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Tyst minut 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige håller en tyst minut för den avlidne ledamoten Ronnie 
Rexwall. 
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KF § 58  DNR KS 50/2022 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 59  DNR KS 1/2022 111 
 
Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång ska ny 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige tillsättas.  
 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Cecilia Frändberg (C) till 1:e vice ordförande. 
 
Beslutsgång 
I fullmäktige frågar ordföranden om Ove Severins (KD) förslag godkänns och 
finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Cecilia Frändberg (C) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   6 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 60  DNR KS 84/2022 435 
KS § 54 
 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor  

 
Sammanfattning 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003 :778) ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. 
Kommunens tidigare handlingsprogram gällde fram till år 2019. Det tidigare 
programmet har därefter förlängts fram tills det nya är antaget av 
kommunfullmäktig. Förvaltningen har nu ett förslag på ett nytt handlingsprogram 
för perioden 2022–2023.  
 
Programmet är skapat efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
riktlinjer som gäller från årsskiftet 2022. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade genom § 18/2022-03-02 att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna handlingsprogram för skydd mot olyckor.  
 
Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 18/2022-03-03 
Bilaga 1, bygg- och miljönämnden § 18/2022-03-02 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022–2023 godkänns (bilaga 1, 
BMN § 18/2022-03-02).  

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

1. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022–2023 godkänns (bilaga 1, 
BMN § 18/2022-03-02). 

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

1. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022–2023 godkänns (bilaga 1, 
BMN § 18/2022-03-02). 

 
______ 
 

För kännedom till: Bygg- och miljönämnden 
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KF § 61  DNR KS 133/2021 604 
KS § 58 
 
Svar på motion om bostadsbyggnation i Molla  
 
Sammanfattning 
Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge 
Herrljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i 
Mollatrakten. Kommunfullmäktige vidarebefordrade genom § 79/2021-05-24 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen skickades på remiss till 
Herrljungabostäder som 2022-02-04 inkom med remissvar. Kommunfullmäktige 
kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan 
förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att uppdra åt Herrljungabostäder att 
undersöka möjligheten att bygga lämpliga bostäder i Mollatrakten, ärendet ska då 
följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande bolagsstämma. Efter 
diskussioner med kommunstyrelsens preside framkom dock önskemål från presidiet 
att ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag att utreda möjligheten till 
nybyggnation i hela kommunen. Kommunstyrelsens presidie avser att återkomma 
med ett nytt ärende avseende detta bredare uppdrag. Förvaltningen föreslår därför 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03 
Yttrande från Herrljungabostäder inkommet 2022-02-04 
Kommunfullmäktige § 79/2021-05-24 
Motion inkommen 2021-05-07 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

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

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
______ 

  
För kännedom till: Herrljungabostäder AB 
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KF § 62  DNR KS 51/2022 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om Att 
man haft revisionsmöte den 30 mars där revisions- och verksamhetsberättelsen 
2021 fastslogs. Revisionskollegiet granskar också en projektplan gällande 
ärenderedningsprocessen som ska starta upp under våren. Kollegiet har träffat 
kommunstyrelsens presidie där revisions- och verksamhetsberättelsen 2021 
presenterades samt framtidsvisioner. Den 20 april kommer man att träffa 
upphandlare för att starta processen för upphandling av en revisionsbyrå för 
perioden 2023–2026, beslut kommer att tas i höst. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 63  DNR KS 8/2022 942 
KS § 38 

 
Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 42,5 mkr 
(32,1). Herrljunga kommun, Herrljunga Elektriska och Stiftelsen Herrljunga 
industrilokaler har förbättrat resultatnivån och visar högre resultat för 2021 än för 
2020. Herrljunga kommun redovisar för 2021 ett resultat på 27,9 mnkr. Den goda 
resultatnivån för kommunen kan framför allt förklaras av högre skatteintäkter och 
intäkter från generella statsbidrag under året. Tillsammans överskrider dessa två 
intäktsposter budgeterad nivå med 20,9 mnkr, varav 14,5 mnkr kommer från 
skatteintäkter och 6,3 mnkr från generella statsbidrag. För 2021 uppfyller 
Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet som anger hur 
högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag 
har infriats. Målet är 2 procent under en treårsperiod och för åren 2019 till 2021 är 
resultatet i genomsnitt 3,6 procent 2021 års resultat redovisades till 4,7 procent (4,3 
procent föregående år). Det andra finansiella målet är att soliditeten inte ska 
understiga 35 %. För 2021 redovisar Herrljunga kommun en soliditet motsvarande 
41,4 procent och målet har därmed infriats. Soliditeten har under de senaste åren 
varierat mellan 30 och 41 procent inklusive pensionsförpliktelsen. Det tredje 
finansiella målet anger att kommunen under en femårsperiod ska självfinansiera 
investeringarna. Självfinansieringsgraden har för femårsperioden uppgått till 71 
procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har 
infriats. För det enskilda året uppgår självfinansieringsgraden till 101 procent, 
vilket också höjer den långsiktiga självfinansieringsgraden jämfört med tidigare 
period.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Herrljunga kommuns årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad årsredovisning för 2021. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 
38/2022-03-21) 

