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KF § 84  DNR KS 16/2021 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______ 
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KF § 85  DNR KS 17/2021 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande: 

• Revisionskollegiet hade sitt möte den 16 juni och gick igenom granskning 
av internkontroll. Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören 
kommer till hösten att bli inbjuda till ett möte för genomgång av 
granskningsresultatet.  

• Till hösten kommer ett nytt beslut att fattas gällande vilken typ av 
granskning revisionen ska genomföra för andra halvåret.  

• Möte med kommunfullmäktiges presidium ska inbokas till hösten för samtal 
kring hur det första halvåret har varit.  
  

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 86  DNR KS 9/2021 942 
KS § 106 

 
Rambeslut för budget 2022-2024 för Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommuner ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre 
år, vilken ska redogöra för ekonomi och för verksamheten. Årets budgetarbete har 
likt föregående år försvårats på grund av pågående Corona pandemin. I stället för 
ett fysiskt budgetmöte har ett digitalt budgetmöte genomförts. Ordförandens 
förhoppning är att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande 
kommunens ekonomi, trots att partierna i år valt att lämna olika budgetförslag för 
perioden. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de 
underlag som efterfrågats i processen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordförande och 1 vice ordförande i ärendet daterad 2021-06-02 
Budgetförslag KD, KV, C och M 
Budgetförslag S och L 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut: 

• I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa budget för 2022–2024: 
1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 
fram verksamhetsmål 

 
Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut 

• I enlighet med budgetförslag från S och L. 
  
Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut. 

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut. 
Nej = i enlighet med Mats Palm (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut. 
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Fortsättning KF § 86 
Fortsättning KS § 106 
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut 
(Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14): 
1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 
fram verksamhetsmål. 

______ 
 
Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna (S) och Liberalerna 
(L).  
 
Jessica Pehrson (C) och Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
Ajournering begärs!  
 
Bert-Åke Johansson (S), Anette Rundström (S), Håkan Körberg (L), Magnus 
Jonsson (V) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller budgetförslag från S och L.  
 
Ove Severin (KD), Christina Glad (KV), Johnny Carlsson (C) och Jacob Brendelius 
(SD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot budgetförslag från S och L och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Omröstning begärs. 
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Fortsättning KF § 86 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L 
 
Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, 
KF § 86/2021-06-22). 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14): 
1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 
fram verksamhetsmål 

______ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Samtliga nämnder 
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KF § 87  DNR KS 72/2021 942 
 
Utbetalning av partistöd 2021 
 
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 från 
föregående år ligger till grund av partistöd 2021. 
 
Sverigedemokraterna har under föregående år en tom plats på kommunfullmäktige 
från den 1 juni 2020. Partiet har nu inkommit med revidering av redovisning av 
partistödet.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisningar av partistöd från Sverigedemokraterna 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning avseende 
användandet av partistöd för år 2020 från Sverigedemokraterna. 

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistödet 2020 enligt 
tidigare fastställd fördelning. 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden sedan om kommunfullmäktiges 
presidiums förslag till beslut med ordförandens ändringsförslag antas och finner att 
så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning avseende 
användandet av partistöd för år 2020 från Sverigedemokraterna. 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistödet 2020 enligt 
tidigare fastställd fördelning. 

______ 
 

 
 

Expedieras till Ekonomiavdelningen 
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KF § 88  DNR KS 116/2021 942 
KS § 95 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Boråsregionen – 
Sjuhärads kommunalförbund 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 
sammanträde 2021-02-12 att fastställa årsredovisning för 2020 samt att översända 
densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Revisionskontoret i Borås Stad samt 
revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. 
Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en investeringsredovisning. 
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning 
samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. 
Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag av 
driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god 
redovisningssed. Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för 
perioden 2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört 
med budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett 
överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på 
1119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12 
Direktionen för Boråsregionen § 8/2021-02-12 
Brev till medlemskommunerna från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
daterat 2021-04-20 
Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2020 
Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2020 
 
Jäv 
Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen eller i beslutet av ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar 
förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 88 
Fortsättning KS § 95 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns (bilaga 1, KS 95/2021-05-31). 

2. Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
______ 
 
Jäv 
I kommunfullmäktige anmäler Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) jäv och 
deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns (bilaga 1, KS 95/2021-05-31). 

2. Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
______ 
 
 
 
För kännedom till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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KF § 89  DNR KS 124/2021 264 
KS § 99 
 
Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att få 
göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkom 2021-04-29 med ansökan om att göra en 
utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 med cirka 350 kvm. Byggnaden 
som avses hyrköps av Ahlgrens marmor. Beräknad kostnad för utbyggnationen 
uppgår till 4 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14 
Fastighetskarta Remmene Tokatorp 1:18 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2021-04-27 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende 
utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18. Beräknad 
projektkostnad ligger inom beviljad borgensram. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende 
utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 godkänns. Beräknad 
projektkostnad ligger inom beviljad borgensram. 

