruppledare i kommunfullmäktige inkomma med namn på deras representant. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiets förslag är att inrätta en Arvodesberedning 
2022-04-19 

 
Förslag till beslut 

• Arvodesberedningen inrättas 2022-04-19 
• Remissvar avges senast 2022-06-21 

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

1. Arvodesberedningen inrättas 2022-04-19 
2. Remissvar avges senast 2022-06-21 

______ 
 
 
 Expedieras till: 

För kännedom 
till: 

Samtliga partigrupper i Herrljunga kommun 
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KF § 34  DNR KS 106/2020 601  
KS § 25 
 
Uppdrag om att utreda behov av framtida platser för somatisk 
vård på Hemgården  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge socialnämnden i uppdrag att 
utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser 
för somatik på Hemgården (KF § 145/2020-11-17). Socialnämnden gav också i 
december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter utöver platser 
för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler, och behovet av därtill hörande 
reinvesteringar (SN § 157/2020-12-15). Nu redovisas uppdraget enligt 
kommunfullmäktiges beslut gällande behovet av framtida platser för somatisk vård 
på Hemgården. Uppdraget från socialnämnden kommer att redovisas i en 
kommande utredning vid socialnämndens nästa sammanträde.  
Utredningen visar att det behöver tillskapas 14 nya platser för somatiskt särskilt 
boende på Hemgården. Avdelningarna behöver tas i drift år 2024 (sju platser) och 
2029 (sju platser). 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 14/2022-02-01 
Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

2. Utredningen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige (bilaga 1, 
SN § 14/2022-02-01). 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utredningen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige (bilaga 1, 
SN § 14/2022-02-01). 

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

1. Utredningen godkänns (bilaga 1, SN § 14/2022-02-01). 
______ 
 

För kännedom till: Socialnämnden 
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KF § 35  DNR KS 130/2021 730 
KS § 26 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
per 2021-12-31  

 
Sammanfattning 
Totalt antal rapporter för fjärde kvartalet är 42. Av dessa är 17 insatser verkställda 
eller avslutade. Kvarstående 25 rapporter gäller övervägande insatserna 
kontaktperson (11 ärenden) samt kontaktfamilj och korttidsvistelse (5 ärenden). 
Övriga nio ärenden varierar i vad insatsen består av. Inom äldreomsorgen är två 
beslut om särskilt boende ej verkställda, personerna har erbjudits plats men tackat 
nej. Gällande avlastning/växelboende har orsaken varit covid-19-pandemin och i 
fråga om insatsen kontaktperson saknas resurser. Inom Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) är antalet ej verkställda beslut 13 och avser till största del 
kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Orsaken till detta är bland annat svårigheter 
att hitta uppdragstagare men också enskilda som velat avvakta. I ärenden om 
familjebehandling som dröjt har det dels berott på beslut som kommit mitt i en 
semesterperiod, dels på att den enskilde själv avbokat planerade möten inför 
insatsen. Inom LSS är sju ärenden ej verkställda vid rapporteringstillfället. Det 
handlar till stor del om avsaknad av uppdragstagare för kontaktpersonsuppdrag och 
ledsagare, men också om enskilda som velat avvakta eller tackat nej till erbjudande 
om korttidsvistelse och bostad för vuxna. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 5/2022-02-01 
Bilaga 1, SN § 5/2022-02-01 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-
12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01). 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-
12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01). 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  
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Fortsättning KF § 35 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-
12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01). 

______ 
 

För kännedom till: Socialnämnden 
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KF § 36  DNR KS 1/2022 111 
 
Begäran om dispens för nämnduppdrag 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-28 har Ronnie Rexwall (Kv) på grund av flytt till annan ort 
begärt om dispens att behålla uppdrag i nämnderna resterande del av 
mandatperioden. 
 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) på att befria Ronnie Rexwall (Kv) från 
sina uppdrag i kommunstyrelsen och socialnämnden, men tillgodose sökandens 
önskemål gällande fortsatt arbete i valnämnden.  
 
Gunnar Andersson (M) yrkar på att bifalla Ronnie Rexwalls (Kv) begäran.  
 