______ 
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Fortsättning KF § 63 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 
38/2022-03-21) 

______ 
 
 

 

Expedieras till: 
 

 Kommunens revisorer 
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KF § 64  DNR KS 128/2022 942 
 
Revisionsberättelse för år 2021 – Ansvarsfrihet till styrelse och 
nämnder för år 2021 
 
Sammanfattning 
Revisorernas syn på verksamheten i nämnderna redovisas för kommunfullmäktige i 
den årliga revisionsberättelsen som även innehåller ett uttalat stöd, för eller emot, 
ansvarsfrihet eller anmärkning för nämnd eller beredning sin helhet, enskild 
ledamot/ersättare i nämnd eller beredning. 
 
I kommunallagen görs ingen skillnad mellan styrelse och nämnd. Det är det s.k. 
revisionsansvaret som granskas och prövas. Revisorerna ska kontrollera att 
verksamheten genomförs utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt enligt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt, tillfredställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll. Detta ansvar är i grunden kollektivt, alla i en 
nämnd har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden, men även individuellt. 
Fullmäktiges presidium har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret 
2020 och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller 
beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelse, samtliga nämnder och beredningar föreslås få ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021:  

• Kommunstyrelse 
• Socialnämnd 
• Bildningsnämnd 
• Teknisknämnd 
• Bygg och miljönämnd 
• Valnämnd  
• Krisledningsnämnd 
• Servicenämnd IT Servicenämnd /Växel/Telefoni 
• Servicenämnd Ekonomi/Personal 
• Demokratiberedning 
• Valberedning 
• Arvodesberedning 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar i  
enlighet med förslaget och finner att så sker. 

 
Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas  
ansvarsfrihet för 2021 och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 64 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionsberättelsen och beviljar  

styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

______ 
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KF § 65  DNR KS 6/2022 942 
KS § 40 
 
Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2021  

 
Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive 
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till 
orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett 
underskott överförts till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod. 
Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den 
omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i 
anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska 
servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas 
under de kommande tre åren. Enligt upprättad årsredovisning för 2021 uppgår 
nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 10 404 tkr. Korrigering har gjorts 
med totalt -1 916 tkr, varav demografimodell 2 379 och flyktingbuffert –4 295 tkr. 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska 
nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning 
ska ske. Bilaga på detta bifogas. Samtliga nämnder förutom Bygg och 
miljönämnden redovisar överskott. Bygg och miljönämndens underskott avräknas 
mot tidigare års överskott och behöver därmed inte arbetas in. Bildningsnämnden 
hade vid årets ingång ett underskott att arbeta in. Årets överskott avräknas därmed 
mot tidigare års underskott. Bildningsnämnden har vid årets utgång ett kvarvarande 
underskott på 946 tkr att arbeta in kommande två år. Servicenämndens 
verksamheter har totalt ett ackumulerat överskott. Vid servicenämndernas senaste 
sammanträde beslutades att avskriva samtliga ackumulerade resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03 
Bilaga kostnader vinterväghållning 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
- Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till 
överskottsredovisningen.  
- Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med 
servicenämndernas beslut 
- Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat: 
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Fortsättning KF § 65  
Fortsättning KS § 40 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till 
överskottsredovisningen. 

• Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med 
servicenämndernas beslut. 

• Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______ 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till 
överskottsredovisningen. 

2. Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med 
servicenämndernas beslut. 

3. Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat: 
 
 
 

NÄMNDER   Korr resultat    

Belopp netto (tkr) IB 2021 2021 Avskrivning UB 
2021 

Kommunfullmäktige 515 119  634 
Kommunstyrelse exkl SeN 50 25  75 
Servicenämnder 1 586 128 -1 714 0 
Bildningsnämnd -2 795 1 849  -946 
Socialnämnd -508 3 630  3 121 
Teknisk nämnd  8 886 3 539  12 425 
Bygg- och miljönämnd 1 189 -802  387 
Summa 8 923 8 488 1 714 15 697 

NÄMNDER   Korr resultat    

Belopp netto (tkr) IB 2021 2021 Avskrivning UB 
2021 

Kommunfullmäktige 515 119  634 
Kommunstyrelse exkl SeN 50 25  75 
Servicenämnder 1 586 128 -1 714 0 
Bildningsnämnd -2 795 1 849  -946 
Socialnämnd -508 3 630  3 121 
Teknisk nämnd  8 886 3 539  12 425 
Bygg- och miljönämnd 1 189 -802  387 
Summa 8 923 8 488 1 714 15 697 
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Fortsättning KF § 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
 
 
 

NÄMNDER   Korr resultat    

Belopp netto (tkr) IB 2021 2021 Avskrivning UB 
2021 

Kommunfullmäktige 515 119  634 
Kommunstyrelse exkl SeN 50 25  75 
Servicenämnder 1 586 128 -1 714 0 
Bildningsnämnd -2 795 1 849  -946 
Socialnämnd -508 3 630  3 121 
Teknisk nämnd  8 886 3 539  12 425 
Bygg- och miljönämnd 1 189 -802  387 
Summa 8 923 8 488 1 714 15 697 

För kännedom till: Samtliga nämnder 
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KF § 66  DNR KS 5/2022 942  
KS § 41 
 
Ombudgetering av investeringar 2021 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
I bokslutet för 2021 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 95 156 
tkr förbrukades 57 932 tkr. Av de 37 224 tkr outnyttjade investeringsmedlen 
föreslås 32 175 tkr att ombudgeteras till 2022 års investeringsbudget. Det kan vara 
projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall 
finns även underskott som flyttas med till 2022 där budget finns. 
Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av 
investeringsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04 
Bilaga, Ombudgeteringar investeringar 2021-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
- Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns (bilaga 1, 
KS § 41/2022-03-21).  

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

1. Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns (bilaga 1, 
KS § 41/2022-03-21).  

______ 
 

 För kännedom till: Samtliga nämnder 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 67  DNR KS 277/2021 942 
KS § 42 
 
Budget och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads 
kommunalförbund  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 
december 2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att 
översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Medlemsavgiften för år 2022 är beslutad till 78 kr/invånare (ca 737 tkr/år), varav 41 
kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av 
utvecklingsmedel. Denna medlemsavgift är oförändrat mot föregående år. 
 
Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande:  

• Business Region med 6 kr/invånare (ca 57 tkr/år) 
• Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 132 tkr/kommun 

samt en rörlig del per invånare (ca 210 tkr/år) 
• Närvårdssamverkan genom att medlemskommunerna som står för 50 % av 

kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (ca 48 tkr/år)  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-28 
Boråsregionens verksamhetsplan och budget 2022 
Direktionen för Boråsregionen §100/2021-12-10 Verksamhetsplan och budget 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget- och 
verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen. 

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

1. Budget- och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen godkänns (bilaga 1, 
KS § 42/2022-03-21). 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Budget- och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen godkänns (bilaga 1, 
KS § 42/2022-03-21). 

Expedieras till: 
 

 Boråsregionen 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 68  DNR KS 32/2022 878 
KS § 43 
 
Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och budget 2021  
 
Sammanfattning 
Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021, enligt samverkansavtal 
mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Uppföljningen redogör för folkhälsoarbete 2021, samt ekonomisk uppföljning av 
folkhälsotjänst och folkhälsoarbete 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-04 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga 
kommun 2021 
Herrljunga kommuns budget och ekonomisk redovisning 2021 för lokalt 
folkhälsoarbete 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljning av 
lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021. 

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

1. Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021 godkänns (bilaga 1, 
KS § 43/2022-03-21). 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021 godkänns (bilaga 1, 
KS § 43/2022-03-21). 

______ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 69  DNR KS 47/2022 947 
KS § 44 
 
Införande av digital underskrift  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utrett möjligheten att införa digital signering i samband med 
politiska sammanträden i nämnder och styrelser, samt inom andra områden där 
underskrift krävs. Digital signeringen är en möjlighet som medför snabbare 
hantering av handlingar och en besparing på miljön, pengar, tid och personella 
resurser. Framtidens utmaningar ställer krav på att hitta smartare arbetssätt med 
bibehållen eller ökad kvalité för dem som kommunen finns till för. I och med 
covid-19 pandemin ställdes högre krav på distansering, något som bidragit till en 
snabbare digital utveckling i kommunen med syftet att bibehålla en fortsatt effektiv 
drift av kommunens verksamheter. Digitala arbetssätt påbjuder en sammanhållen 
digital process som består av olika delar. En del i denna process är möjligheten till 
digital underskrift. Fördelarna med digital underskrift är bland annat tidsbesparing, 
minskad miljöpåverkan, samt att det underlättar kommunikationen med medborgare 
och andra intressenter. Vid införande av digital underskrift är det viktigt att beakta 
säkerhetsaspekten och inom projektet för digital underskrift har säkerheten beaktats 
ur såväl ett informationsperspektiv som ett integritetsperspektiv. Det föreligger inga 
juridiska hinder med att övergå till digital underskrift och kostnaden för tjänsten 
digital underskrift ryms inom rambudget. Digital underskrift är ett naturligt 
utvecklingssteg för att tillmötesgå nya krav från omvärlden. 
 
Övergången från fysisk underskrift till digital kommer stegvis att ske i kommunens 
samtliga verksamheter under 2022 med start i kommunstyrelsens förvaltning i 
samband med justering av kommunstyrelsens protokoll. Övergången till digital 
underskrift innebär ett förändrat arbetssätt i hela kommunen och beslutet bedöms 
vara av principiell beskaffenhet och ska därför fattas av kommunfullmäktige. 
Förvaltningen kommer under hösten 2022 att informera kommunstyrelsen om hur 
införandet av digital underskrift fortlöper.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2002-02-10 
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun 
Exempel på protokoll med digital underskrift – Svenljunga kommuns 
Kommunstyrelse-protokoll 2021-12-13 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna digital 
underskrift som standard vid signering av dokument i alla kommunens 
verksamheter.  

  
 Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   20 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 69 
Fortsättning KS § 44 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Digital underskrift godkänns som standard vid signering av dokument i alla 
kommunens verksamheter.  

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

1. Digital underskrift godkänns som standard vid signering av dokument i alla 
kommunens verksamheter.  

______ 
För kännedom till: Samtliga nämnder 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   21 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 70   DNR KS 53/2022 604 
KS § 50 
 
Startbeslut för genomförande av projekt renovering Altorpskolan  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige avsatte i juni 2021 investeringsmedel om 32 miljoner kronor 
för renovering av Altorpskolan (KF § 86/2021-06-22). Enligt den genomförda 
förstudien som gjorts kommer projektet att omfatta 3751 m² LOA samt 
byggnadsytor om 202 m². Utöver detta beräknas projektet innehålla 987 m² utemiljö 
och innergårdar.  
 
Projektet beräknas kosta 32 miljoner kronor med en investeringstakt av: 

• 6 miljoner 2022  
• 15 miljoner 2023  
• 11 miljoner 2024  

 
Effektmål, projektmål samt driftkostnader redovisas i projektdirektivet.  
 
Tekniska nämnden beslutade genom § 7/2022-02-03 att föreslå kommunstyrelsen 
att bevilja startbeslut för de avsatta investeringsmedlen om 32 miljoner kronor för 
genomförande av projektet ”Renovering Altorpskolan”.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 7/2022-02-03 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden förslag till beslut: 

• Startbeslut för de avsatta investeringsmedlen på 32 miljoner kronor för 
genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan" beviljas. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Startbeslut för de avsatta investeringsmedlen på 32 miljoner kronor för 
genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan" beviljas. 

______ 
 
Johnny Carlsson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  
 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   22 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 70 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Startbeslut för de avsatta investeringsmedlen på 32 miljoner kronor för 
genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan" beviljas. 

_____ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   23 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 71  DNR KS 38/2022 901 
KS § 53     
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2022  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår att 
bereda:  

• Medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen  
• Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 
• Medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegränsning på Vretavägen 
• Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun 
• Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla 

rent i kommunen, 
• Medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla 

kommunens verksamheter 
• Medborgarförslag om hemtjänsten i Herrljunga kommun 
• Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01. 
  
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår åt kommunfullmäktige att lägga redovisningen 
av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2022 till handlingarna.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2022 
godkänns och läggs till handlingarna.  

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

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2022 
godkänns och läggs till handlingarna.  