______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende 
utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 godkänns. Beräknad 
projektkostnad ligger inom beviljad borgensram. 

______ 
  
 
                             

För kännedom till: Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
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KF § 90  DNR KS 92/2020 601 
KS § 100 
 
Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst 
 
Sammanfattning 
Herrljunga räddningstjänst har historiskt organiserat sin insatsledning i egen regi. 
Vid årsskiftet 2021–2022 så måste alla räddningstjänster i Sverige vara i anslutning 
till en ledningscentral som är i tjänst dygnet runt. Herrljunga har idag inte den 
kapaciteten utan måste söka samarbetsparter. Syftet med detta avtal är att reglera de 
övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös 
räddningstjänst. Syftet med gränslös räddningstjänst är dels att den hjälpsökande 
ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns, dels att de 
samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, detta för att uppnå så 
effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla 
beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd för allmänheten. 
 
Ärendet hanterades av bygg- och miljönämnden 2021-05-05 som då beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna avtal samt uppdra åt bygg- och 
miljönämnden att dels underteckna avtalen, dels säkerställa att fördelningen av 
beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen 
fastställs genom särskilt upprättat styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 17/2021-05-05 
Avtal samverkan vid räddningstjänst daterad 2021-04-13 
Avtal om larmning och övergripande ledning daterad 2021-04-13 
Avsiktsförklaring daterad 2020-06-30 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Avtal om larmning och övergripande ledning samt Avtal avseende 
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga 
kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns. 

• Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen. 
• Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av 

beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för 
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i 
särskilt upprättat styrdokument. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
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Fortsättning KF § 90 
Fortsättning KS § 100 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt avtal avseende 
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga 
kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen. 
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av 

beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för 
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i 
särskilt upprättat styrdokument. 

______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt avtal avseende 
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga 
kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen. 
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av 

beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för 
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i 
särskilt upprättat styrdokument. 

______ 
 
 
 
 

 
 

 

Expedieras till: 
 

Bygg- och miljönämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   14 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 91  DNR KS 178/2020 541 
KS § 107 
 
Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp vid Sämsjön 

 
Sammanfattning 
2021-05-24 beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att inrätta ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp i de norra delarna av Sämsjöns strand 
enligt en karta som bifogades handlingarna. Intentionen i det beslutet var att 
undanta området Ekåsen med hänvisning till att där redan finns en gemensam, väl 
fungerande lösning för rening av spillvattenrening i form av ett minireningsverk. 
När beslutet kommunicerades med de som äger hus i området så framkom 
information om att fyra av de hus som ligger inom det beslutade 
verksamhetsområdet är kopplade till anläggningen på Ekåsen. Därför har 
förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad karta, där dessa fyra hus ligger 
utanför verksamhetsområdet. Förslag till beslut om reviderad karta är alltså i linje 
med intentionen i beslutet från den 24 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-09 
Reviderad karta – förslag till verksamhetsområde daterad 2021-06-09 
Kommunfullmäktige § 75/2021-05-24 
Bilaga 1, kommunfullmäktige § 75/2021-05-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Punkt 1 i beslut i ärendet från 2021-05-24 upphävs. 
• Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta 

”Förslag till verksamhetsområde”, daterad 2021-06-09. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Punkt 1 i beslut KF § 75/2021-05-24 upphävs. 
2. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta 

(bilaga 1, KS § 107/2021-06-14). 
______ 
 
Jäv  
Brita Hårsmar (C) och Karin Carlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   15 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 91 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Punkt 1 i beslut KF § 75/2021-05-24 upphävs. 
2. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta 

(bilaga 1, KS § 107/2021-06-14). 
______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   16 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 92  DNR KS 22/2021 111 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning 
 
Sammanfattning 
Andreas Molin (C) har i skrivelse 2021-06-21 begärt entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning med omedelbar verkan. 
 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Andreas Molins (C) begäran om 
entledigande som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning godkänns och 
finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Andreas Molins (C) begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning godkänns. 

______



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   17 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 93  DNR KS 150/2021 911 
 
Utökande av antal ledamöter för kommunfullmäktiges 
valberedning 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 201-02-23 att avskaffa bygg- och 
miljönämnden samt tekniska nämnden till årsskiftet. Två nya nämnder bildas 
istället från och med 2022-01-01; samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och 
nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. 
Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska 
en ordförande och en vice ordförande väljas (KF § 29/2021-02-23).  

