
 
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-05-23 
   
 

  KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
  
   
 
 
 

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Tid:  Måndag 23 maj, kl. 18.30 
 
 Plats: Kunskapskällans aula  
 
 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun återgår nu till fysiska sammanträden om 
inga restriktioner införs i samband med covid-19. Fullmäktigesammanträden är 
offentliga enligt lag, men vi ber dig som allmänheten att bevaka mötet via nätet, för att 
inte utsatta dig själv och andra för smittspridning. Det går att bevaka mötet via 
Herrljunga kommuns Youtubekanal. Vid deltagande på plats tänk på att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 
 
 
 
 Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,  

          Måndag 2022-05-30, kl 15.30 
 
 
 
                 
 

                                   
   
                  Andreas Johansson   Jesper Labardi 
                  Ordförande    Sekreterare 
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Nr 

 

Ärende 

 

DNR 

 

Kommentar 

  
Sammanträdets öppnande 

 

  

 Upprop 
 

  

 Val av 2 justerare 
 

  

1 Allmänhetens frågestund 
 

KS 50/2022 910  

2 Svar på medborgarförslag om förändring 
av hemtjänsten i Herrljunga kommun 
 

KS 139/2021 733 KS 220425 

3 Svar på motion om gratis fixartjänst  
 

KS 83/2020 760 KS 220425 

4 Information från revisionskollegiet  
 

KS 51/2022 912  

5 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler  
 

KS 61/2022 942 KS 220425 

6 Utbetalning av partistöd KS 107/2022 942  

7 Ansökan om utökad borgensram samt 
tillståndsansökan att uppföra byggnad åt 
Herrljunga cider AB från Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler  
 

KS 27/2022 264 
 

KS 220425 

8 Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler om att få sälja fastigheten 
Hammaren 1  
 

KS 26/2022 264 KS 220425 

9 Prioritetsklasser för Styrel  
 

KS 114/2022 910 KS 220425 

10 Förebyggande handlingsplan mot suicid 
 

KS 103/2022 970 KS 220425 

11 Gemensamma insatser mot langning av 
alkohol 2022  
 

KS 99/2022 878 KS 220425 

12 Arkivreglemente för Herrljunga 
kommun  
 

KS 120/2022 901 KS 220525 

13 Återremiss av fyllnadsval av ledamot 
och ordförande i valnämnd 
 

KS 1/2022 111 VB  
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 Meddelanden DNR Kommentar 

1 Års- och koncernredovisning 2021 
Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr: 
556637-5746 
 

KS 112/2022 993 
 

KS 220425 

2 BMN § 2/2022-02-02 
Investeringsäskanden 2023-2025 
 

Postlista KS 
2022:4 
 

 

3 BMN § 3/2022-02-02 Driftäskanden 
2022-2023 
 

Postlista KS 
2022:5 
 

 

 



















 

   

  

       
                
              
              
              

          

              
         

             
     

  

          

  

 

Ärende 3







  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Johanna Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-03-30 
DNR KS 61/2022 942     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för Stiftelsen Herrljunga industrilokaler är upprättad. Kommunfullmäktige 
skall, enligt stiftelsen Herrljunga industrilokalers stadgar, årligen fatta beslut om stiftelsens 
årsredovisning. Enligt årsredovisningen genererade stiftelsen ett positivt resultat för 2021 
efter skatt med 1 060 tkr (-198 tkr föregående år). Förbättringen beror på ökade intäkter 
jämfört med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 Herrljunga Industrilokaler  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna Stiftelsen Herrljunga industrilokalers 
årsredovisning för 2021.  
 