Fredrik Svensson (KD) yrkar på att bifalla Ronnie Rexwalls (Kv) begäran.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med Ronnie Rexwalls (Kv) begäran.  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ronnie Rexwalls (Kv) begäran om dispens att behålla uppdrag i nämnderna 
resterande del av mandatperioden godkänns. 

______ 
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KF § 37  DNR KS 1/2022 111 
 
Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag i socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) har i skrivelse 2022-03-15 begärt entledigande av 
sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. 
 
Torbjörn Holgersson (C) har i skrivelse 2022-03-15 begärt entledigande av sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan. 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet har si skrivelse 2022-03-15 föreslagit Torbjörn Holgersson (C) till 
ledamot i socialnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
I samma skrivelse har Centerpartiet förslagit Emma Blomdahl Wahlberg (C) till 
ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Emma Blomdahl Wahlbergs (C) 
avsägelse godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Torbjörn Holgerssons (C) avsägelse 
godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Torbjörn Holgersson (C) väljs till 
ledamot i socialnämnden och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs 
till ersättare i socialnämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Emma Blomdahl Wahlbergs (C) begäran om entledigande som ledamot i 
socialnämnden godkänns.  

2. Torbjörn Holgerssons (C) begäran om entledigande som ersättare i 
socialnämnden godkänns.  

3. Torbjörn Holgerssons (C) väljs till ledamot i socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

4. Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till ersättare i socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 38  DNR KS 66/2022 910 
 
Medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
”Jag heter Maja Fredriksson och är 17 år. Jag är en elev på Kunskapskällan och 
bor i Herrljunga kommun, som skulle vilja skicka in ett förslag om att införskaffa 
fler kommunpoliser i Herrljunga. Både för yngre men också äldres säkerhet i 
samhället. Eftersom många känner sig osäkra och otrygga, framförallt på 
kvällarna, så anser jag at fler poliser på plats och att fler iallafall ska vara synliga 
inne i centrala Herrljunga. Detta skulle påverka den otrygghet som finns och 
även minska brott som t.ex. snatteri.” 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

 
 

 
 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   16 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 39   DNR KS 67/2022 390 
 
Medborgarförslag om ungdomscafé 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
”Hej! Mitt namn är Sanna Källström och jag nar ett förslag  på en förändring i 
Herrljunga Kommun. Jag fyller snart 18 år och har länge känt att det saknas en 
plats för oss ungdomar att träffas och hänga på. Jag tror att ett cafe med 
biljardbord, pingisbord och liknande skulle locka massvis med unga kunder. Detta 
kräver dock att cafeet har lite senare öppettider än ett vanligt cafe, då de flesta går 
i skolan under dagtid. Det vore kul att ha en plats att träffa sina vänner på under 
eftermiddagar och kvällar. Det finns många lediga lokaler inne i Herrljunga 
centrum som jag tror skulle passa perfekt för just ett ungdomscafe. Jag skulle vilja 
att ni undersöker om detta är möjligt.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   17 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 40  DNR KS 68/2022 444 
 
Medborgarförslag om Torpåkra järnvägsstation 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
”Hej! Mitt namn är Lowisa Holgersson, är snart 18 år och bor i byn Vesene. Ca 2 
km från mitt hus ligger Torpåkra station, toppen ju, kollektivtrafik på landsbygden! 
Men problemet är att många av tågen inte ens stannar där. I de allra flesta fallen 
behöver jag ta mig till Ljung, som istället ligger 1 mil bort. Jag ser inte 
anledningen till att tågen inte alltid stannar där, eftersom att de ändå åker förbi. 
Inkludera landsbygdsborna mer och se till att alla tåg stannar där. Jag vill att ni 
undersöker om det inte kan bli fler stopp i Torpåkra, för att utöka våra möjligheter 
att ta del av kollektivtrafiken och se till att servicen på landsbygden inte blir 
sämre.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   18 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 41  DNR KS 69/2022 910 
 
Medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
” Hej! Jag heter Tamana och är snart 18 år. Jag går andra året i gymnasiet, i 
Kunskapskällan Herrljunga. Jag skulle vilja att ni i Herrljunga kommun ska ha fler 
poliser på plats för att säkra medborgarnas säkerhet. Jag vet inte om det beror på 
att Herrljunga är ett litet stad eller inte, men det är väldigt sällan jag ser polis gå 
runt. Jag som bor här skulle uppskatta om de i alla fall hade ordningsvakt. Jag vet 
dessutom att det händer massor av saker i Herrljunga som inte är bra. Speciellt har 
jag märkt att det händer saker vid tågstationen och där skulle jag i alla fall att 
poliser syns då och då eftersom man rör sig mestadels vid tågstationen då man 
åker någonstans. 
Skulle fler poliser synas tror jag att det skulle hjälpa dem som är rädda samt så kan 
de "kriminella" inte göra som de vill. T.ex. så har jag hört att det tidigare har skett 
knivhuggning, skjutning och drogmissbruk i Herrljunga, vilket skrämmer mig.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 42  DNR KS 70/2022 360 
 
Medborgarförslag om lekland för barn 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
” Hej! Mitt namn är Fariba Rezai och jag är snart 18 år. Jag undrar om ni kan 
bygga ett lekland i Herrljunga kommun? Ett lekland behövs för barnen, för att de 
ska kunna ha roligt och spendera sina tid med att utföra olika aktiviteter. Själv har 
jag en lillebror som är ungefär 2 år snart, och vi brukar åker till leklandet i Borås 
(Leos lekland). Jag tycker att det är väldigt jobbigt att åka så långt bara för att 
utföra olika aktiviteter med familjen, och det skulle vara skönt att det finns en 
lekland i Herrljunga för då behöver inte man åka till andra städer.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   20 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 43  DNR KS 71/2022 386 
 
Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
”Hej, mitt namn är Emilia Lundin och jag är snart 18 år, och jag har ett förslag på 
en förändring i Herrljunga kommun. Jag tycker att det borde finnas ett ställe för 
lite äldre ungdomar att hänga på. Eftersom det finns en del tomma lokaler i 
Herrljunga så finns det gott om plats för ett säkert ställe att umgås på, framförallt 
på kvällarna. I lokalen kan det finnas ett café eller lite aktiviteter att göra som 
passar de flesta. Ett ställe att samlas och ha trevligt på helt enkelt.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   21 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 44  DNR KS 72/2022 380 
 
Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
” Hej! Jag heter Elin Jakobsson Smedelind och jag är 18 år. Jag har ett förslag om 
att Herrljunga kommun ska skaffa fler platser för ungdomar att vara på efter 
skolan och på sin fritid. På eftermiddagen efter skolan sitter jag ofta med läxorna 
och det skulle vara skönt att ha något för att bryta av. Det som idag finns att göra 
är att vara på freetime, men jag känner att vi är lite för gamla för det. Visst kan 
man stanna kvar i skolan efter man har slutat, men skolan är ju inte öppen hela 
kvällen och när man har varit i skolan hela dagen vill man spendera sin tid någon 
annanstans. Exempel på sådant som man skulle kunna göra är att ha ett 
ungdomscafé eller arrangera spelkvällar där man kan spela spel och umgås. Detta 
skulle göra så att fler ungdomar umgås istället för att bara sitta hemma. Jag skulle 
vilja att ni ser om det finns en möjlighet till detta.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   22 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 45  DNR KS 73/2022 622 
 
Medborgarförslag om skolmaten i kommunen 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23: 
” Hej, mitt namn är Josefin Swennberg och jag är elev på Kunskapskällan i 
Herrljunga. Jag skulle uppskatta om ni ville utreda frågan kring skolmaten i 
kommunen. Just nu serveras det ganska annorlunda kombinationer och eftersom vi 
gymnasieelever äter sist av alla, är den eftertraktade maten ofta slut. Mitt förslag 
är att erbjuda mer husmanskost, vilket fler elever kommer att äta och dessutom 
utöka mängden så att all mat faktiskt räcker till alla elever. Genom att öka 
skolmats-budgeten skulle vi kunna förbättra och utöka valmöjligheterna. Jag skulle 
vilja att ni undersöka möjligheterna till detta.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska 
nämnden för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 
_____ 
 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   23 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 46  DNR KS 74/2022 381 
 