______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 72   DNR KS 39/2022 901 
KS § 55 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 2022 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda: 
 

• Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt 
naturreservat  

• Motion gällande införande av sensorstyrda kranar 
• Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet 
• Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet 
• Motion om bevarande av tåghållplatserna Torpåkra och Mollaryd 
• Motion om skriftligt redogörande av planerad avverkning på Orraholmen 
• Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur 
• Motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden 
• Motion om att införa Huskurage 
• Motion om att avskaffa kaffe- och teavdraget för kommunens personal 
• Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 
• Motion om alla flickors rätt till mensskydd 
• Motion om framtagande av Solkraftsplan för Herrljunga kommun 
• Motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort 
• Motion om ungdomsgård i Ljung 
• Motion om arbetsskor för vårdpersonal 
• Motion om bostadsbyggnation i Molla 
• Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer 
• Motion om gratis fixartjänst 
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av 
ej färdigberedda motioner under våren 2022 till handlingarna.  

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

 
 
 

 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 72 
Fortsättning KS § 55 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2022 godkänns 
och läggs till handlingarna.  

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

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2022 godkänns 
och läggs till handlingarna.  

______ 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-04-19   26 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 73  DNR KS 89/2022 993 
KS § 59 
 
Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt 
Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till 
nybyggnation i hela kommunen 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan 
förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att ge Herrljungabostäder ett särskilt 
uppdrag. Uppdraget ska då följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande 
bolagsstämma. Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge 
Herrljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i 
Mollatrakten. Presidiet önskar dock ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag än 
vad som föreslås i motionen i form av att bolaget uppdras utreda möjligheten till 
nybyggnationen i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, 
Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
- Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB 
i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med 
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene 
och Od. 
- Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.  

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

1. Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i 
uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med 
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene 
och Od. 

2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper. 

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



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 73 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i 

uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med 
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene 
och Od. 

2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper. 

______ 
 
 
 
För kännedom till: Nossan förvaltningsaktiebolag 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 74  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 

 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KF § 75  DNR KS 1/2022 111 
                    101/2022 901 
                     
Val av ledamöter till arvodesberedningen 

 
Kommunens väl har i skrivelse föreslagit Gun Carlsson (KV) att ingå i 
arvodesberedningen. 
 
Sverigedemokraterna har i skrivelse föreslagit Jacob Brendelius (SD) att ingå i 
arvodesberedningen. 

 
Gunnar Andersson (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) att ingå i 
arvodesberedningen. 
 
Jessica Pehrsson (C) föreslår Johnny Carlsson (C) att ingå i arvodesberedningen. 

 
Mats Palm (S) föreslår Kerstin Johansson (S) att ingå i arvodesberedningen. 
 
Magnus Johnsson (V) föreslår Christer Carlsson (V) att ingå i arvodesberedningen. 
 
Fredrik Svensson (KD) föreslår Ove Severin (KD) att ingå i arvodesberedningen. 
 
Håkan Körberg (L) föreslår Håkan Körberg (L) att ingå i arvodesberedningen. 

 
Jessica Pehrsson (C) föreslår Johnny Carlsson (C) till ordförande i 
arvodesberedningen.  
 
Mats Palm (S) föreslår Kerstin Johansson (S) till vice ordförande i 
arvodesberedningen.  
 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gun Carlsson (KV) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
2. Jacob Brendelius (SD) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
3. Christina Abrahamsson (M) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
4. Johnny Carlsson (C) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
5. Kerstin Johansson (S) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
6. Christer Carlsson (V) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
7. Ove Severin (KD) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
8. Håkan Körberg (L) väljs att ingå i arvodesberedningen. 
9. Johnny Carlsson (C) väljs till ordförande i arvodesberedningen.  
10. Kerstin Johansson (S) väljs till vice ordförande i arvodesberedningen.  

 
______ 
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KF § 76   DNR KS 1/2022 111 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i tekniska nämnden 
 
Sammanfattning 
Patrich Hällfärdsson (SD) har i skrivelse 2022-04-11 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2022-04-11 föreslår Jacob Brendelius (SD) Daniel Fredriksson till ny 
ersättare i tekniska nämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordförande om Patrich Hällfärdssons (SD) begäran 
om entledigande som ledamot i tekniska nämnden godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordförande om Daniel Fredriksson (SD) välj som 
ledamot i tekniska nämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Patrich Hällfärdssons (SD) begäran om entledigande som ledamot i tekniska 
nämnden godkänns. 