 
Johanna Eliasson 
Redovisningsansvarig 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Resultaträkning V Herrljunga 210101-211231

Intäkter

Medlemsavgifter 670           

Kommunalt partistöd 26 000     

Summa intäkter 26 670     

Kostnader

Medlemsmöten 724-  

Marknadsföring 5 260-  

Vänsterdagarna 15 673-  

Porto 356-  

Prenumerationer 2 183-  

Kanslistöd distrikt 250-  

Anslag Ung Vänster 2 600-  

Övriga kostnader 64-  

Summa kostnader 27 110-  

Årets resultat 440-
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Ärende 6
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 Kristdemokraterna Herrljunga org nr 802533-9873

Ekonomisk rapport för år 2021

Inkomster

Medlemsavgift överföring från Riksorg. 1 510,00 kr
Partistöd Herrljunga kommun 26 000,00 kr
Återbetalning eget kapital VG Sjuhärad 15 000,00 kr
Summa inkomster 42 510,00 kr

Utgifter

Bankkostnader 951,70 kr
Köp av administrativt stöd , utbildning  och 
annan service 
från  Västra Götalands Distrikt 
Kristdemokraterna 9 360,00 kr
Annonser Knallebladets valsidor 5 200,00 kr
Summa kostnader 15 511,70 kr

Årsresultat 2021

Inkomster 2021 42 510,00 kr
Utgifter 2021 -15 511,70 kr
Resultat 2021 26 998,30 kr

Balansräkning 2021

Ingående balanserat resultat Januari 2021 34 078,08 kr
Årets resultat 2021 26 998,30 kr
Utgående balanserat resultat 2021 61 076,38 kr

Ärende 6





Ärende 6





Ärende 6



Ärende 6



Ärende 6



Ärende 6



Ordförandeskrivelse 
2022-04-23 

DNR KS 107/2022 942   
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Godkännande av redovisningar gällande partistöd 2022 

Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter 
redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg, till 
kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 
kap.  §§ 29-32  kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till grund av partistöd 
2022. 

Kommunfullmäktiges presidium har granskat de inkomna redovisningarna. 
Sverigedemokraterna ombeds inkomma med nya underlag till nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-05-23 
Redovisningar av partistöd 

Kommunfullmäktiges ordförande förslag till beslut 
• Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende användandet av

partistöd för år 2021 för följande partier:
- Kommunens väl
- Liberalerna
- Moderaterna
- Socialdemokraterna
- Vänsterpartiet
- Kristdemokraterna
- Centerpartiet

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd enligt tidigare fastställd
fördelning.

• Sverigedemokraternas redovisning av partistödet tas bort från beslutsförslaget och
tas upp till nästkommande nämnd.

Andreas Johansson 
Kommunfullmäktiges 

Expedieras till Ekonomiavdelningen 

Ärende 6





  

 
KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson (M) 
 

 
Ordförandeskrivelse 

2022-03-29  
DNR KS 27/2022 264     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan att uppföra 
byggnad åt Herrljunga cider AB från Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler har inkommit med ansökan om utökad borgensram 
samt tillståndsansökan om uppförande av byggnad om 470 m² åt Herrljunga cider AB på 
Ågatan 5. Den nya byggnaden ska innehålla försäljningslokal och kundcentra och kommer 
att hyrköpas av Herrljunga cider AB. 
 
Beräknad kostnad för byggnationen uppgår till 12 miljoner kronor, en kostnad som inte 
ryms inom tidigare beviljad borgensram. Stiftelsen Herrljunga industrilokaler ansöker 
därför om att stiftelsens borgensram höjs från 188 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-03-29 
Ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan att uppföra åt Herrljunga cider AB 
från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler  
Skisser på nytt besökscentra från Herrljunga cider AB inkommet 2022-03-30 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige; 

• Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram till totalt 200 
miljoner kronor. 

• Tillståndsansökan gällande uppförande av byggnad på Ågatan 5 beviljas. 
 