Medborgarförslag om fler grillplatser vid Herrljungas badplatser 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-28: 
” Hej, Mitt namn är Maria Andersson och jag blir 18 år nu i vår. Det finns många 
sjöar runt om i Herrljunga som är väldigt fina och väl iordninggjorda, dock saknar 
jag vindskydd som grillkåtor. Exempelvis finns det två vindskydd med grillplats 
vid Hudenes pulkabacke. Sådana skulle jag uppskattat om det fanns vid ex. 
badplatserna runt Sämsjön, Jämnesjön och Sandsken m.m. Det är många som badar 
där på sommaren samtidigt som det är en hel del som åker skridskor vid 
badplatserna på vintern. Min tanke är att fler hade uppskattat badplatserna om det 
fanns fler grillplatser och grillkåtor vid Herrljungas sjöar. Jag vill att ni undersöker 
om möjligheterna till detta finns. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 

KF § 47  DNR KS 75/2022 440 
 
Medborgarförslag om förbättrad buss- och tågpunktlighet 
 
Sammanfattning  
Följande medborgarförslag inkom 2022-02-28: 
”Hej! Mitt namn är Ida Jakobsson Smedelind och jag vill att kommunen förbättrar 
kollektivtrafiken i Herrljunga kommun. Kollektivtrafiken är ett bra alternativ för 
dem som inte har körkort eller bi1, men också för att det är mi1jövänligt. Men 
Herrljunga kommuns kollektivtrafik är under all kritik. Tågen och bussarna går 
alldeles för sällan. När de väl går, är de ofta försenade flera gånger om och blir 
tillslut inställda. Detta resulterar i förseningar för väldigt många. Bussarna är också 
ofta fulla med folk, vilket gör att det blir väldigt svårt att få en sittplats. Dessutom 
är det många elever som åker tåg och buss till skolorna i Herrljunga. Jag är en av 
dem, och genom förseningar och inställda avgångar missas värdefull lektionstid. 
Nästan varje skoldag får jag sitta i skolan en timme innan jag börjar och minst en 
timma efter att jag slutat, bara för att tågen går på så dåliga tider. Det är ju också 
mycket mer miljövänligt att åka kollektivtrafik än att åka bil, så det ska löna sig att 
åka kollektivtrafik. Men det gör det ju inte om de går så sällan eller inte alls.” 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   25 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 48  DNR KS 87/2022 381 
 
Medborgarförslag om upprustning av Norra Säms badplats 
 
Sammanfattning  
Följande medborgarförslag inkom 2022-03-08 från Christine Hillermyr: 
”Hej! Inför kommande säsong vid badplatsen i Norra Säm önskar jag att 
kommunen kan fixa till lite för allas trevnad. Några fler bord med bänkar för äldre 
att sitta och fika på. Många vill inte sitta i det lortiga gräset.  
Lite lekredskap för barnen såsom en gungställning och rutschkana. Det skulle även 
gynna campingens gäster med barn. 
Toalettbyggnaden behöver också en ordentlig översyn både invändigt och 
utvändigt. 
En ny trappa, brädor som saknas i omklädningsdelen, målning utvändigt samt 
städning invändigt. 
Hoppas på detta annars en mycket fin badplats.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   26 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 49   DNR KS 88/2022 440 
 
Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i 
Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning  
Följande medborgarförslag inkom 2022-03-08 från Sten Magnell: 
” Förslag: Att Kommunfullmäktige beslutar att införa Seniorkort på Västtrafik för 
pensionärer. 
Motiv: Rörelsehindrade och fattigpensionärer har behov också. Och ALLA 
pensionärer har ju lägre i pension än vad de hade i lön när de var yrkesverksamma 
och ALLA behöver resa ibland för att handla det som inte finns lokalt och behöver 
även få någon variation i sitt liv för att må någorlunda bra. 
 