 
Fullmäktige behöver utse nya ledamöter till de nya nämnderna och valberedning 
behöver därför aktiveras. Kommunfullmäktiges valberedning består idag av tre 
ledamöter och tre ersättare. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige kan 
fullmäktige besluta att utöka antalet ledamöter vid särskilda omständigheter. För att 
säkerhetsställa den demokratiska processen så behöver fullmäktige utöka antal 
ledamöter och ersättare i valberedningen.  

 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att utöka antal ledamöter i valberedningen 
med en ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige till och med 2021-
12-31. Valberedningen ska sedan nominera nya ledamöter till 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-06-14 
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktig utökar antal ledamöter i valberedningen med en 
ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige till och med 2021-
12-31.  

• Till ledamöter i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-
12-31 väljs; 

- Ove Severin (KD), ordförande 
- Harry Nilsson (S), vice ordförande 
- XX (C) 
- XX (M) 
- XX(L) 
- XX (SD) 
- XX (KV) 
- XX (V) 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   18 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF 93 
 

• Till ersättare i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-
12-31 väljs; 

- Håkan Körberg (L) 
- Börje Aronsson (KV) 
- Hans Malmquist (M) 
- XX (C) 
- XX (KD) 
- XX (S) 
- XX (SD) 
- XX (V) 

• Valberedningen får i uppdrag att återkomma med nominering av nya 
ledamöter till samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden. 
Nominering av nya ledamöter ska presenteras senast den 16 november 2021 
på kommunfullmäktiges sammanträde.  

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Ove Severin (KD) att för Kristdemokraterna utse 
Maj Henningsson (KD) som ersättare i valberedningen till och med 2021-12-31.  
 
Jacob Brendelius (SD) föreslår att för Sverigedemokrater utse Jacob Brendelius 
(SD) som ledamot och Alexander Strömborg (SD)  som ersättare i valberedningen 
till och med 2021-12-31. 
 
Jessica Pehrson (C) föreslår att för Centerpartier utse Torbjörn Holgersson (C) som 
ledamot och Emma Blomdahl Wahlberg (C) som ersättare i valberedningen till och 
med 2021-12-31. 
 
Gunnar Andersson (M) föreslår att för Moderaterna tillträda Hans Malmquist (M) 
som ledamot och Karin Carlsson (M) som ersättare i valberedningen till och med 
2021-12-31. 
 
Håkan Körberg (L) föreslår att för Liberalerna utse Finn Svensson (L) som ledamot 
i valberedningen till och med 2021-12-31. 
 
Lillemor Fritioff (V) föreslår att för Vänsterpartiet utse Krister Karlsson (V) som 
ledamot och Magnus Jonsson (V) som ersättare i valberedningen till och med 2021-
12-31. 
 
Mats Palm (S) föreslår att för Socialdemokraterna utse Tomas Svennberg (S) som 
ersättare i valberedningen till och med 2021-12-31. 
 
Ordföranden frågar sedan om presidiets förslag till beslut med de tillkomna 
tilläggsförslag och ändringsförslag antas och finner att så sker.   
  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 93 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktig utökar antal ledamöter i valberedningen med en 
ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige till och med 2021-
12-31.  
 

2. Till ledamöter i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-
12-31 väljs; 

- Ove Severin (KD), ordförande 
- Harry Nilsson (S), vice ordförande 
- Torbjörn Holgersson (C) 
- Hans Malmquist (M) 
- Finn Svensson (L) 
- Jacob Brendelius (SD) 
- Krister Karlsson  (V) 
- XX (KV) 

 
3. Till ersättare i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-

12-31 väljs; 
- Håkan Körberg (L) 
- Börje Aronsson (KV) 
- Karin Carlsson (M) 
- Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
- Maj Henningsson (KD) 
- Tomas Svennberg (S) 
- Alexander Strömborg (SD) 
- Magnus Jonsson (V) 

 
4. Valberedningen får i uppdrag att återkomma med nominering av nya 

ledamöter till samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden. 
Nominering av nya ledamöter ska presenteras senast den 16 november 2021 
på kommunfullmäktiges sammanträde.  

______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   20 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 94  DNR KS 130/2021 730 
KS § 102 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
per 202103-31 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Totalt antal rapporter för 
kvartalet är 38. Av dessa är åtta insatser verkställda eller avslutade av annan 
anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv ärenden. I nio av dessa 
avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av covid-19-pandemin. I 
övrigt finns tre beslut inom äldreomsorg avseende särskilt boende varav ett beslut 
har verkställts vid rapporteringstillfälligt, med en väntetid på 3,5 månad. Inom 
individ- och familjeomsorg finns sju inrapporterade ärenden, varav ett ärende 
avseende kontaktperson verkställts. Kvarvarande ej verkställda beslut avser 
kontaktfamilj och kontaktperson. Inom LSS finns 17 inrapporterade 
ärenden för första kvartalet, varav sex är verkställda. För verkställighet 
i flertalet av de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer eller 
familjer som matchar brukarnas behov. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 60/2021-05-04 
Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04). 