 
Gunnar Andersson (M) 
Ordförande kommunstyrelsen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson (M) 
 

 
Ordförandeskrivelse 

2022-03-29  
DNR KS 26/2022 264     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att få sälja 
fastigheten Hammaren 1 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler har inkommit med ansökan om att få sälja fastigheten 
Hammaren 1 samt mark om 2 544 m² som ej ingår i hyrköpet. Fastigheten hyrköps av 
Thonic inspektionsluckor AB och av hyrköpet kvarstår 1 345 398 kr att betala. Vid en 
eventuell försäljning betalar Thonic inspektionsluxckor AB 1,5 miljoner kronor för 
Hammaren 1.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-03-29 
Karta fastighet Hammaren 1 
Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att få sälja fastigheten 
Hammaren 1 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige; 

• Tillståndsansökan gällande försäljning av fastigheten Hammaren 1 beviljas. 
 
 
 
Gunnar Andersson (M) 
Ordförande kommunstyrelsen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler 

 
 

Ärende 8



Ärende 8



Ärende 8





  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Anette Falk 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-04-01 
DNR KS-2022-114    

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Prioritetsklasser för Styrel 
 
Sammanfattning 
Styrel är namnet på den process där kommuner, länsstyrelser, myndigheter och 
elnätsföretag tillsammans tar fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid ett eventuellt behov av att begränsa elförbrukningen. Arbetet styrs av 
förordningen om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (SFS 2011:931). 
 
Kommunens ansvar är att kartlägga och rangordna de samhällsviktiga elanvändare som 
finns i kommunens geografiska område. För att underlätta och förankra denna rangordning 
föreslås en indelning i prioritetsklasser utifrån vilket verksamhet som elanvändaren 
bedriver. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-01 
Prioritetsklasser för Styrel inom Herrljunga kommuns geografiska område 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Prioritetsklasser för Styrel 
inom Herrljunga kommuns geografiska område. 

 
 
Anette Falk 
Säkerhetschef 
 

 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-04-01  
DNR KS 103/2022 970     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Förebyggande handlingsplan mot suicid 
 
Sammanfattning 
Utifrån beslut från VästKom finns ett uppdrag att upprätta en lokal handlingsplan för 
suicidprevention för samtliga kommuner i Sjuhärad. Förebyggande handlingsplan mot 
suicid gäller för åren 2022-2025, och grundar sig på den länsgemensamma 
handlingsplanen: Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.  
 
Syftet med handlingsplanen är att förebygga suicidförsök och suicid i Herrljunga kommun. 
Mål för det suicidpreventiva arbetet är detsamma som det nationella målet - att ingen 
person, barn, vuxen eller äldre, ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs 
som den enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv. En viktig förutsättning för 
måluppfyllelse är att verka för ökad allmänkunskap om psykisk hälsa och 
suicidförebyggande åtgärder bland kommunens anställda och invånare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-01 
Förebyggande handlingsplan mot suicid 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förebyggande handlingsplan 
mot suicid. 
 
 
Li Johansson Nyström 
Folkhälsostrateg 
 

 
Expedieras till: Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, KS förvaltning 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-04-01 
DNR KS 103/2022 970  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Antalet självmord har legat på samma nivå de senaste tjugo åren, cirka 1500 självmord per 
år, vilket innebär ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. 
Utöver detta görs minst 15 000 självmordsförsök och uppskattningsvis minst 150 000 
personer har allvarliga självmordstankar. 
 
Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Sverige 2018 var 15. Det högsta fanns 
bland män 85 år och äldre, med suicidtalet 45, vilket är nästan tre gånger högre än bland 
män i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år. Suicidtalet för kvinnor var högst bland 45–64-
åringar. Talet beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen, och därför 
skiljer de sig från det faktiska antalet suicid. Antalet suicid var lägst för män i den äldsta 
åldersgruppen, 41 stycken, medan åldersgruppen 45–64 år hade flest, 290 stycken. Man kan 
också studera suicid i relation till det totala antalet dödsfall i varje åldersgrupp. Unga 
personer har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, och bland dem stod suicid 
för 31 procent av alla dödsfall 2018. Motsvarande andel för personer över 65 år var mindre 
än 1 procent. 2018 dog 9 barn under 15 år av suicid. 