Bakgrund: 
Herrljunga är en av bara ca 12% (6 kommuner) av kommunerna i Västra 
Götalandsregionen som inte har beslutat om Seniorkort för sina medborgare. Det 
finns 49 kommuner i regionen och 43 kommuner (88%) stöder Seniorkort. 6 
kommuner har ej beviljat detta. 
 
Jag bidrog för 3-4 år sedan till ett förslag till fullmäktige om 
Seniorkort. Den som då argumenterade emot var Centerns representant. Han 
påstod att det skulle kosta millioner och om de skall få det så skall väl alla få det. 
Det medförde att vårt förslag röstades ner. I verkligheten så kommer det att kosta 
200 000 kr- 250 000 kr. enligt tillgänglig information. Och Centern känner alltså 
inte för äldre med rörelseproblem och/eller är fattigpensionärer som har lägre i 
pension än de vad de hade i lön tidigare. Och äldre behöver också komma till en 
tätort mm ibland. 
 
Så gott som alla kommuner i vår närhet har beslutat om och 
kontaktat Västtrafik om Seniorkort. …….” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 

 
 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   27 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 

KF § 50  DNR KS 90/2022 361 
 
Medborgarförslag om inhägnat område för hundar 
 
Sammanfattning  
Följande medborgarförslag inkom 2022-03-09 från Eva Westerlund: 
”* 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.” 
 
Yttrande ang inhägnad till hundar 
Vet att önskan om denna inhägnad i Herrljunga är stor och har själv stött på ett 
antal hundägare som uttryckt önskan om detta utan att jag nämnt något. 
 
Iakttagit och sett att det finns tex ett område I parken intill lekplatsen som jag 
aldrig ser någon beträda och vore perfekt att hägna in för detta ändamål. 
Skulle detta förslag bli verklighet bör det nog finnas en skylt vid inhägnaden där 
hundägaren uppmanas ansvara för sin hund i inhägnaden och även hålla rent efter 
den.” 
 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   28 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 51  DNR KS 95/2022 440 
 
Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer 
 
Sammanfattning  
Följande medborgarförslag inkom 2022-03-11 från Ulla Gisleskog: 
”Jag har flyttat till Herrljunga för 1 år sedan med min make. Vi har hört att 
kommuner runt oss delat ut seniorkort för Västtrafik för tåg och buss men inte här 
varför?  
Jag är 75 år och har inte speciellt hög pension och bensinen blir dyrare och dyrare 
så det skulle betyda mycket om jag kunde ta tåg eller buss för att se den vackra 
omgivningen här. 
Hoppas på biljett! 
 
Tack för den fina simhallen här. Är mycket nöjd och besöker den flera gånger i 
veckan”.  
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   29 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 52   DNR KS 80/2022 655 
 
Motion om föreläsning om kriminalitet 
 
Sammanfattning  
Följande motion inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD): 
” Föredrag av före detta gangsterraparen Sebastian Stakset om vägen bort från 
kriminalitet 
Sebastian Stakset var under åren 2011-2016 frontfigur i gangsterrapbandet ”Kart 
ellen”.  Under sin tid  i bandet förespråkade och glorifierade Stakset en kriminell 
livsstil innefattande både droger och våld. Sebastian har senare medgivit att han 
själv både använt droger och aktivt deltagit i brottslig verksamhet under den tid 
han var sångare i bandet. Han har dömts och avtjänat flera fängelsestraff under sin 
brottsaktiva karriär  . 
År 2016 hoppade Stakset oväntat av Kartellen i samband med att han genomgick en 
livskris. Han lämnade då det kriminella livet och drogerna bakom sig och har 
sedan dess visat stor ånger över det destruktiva liv han tid igare levt och 
förespråkat . Sedan några år tillbaka driver han en organisation som verkar för att 
hjälpa unga kriminella att lämna droger och kriminalitet där han själv fungerar 
som föreläsare. 
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att droger är en av de viktigaste 
orsakerna till att ungdomar utveckla ett asocialt beteende som tar sig uttryck i våld 
och kriminalitet. På senare tid har så kallad "gangsterraps" 
negativa påverkan på ungdomars val av livsstil diskuterats av både politiker och 
medier. ……..” 
 