2. Daniel Fredriksson (SD) väljs som ledamot i tekniska nämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 77  DNR KS 1/2022 111 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i bildningsnämnden 
nämnden 

 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) har i skrivelse 2022-04-11 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i bildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2022-04-11 föreslår Jacob Brendelius (SD) Alexander Strömborg till ny 
ledamot i bildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordförande om Jacob Brendelius (SD) begäran om 
entledigande som ledamot i bildningsnämnden godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordförande om Alexander Strömborg (SD) välj som 
ledamot i bildningsnämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Jacob Brendelius (SD) begäran om entledigande som ledamot i 
bildningsnämnden godkänns. 

2. Alexander Strömborg (SD) välj som ledamot i bildningsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 78  DNR KS 1/2022 111 
VB § 1 
 
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång ska ledamot i socialnämnden 
tillsättas.  
 
Förslag till beslut 
Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut: 

• Börje Aronsson (Kv) väljs till ledamot i socialnämnden för resterande del av 
mandatperioden.  

• Lennart Ottosson (Kv) väljs till ersättare i socialnämnden för resterande del 
av mandatperioden.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Börje Aronsson (Kv) väljs till ledamot i socialnämnden för resten av 
mandatperioden. 

2. Lennart Ottosson (Kv) väljs till ersättare i socialnämnden för resten av 
mandatperioden. 

______ 
 

I fullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag godkänns och finner 
att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Börje Aronsson (Kv) väljs till ny ledamot i socialnämnden för resterande 
del av mandatperioden. 

2. Lennart Ottosson (Kv) väljs till ersättare i socialnämnden för resterande del 
av mandatperioden.  
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KF § 79  DNR KS 1/2022 111 
VB § 2 
 
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång ska ledamot i kommunstyrelsen 
tillsättas.  
 
Förslag till beslut 
Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut: 

• Gun Carlsson (Kv) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för resterande del 
av mandatperioden.  

• Christina Glad (Kv) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för resterande del 
av mandatperioden.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1.   Gun Carlsson (Kv) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för resten av 

mandatperioden. 
2.    Christina Glad (Kv) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för resten av 

mandatperioden.  
______ 
 
I fullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag godkänns och finner 
att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gun Carlsson (Kv) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen för resterande 
del av mandatperioden. 

2. Christina Glad (Kv) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för resten av 
mandatperioden.  
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KF § 80  DNR KS 1/2022 111 
VB § 3 
 
Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnd 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång ska ledamot i 
krisledningsnämnden tillsättas.  
 
Förslag till beslut 
Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut: 

• Gun Carlsson (Kv) väljs till ledamot i krisledningsnämnden för resterande 
del av mandatperioden.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Börje Aronssons (Kv) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gun Carlsson (Kv) väljs till ledamot i krisledningsnämnden för resten av 
mandatperioden. 

______ 
 

I fullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag godkänns och finner 
att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gun Carlsson (Kv) väljs till ny ledamot i krisledningsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 
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KF § 81  DNR KS 1/2022 111 
VB § 4 
         5 
 
Fyllnadsval av ordförande och ledamot i valnämnd 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång ska ordförande i valnämnden 
tillsättas.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• Lennart Ottosson (Kv) väljs till ledamot i valnämnden för resterande del av 
mandatperioden.  

 
Beslutsgång 
I fullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) på återremiss av ärendet.  
 
Mats Palm (S) yrkar bifall på Gunnar Anderssons (M) yrkande.  
 
Marco Glad (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ordförande i valnämnden.  
 
Jessica Pehrsson (C) yrkar bifall på Gunnar Anderssons (M) yrkande.  
 
Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall på Gunnar Anderssons (M) yrkande.  
 
Börje Aronsson (Kv) yrkar bifall på Marco Glads (SD) förslag.  
 
Håkan Körberg (L) yrkar bifall på Gunnar Anderssons (M) yrkande.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska återremitteras 
till valberedningen 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet återremitteras till valberedningen.  
_____ 
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KF §  82  DNR KS 139/2022 660 
 
Motion om hjälpmedel för barn med funktionsvariationer  
 
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. 
I frånvaro av ersättnings-hjälpmedel, 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. 
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KF § 83 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
1 Årsredovisning Herrljungabostäder AB, 

org.nr: 556508-0909 
 

KS 57/2022 993 
 

2 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

KS 1/2022 111 

  
 

 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 
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