 
Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag från regeringen att samordna arbetet med psykisk 
hälsa och suicidprevention på nationell nivå. Praktiskt suicidförebyggande arbete sker till 
stor del på regional och lokal nivå 
 
Ekonomisk bedömning 
Handlingsplanens aktiviteter utförts inom befintliga samverkansytor och budgetram. 

 
FN:s barnkonvention  
Enligt FN´s barnkonvention som är del av svensk lag har barn rätt till liv, överlevnad och 
utveckling samt rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 6, 24). Det är viktigt att tidigt arbeta 
aktivt för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och 
unga. Detta införlivas i förebyggande handlingsplan mot suicid bland annat genom 
aktiviteter som Youth aware of mental health (YAM) samt Mental health first aid (MHFA). 
 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Fler män begår suicid, medan fler kvinnor lider av psykisk ohälsa under längre tid. Genom 
att aktivt arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och suicid kan lidande och smärta 
undvikas genom att uppmärksamma och lyfta frågor som psykisk ohälsa. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-04-01  
DNR KS 99/2022 878     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Gemensamma satsningar mot langning av alkohol 2022 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder länets samtliga kommuner till samverkan i årets 
arbete mot langning av alkohol till ungdomar. Sedan flera år har kommunernas, Polisens 
och Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra 
Götalands län utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. Det är viktigt att det är 
återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är nya tonårsföräldrar som vi 
behöver stärka att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. Insatser mot langning 
består bland annat av särskilda insatser i samband med riskhelger under året. Länsstyrelsen 
ansvarar för samordning av insatserna och respektive kommun ansvarar för förankring och 
lokal mobilisering. Gällande kommunens del i satsningen ingår detta i folkhälsostrategens 
uppdrag.  

 
Den senaste lokala drogvaneundersökningen visade att föräldrars bjudvanor minskat i 
Herrljunga kommun. Färre föräldrar bjuder och köper ut alkohol till sina tonåringar. Denna 
positiva trend bör stärkas genom fortsatt arbete med gemensamma satsningar mot alkohol 
2022, där kommunen får hjälp och stöd av Länsstyrelsen i form av material, information och 
nätverk.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-01 
Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2022 
Kommunikationsmaterial till kommunerna om insatser mot lagning 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gemensamma satsningar mot 
lagning av alkohol 2022 
 
 
Li Johansson Nyström 
Folkhälsostrateg 
 

 
Expedieras till:  Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, KS förvaltning 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Li Johansson Nyström 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-04-01 
DNR KS 99/2022 878  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Informationsinsatser ger bäst effekt om flera aktiviteter och insatser kompletterar varandra och 
att det syns i olika medier. Insatserna kommer att pågå under hela året med särskilt fokus på 
riskhelger och runt skolavslutningarna. Det finns ett proaktivt budskap inom ramen för Tänk 
Om som är ett koncept framtaget av Folkhälsomyndigheten. Det riktar sig till föräldrar med 
syfte att stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Det är väldigt glädjande 
att föräldrar till tonåringar i allt mindre utsträckning bjuder eller köper ut alkohol till sina 
ungdomar. Det finns även ett budskap som riktar sig till äldre syskon och kamrater om att inte 
förse minderåriga med alkohol. Därtill finns ett reaktivt budskap som handlar om att tipsa 
polisen om man ser att det sker langning av alkohol till minderåriga. Detta riktar sig till hela 
samhället, föräldrar och andra vuxna. 
 
Nationell samverkan till stöd för det regionala och lokala arbetet: 

 
Länsstyrelserna har tillsammans med Systembolaget, IQ och CAN fortsatt ett fördjupat 
samarbete. Syftet är att tillsammans göra ett bättre och samordnat arbete och att detta skall vara 
ett gott stöd för det lokala arbetet i kommunerna. Samarbetet mellan länsstyrelserna, 
Systembolaget, IQ och CAN kommer att fortsätta att utvecklas under året.  
 