Sverigedemokraterna yrkar att 

• Den före detta gangsterraparen Sebastian Stakset bjuds in till kommunen för 
att hålla ett eller flera föredrag för elever på högstadiet och gymnasiet om 
sin väg bort från kriminalitet, droger och våld. 

• Finansiering av föredragen sker genom att medel som reserverats för 
kommunens våldsförebyggande arbete används . 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-03-21   30 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 53  DNR KS 81/2022 900 
 
Motion om ändrade sammanträdestider för kommunstyrelse och 
nämnder 
 
Sammanfattning  
Följande motion inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD): 
” Förändrade sammanträdestider i kommunstyrelse och nämnder 
Svensk demokrati bygger på tanken att all makt ska utgå från folket. I Sverige 
tillämpas så kallad representativ demokrati vilket innebär att representanter valda 
av folket styr Sverige i riksdag, regioner och kommuner. 
För att den representativa demokratin ska fungera behöver representanter från 
samtliga delar av befolkningen delta. De flesta av dessa representanter 
förvärvsarbetar och sköter därmed sina politiska förtroendeuppdrag på sin fritid. I 
dagligt tal benämns dessa politiker som just "fritidspolitiker". 
I dagsläget planeras många nämndsammanträden i Herrljunga kommun till 
eftermiddagar och kvällar. Men inte alla. Kommunstyrelsens möten förläggs 
exempelvis alltid till förmiddagar och flera nämnder sammanträder klockan 13. 
För att fritidspolitikerna ska kunna få sitt förvärvsarbete att gå ihop med sitt 
politiska uppdrag anser Sverigedemokraterna att samtliga sammanträden i både 
kommunstyrelse och nämnder företrädesvis ska ske på eftermiddagar och kvällar 
då de flesta människor är lediga från sina jobb . På så sätt kan politiker i större 
utsträckning än idag utföra sina uppdrag utan att behöva ta tjänstledigt från sitt ar 
bete. 
Om sammanträdestider skulle bli bättre anpassade till när de flesta 
förvärvsarbetande människor är lediga så skulle det med all säker leda till att fler 
människor skulle kunna tänka sig att åta sig politiska uppdrag. En sådan 
utveckling skulle stärka demokratin i Herrljunga och i förlängningen även i 
Sverige.” 
 
Sverigedemokraterna yrkar att : 

• Sammanträdestider för kommunstyrelse och samtliga nämnder företrädesvis 
planeras på eftermiddagar efter klockan 15 eller på kvällstid. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 54  DNR KS 91/2022 381 
 
Motion om tillgänglighetsanpassad badplats 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-03-09 från Anette Rundström (S) och Kitty 
Andersson (S): 
” Samtidigt som kriget huserar om hörnet så går vintern mot sitt slut, våren närmar 
sig och med den ytterligare en sommar. Ska denna sommaren bli ytterligare en 
badfri sommar för de som har en funktionsnedsättning? 

 
I början av 2000 beslutades att man skulle "skulle avhjälpa enklare hinder" och att 
det skulle vara klart 2010. Ja, vi pratar om att göra Sverige mer tillgängligt för 
alla. I tillgänglighetsbarometern som mäter tillgängligheten i alla kommuner för att 
se vilka som är mest anpassade låg Herrljunga kommun på plats 201 i rankingen 
2018. 2019 hade vi skärpt upp oss lite och hamnade på plats 118. Mätningen 2021 
uteblev på grund av pandemin och nästa mätning kommer inte att ske förrän 2023 
på grund av beslut om att bara mäta vartannat. Då är förväntningarna stora på att 
Herrljunga har blivit ännu mer tillgängligt. 

 
2019 saknade 16 % av kommunerna tillgänglighetsanpassade badplatser och 
Herrljunga är tyvärr en av dem. Vi är övertygade om att det finns badsugna 
människor som använder rullstol som hjälpmedel som vill bada i Herrljunga 
kommun också.” 