Ekonomisk bedömning 
Satsningen genomförs på kommunsidan av folkhälsostrategen. Arbetsuppgifterna ingår i 
ordinarie arbete och utgör därav inga extra kostnader för Herrljunga kommun. 

 
FN:s barnkonvention  
Att skydda barn och unga från alkohol och droger är en del i arbete att införliva FN´s 
barnkonvention för att främja barns hälsa och utveckling, samt se till barns bästa. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Varje år tas ett hälsoläge fram gällande folkhälsa i Herrljunga kommun. Där ses bland 
annat till alkoholkonsumtion för kvinnor och män, flickor och pojkar. Att se till 
könsuppdelad statistik beskrivs genom handlingsplan för jämställdhet och ger en 
uppfattning om eventuella skillnader i alkoholkonsumtion, och följs av analys till orsak, 
med syfte att kunna anpassa och eventuellt rikta insatser och åtgärder för att förebygga 
lagning av alkohol och alkoholkonsumtion hos pojkar och flickor. 
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Inbjudan 
2022-03-14 

 
Diarienummer 
706-3437-2022 

 
Sida 
1(3) 

 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Enheten för folkhälsa och 
rättighetsfrågor 

  

Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2022 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder länets samtliga kommuner till 

samverkan i årets arbete mot langning av alkohol till ungdomar. En stor del 

av länets kommuner deltog i arbetet under 2021 och förhoppningen är att 

samtliga kommuner medverkar i årets gemensamma arbete. 

 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma 

arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län 

utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. Det är viktigt att det är 

återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är nya 

tonårsföräldrar som vi behöver stärka att vara restriktiva med alkohol till 

sina tonåringar. 

 

Insatser mot langning består bland annat av särskilda insatser i samband 

med riskhelger under året. Länsstyrelsen ansvarar för samordning av 

insatserna och respektive kommun ansvarar för förankring och lokal 

mobilisering. 
 

Bilagor:  

• Årshjul för arbetet 

 

 

 

 

Nationell samverkan till stöd för det regionala och lokala arbetet  

Länsstyrelserna har tillsammans med Systembolaget, IQ och CAN fortsatt 

ett fördjupat samarbete. Syftet är att tillsammans göra ett bättre och 

samordnat arbete och att detta skall vara ett gott stöd för det lokala arbetet i 

kommunerna. Samarbetet mellan länsstyrelserna, Systembolaget, IQ och 

CAN kommer att fortsätta att utvecklas under året. Här kommer några 

exempel av årets insatser: 

 

Utskick till tonårsföräldrar 

En viktig del i arbetet är Tonårsparlören som ges ut av IQ. Tonårsparlören 

är en handbok om ungdomar och alkohol. Den kommer hem i brevlådan till 

alla tonårsföräldrar som har en tonåring som fyller 14 år under året. 
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Sedan 2019 finns även en kortfilm med bokens innehåll, Tonårsparlören – 

the movie. Programledaren Ina Lundström och psykologen Karl Bergström 

guidar tittarenrunt bland några typiska scener som kan utspela sig mellan 

tonåring och förälder. Filmen kan användas som samtalsstöd på 

föräldramöten. 

 

Antilangningskampanj 

Systembolaget fortsätter antilangningskampanjen inför valborg och 

skolavslutningen med filmen ”Det finaste du kan ge är ett nej”. Budskapet 

är att säga nej av omtanke, till unga som ber om alkohol. 

 

Tänk Om 

Tänk Om är en kommunikationsinsats som sedan 2010 riktar sig till 

tonårsföräldrar och som handlar om unga och alkohol. www.tänkom.nu 

Länsstyrelserna har sedan 2017 tagit över ansvaret för Tänk Om. Under 

2022 kommer materialet att uppdateras. 