 
Vi yrkar på: 

• Att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun så att fler kan 
nyttja våra fina badplatser vi har i kommunen. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
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KF § 55   DNR KS 100/2022 832 
 
Motion om att stötta kommunens lantbrukare  
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-03-18 från Johnny Carlsson (C): 
” Det råder kris för våra svenska lantbrukare. Våra bönder har det just nu otroligt 
tufft med ökade drivmedelspriser och spannmålspriset, och kriget i Ukraina har 
ökat priserna ytterligare. Samtidigt vet vi att vi måste öka vår egen 
självförsörjningsgrad av livsmedel, det är nödvändigt för vår säkerhet. 
Till stor del är detta en nationell fråga, men vi som kommun kan ändå göra något 
för att stötta våra lantbrukare under denna nu tuffa period. Ett sådant sätt är att 
reducera eller skjuta upp kostnaden för de tillsyner som kommunen är skyldig att 
göra på våra lantbruk. Det liknar också den satsning som kommunen gjorde mot 
restaurangnäringen under pandemin, och vi borde ge liknande stöd till våra 
bönder.” 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet i Herrljunga därför följande: 
 

• Att kommunfullmäktige ger bygg- och miljönämnden i uppdrag att se över 
möjligheten att reducera kostnaderna för tillsynsverksamhet inom lantbruket 
i Herrljunga kommun alternativt skjuta upp kostnaden under 2022 och 
istället fakturera under 2023. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
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KF § 56 DNR KS 76/2022 679 
KS § 46 
 
Nationaldagsfirande 6 juni 2022  
 
Sammanfattning 
Efter samtal med Herrljunga hembygdsförening har framkommit att föreningen och 
kommunen önskar återuppta firande av Sveriges nationaldag den 6 juni 
tillsammans. På grund av pandemin har firandet legat nere de senaste åren. 
Ceremonin att hälsa nya medborgare välkomna kan vara lämpligt att ske vid samma 
tillfälle. Och en inbjudan till de nya skall göras. För att kunna påbörja 
planeringsarbetet så snart som möjligt föreslår ordföranden omedelbar justering och 
att ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige samma dag.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01 

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
- Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att organisera firandet av 
nationaldagen 2022 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening 
- Kommunstyrelsen anslår maximalt 75 tkr till firande medlen tas ur 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel     
- Paragrafen justeras omedelbart 

  
Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att kommunen organiserar gemensam 
transport för allmänheten från kommunhuset till hembygdsparken.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att organisera firandet av 
nationaldagen 2022 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening 

2. Kommunstyrelsen anslår maximalt 75 tkr till firande medlen tas ur 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

3. Kommunen organiserar gemensam transport för allmänheten från 
kommunhuset till hembygdsparken. 

______ 
 
Jäv 
Jessica Pehrson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av 
ärendet.  
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Fortsättning KF § 56 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) på en ändring i beslutspunkt 3 
där transportplats ändras från kommunhuset till Ljung.  
 
Mats Palm (S) yrkar bifall på Gunnar Anderssons (M) förslag till ändring.  
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
gällande beslutspunkt 1 och 2 antas och finner att så sker.  
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Gunnar Anderssons (M) förslag till 
ändring i beslutspunkt 3 antas och finner att så sker.  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att organisera firandet av 
nationaldagen 2022 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening 

2. Kommunstyrelsen anslår maximalt 75 tkr till firande medlen tas ur 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

3. Kommunen organiserar gemensam transport för allmänheten från Ljung till 
hembygdsparken. 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Herrljunga hembygdsförening 
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KF § 57 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 

 

 Meddelanden DNR 

1 SN § 10/2022-02-01 Driftsäskanden 2023-
2025 för socialnämnden 
 

KS 9/2022 942 

2 SN § 11/2022-02-01 Investeringsäskanden 
2023-2025 för socialnämnden 
 

KS 9/2022 942 

3 BN § 7/2022-01-31 Driftsäskanden 2023-
2025 för bildningsnämnden 
 

KS 9/2022 942 

4 BN § 8/2022-01-31 Investeringsäskanden 
2023-2025 för bildningsnämnden 
 

KS 9/2022 942 

5  Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

KS 1/2022 111 
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