 

Övergripande mål för arbetet 

• Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 

• Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 

• Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol 

• Att motverka illegal alkoholdistribution 

• Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar 

• Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 

 

Budskap och målgrupper 

Informationsinsatser ger bäst effekt om flera aktiviteter och insatser 

kompletterar varandra och att det syns i olika medier. Insatserna kommer att 

pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt 

skolavslutningarna. 

 

Det finns ett proaktivt budskap inom ramen för Tänk Om som är ett koncept 

framtaget av Folkhälsomyndigheten. Det riktar sig till föräldrar med syfte 

att stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Det är 

väldigt glädjande att föräldrar till tonåringar i allt mindre utsträckning 

bjuder eller köper ut alkohol till sina ungdomar. Det finns även ett budskap 

som riktar sig till äldre syskon och kamrater om att inte förse minderåriga 

med alkohol. Därtill finns ett reaktivt budskap som handlar om att tipsa 

polisen om man ser att det sker langning av alkohol till minderåriga. Detta 

riktar sig till hela samhället, föräldrar och andra vuxna. 

 

Under 2022 fortsätter vi utveckla kommunikationsinsatser i sociala medier 

kring ”#Hejdåalkoholskador” som riktas till unga vuxna personer. De filmer 

som visats på Instagram inom ramen för kampanjen har haft stor räckvidd. 

Som exempel fick en sketch som publicerades under maj 2021 nära 20 000 

visningar och över 3 000 gilla-markeringar.  
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Ansvar 

Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsen samordnar länets gemensamma satsning mot langning.  

I satsningen ingår både kommunikationsinsatser i sociala medier riktat till 

unga vuxna personer 20–25 år och övriga kommunikationsinsatser riktat till 

tonårsföräldrar.  

 

Länssamordnarna bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet 

och tar fram digitalt material som kommunerna enkelt ska kunna använda 

sig av. Materialet till deltagande kommuner kommer att levereras under 

mars månad i form av digitala filer så att varje kommun själva kan välja vad 

man vill trycka upp. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvarar för förankring och 

medverkan från kommunala förvaltningar. Det ska finnas en kontaktperson 

gentemot Länsstyrelsen som samordnar kommunens insatser. Kommunerna 

ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol 

till minderåriga. 

 

Polisens ansvar 

Polisen har särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under 

skolavslutningarna. Polisens tipstelefon 114 14 är tillgänglig under hela året.  

Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot 

kommunerna kring detta arbete. 

 

Polisens operativa aktiviteter syftar till att 

• lagföra de som förser ungdomar med alkohol 

• direktförverka den alkohol underåriga innehar 

 

Frågor hänvisas till  

 

Maribel Basualdo Raneskog 

Telefon 010-224 46 58, Mobil 0727-10 93 45 

E-post Maribel.Basualdo.Raneskog@lansstyrelsen.se 

 
Amanda Walter Söderberg 

Telefon 010-224 42 41, Mobil 0730 61 15 87 

E-post Amanda.Walter.Soderberg@lansstyrelsen.se  
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Arkivreglemente för Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har enligt Arkivlagen (1990:782 §16) rätt att meddela föreskrifter för 
arkiv- och informationshanteringen inom kommunen. Eftersom tidigare arkivreglemente 
endast reglerade arkivmyndighetens uppdrag behöver det uppdateras för att omfatta alla 
kommunala nämnder och bolag. Hanteringen av arkiv och information sker i hela 
kommunen och omfattas av samma lagstiftning, därför behöver det finnas gemensamma 
riktlinjer för verksamheterna att förhålla sig till. Reglementet har uppdaterats för att 
förtydliga ansvarsområden och uppgifter inom arkivhanteringen för kommunens 
myndigheter samt dess arkivmyndighet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-01 
Arkivreglemente för Herrljunga kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arkivreglemente för Herrljunga 
kommun. 
 
Emma Hultqvist 
Arkivarie 
 

 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har enligt Arkivlagen (1990:782 §16) rätt att meddela föreskrifter för 
arkiv- och informationshanteringen inom kommunen.  
 
Eftersom tidigare arkivreglemente endast reglerade arkivmyndighetens uppdrag behöver 
det uppdateras för att omfatta alla kommunala nämnder och bolag. Hanteringen av arkiv 
och information sker i hela kommunen och omfattas av samma lagstiftning, därför behöver 
det finnas gemensamma riktlinjer för verksamheterna att förhålla sig till.  
 
Reglementet har uppdaterats för att förtydliga ansvarsområden och uppgifter inom 
arkivhanteringen för kommunens myndigheter samt dess arkivmyndighet. Genom 
arkivreglementet beskrivs vilka uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka 
befogenheter som står till förfogande för att säkerställa att kommunen hanterar sina arkiv 
och sin information enligt gällande lagar och riktlinjer. Reglementet beskriver också mer 
detaljerat hur arkivvården ska utföras och hur arkivorganisationen ska organiseras i 
kommunen. 
 
Arkivreglementet har även anpassats för att omfatta även digital informationshantering där 
föreskrifter gällande användandet av verksamhetssystem och digital informationshantering 
samt arkivering av digital information har skrivits in.  
 
I arkivreglementet meddelas om och när Herrljunga kommun ska följa Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd. Riksarkivet utfärdar generella råd och allmänna föreskrifter 
(RA-FS) som ska tillämpas av alla statliga myndigheter i Sverige. Även kommuner och 
landsting kan välja att tillämpa Riksarkivets generella råd och allmänna föreskrifter. 
 
I det föreslagna arkivreglementet föreskrivs att Herrljunga kommun ska följa Riksarkivets 
föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Det innebär en övergång från det 
allmänna arkivschemat som tidigare använts. Den nya modellen innebär att verksamheten 
beskrivs utifrån processer och de handlingar som dessa avsätter. Processerna beskrivs och 
struktureras i en klassificeringsstruktur som sedan kommer att användas som diarieplan i 
ärendehanteringssystemet samt i ett framtida e-arkiv. Herrljunga kommun kan därigenom 
få en sammanhållen och strukturerad arkiv- och informationshantering. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ingen ekonomisk påverkan. 
 
Juridisk bedömning 
Kommunfullmäktige har enligt Arkivlagen (1990:782 §16) rätt att meddela föreskrifter för 
arkiv- och informationshanteringen inom kommunen. 

 
Samverkan 
Samverkan ej aktuell. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 VALBEREDNINGEN 2022-05-12   
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VB § 6 DNR KS 1/2022 
 
Återremiss av fyllnadsval av ledamot och ordförande i valnämnd 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Ronnie Rexwalls (Kv) bortgång sammanträdde valberedning-
en 2022-04-19 för att, till kommunfullmäktige, föreslå ny ordförande och leda-
mot i valnämnden. Valberedningen föreslog Lennart Ottosson (Kv) som ny le-
damot i valnämnden men föreslog ingen ny ordförande (VB § 5/2022-04-19). 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-19 att återremittera ärendet till valbered-
ningen för att komma med förslag på ny ledamot och ordförande.  

 
Beslutsunderlag 
Valberedningen § 4/2022-04-19 
Valberedningen § 5/2022-04-19 
Kommunfullmäktige § 81/2022-04-19 

 
Beslutsgång 
Hans Malmquist föreslår Lennart Ottosson (Kv) som ledamot i valnämnden.  
 
Ordförande föreslår Jacob Brendelius (SD) som ordförande i valnämnden.  
 
Ordförande frågar om Hans Malmquist (M) förslag godkänns och finner att så 
sker.  
 
Ordförande frågar om ordförandens förslag godkänns och finner att så sker.  
 
Harry Nilsson (S) avstår från att rösta på ordförandens förslag.  

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lennart Ottosson (Kv) väljs till ledamot i valnämnden för resten av man-
datperioden 

2. Jacob Brendelius (SD) väljs till ordförande i valnämnden för resten av 
mandatperioden. 

_____ 
 

 
 

 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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