  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden 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-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04). 

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

  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   21 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 94 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04). 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Socialnämnden 

 
 

 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   22 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF §   95  DNR KS 22/2021 111 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Göran Lindgren (M) har i skrivelse 2021-06-14 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2021-06-14 föreslår Gunnar Andersson (M) Katarzyna Janina Eklund till 
ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Göran Lindgrens (M) begäran om 
entledigande som ersättare i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Katarzyna Janina Eklund (M) väljs till 
ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Göran Lindgrens (M) begäran om entledigande som ersättare i 
socialnämnden godkänns. 

2. Katarzyna Janina Eklund (M) väljs till ersättare i socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   23 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 96  DNR KS 144/2021 610 
 
Motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-06-04 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S): 
 
”Att kunna erbjuda attraktiva arbetstider är avgörande om man vill kunna rekrytera 
och behålla attraktiv personal. Detta gäller speciellt vårdpersonal, som idag är en 
bristyrkesgrupp. 
 
Det händer att man då schemalägger hårt för att få ”effektiva” scheman för att 
avhjälpa bristen på kompetent personal. Konsekvensen blir då ibland att den 
kompetenta och kunniga personalen blir slutkörda av dessa scheman. 
Hur ser det då ut idag i vår kommun: 

• Ett heltids månads-schema är 145 timmar på en fyraveckorsperiod. 
• En heltid är idag 16 nätter på en fyraveckorsperiod. Tidigare var det 14 

nätter. 
• Ett nattpass är idag 9 timmar, tidigare var det 10 timmar. Därav två extra 

nätter på perioden. 
Denna täta omställning mellan nattjobb och dagledig sliter hårt på människan. 

 
Konsekvensen för Herrljunga idag är att nästan ingen av vår kompetenta 
nattpersonal inom vården jobbar heltid. Nämligen: 

• 9 personer jobbar natt på Hemgården. EN av dessa jobbar heltid. 
• Av nattpersonalen på Hagen, EN nattpersonal jobbar heltid 
• Ur Nattpatrullens personal, INGEN jobbar heltid. 

 
Detta måste vara ett dåligt sätt att nyttja medicinsk personal på. 
Personalen orkar inte jobba heltid, och vi får inte tillgång till 100% kompetens”. 

 
Av ovan nämnda anledning yrkar vi: 

• Att nattpersonal inom vården schemaläggs 10 timmar per natt och därmed i 
snitt 14 nätter under fyraveckorsperioden. 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till social-
nämnden för beredning och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning. 
______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 97  DNR KS 149/2021 610 
 
Motion om arbetsskor för vårdpersonal 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-06-10 från Mats Palm (S) och Björn  
Wilhelmsson (S): 
 
”Schysta skor i vården. 
 
Olika personalgrupper behöver olika utrusning. Inom vissa verksamheter finns 
specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning. 
Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som 
man dessutom köper själv. När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir 
det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps.  Då är risken också att skorna 
får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär 
också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta 
möjliga skor. 
 
Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga. Bra skor är en 
god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos 
naprapaten med sina onda knän och ryggar.” 

 
Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför: 

• Att. Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par 
fotriktiga arbetsskor per år. 

• Att. Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom 
vården. 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till social-
nämnden för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning. 
______ 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-06-22   25 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 98  DNR KS 151/2021 351 
 
Medborgarförslag om traktorförbud på Storgatan i Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2021-06-15 från Ingemar Carlson; 
 
”Det är mycket störande av oljud från körande A-traktorer under kvälls- och 
nattetid.” 

• Mitt förslag är att införa traktorförbud på Storgatan i Herrljunga från 18.00-
06.00. 

______ 
 
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  2021-06-22   26 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
KF § 99  DNR KS 156/2021 942 
 
Medborgarförslag om att godkänna kontanter som 
betalningsmedel i alla kommunens verksamheter 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2021-06-21 från Krister Karlsson; 
 
” Med anledning av Reprisens beslut, att inte ta emot kontanter från den 1/7 21. 
Känner jag mig nödgad att ta upp detta, för att man exkluderar många personer 
med beslutet. 
 
Att ta bort möjligheten att betala med, av Riksbankens utgivna sedlar och mynt. 
Gör att man exkluderar folk från samhället. 
Barn, äldre, människor med olika funktionsnedsättning och personer som inte 
har tillgång till bankkort eller smarta telefoner. 
Ett väl fungerande system för att genomföra betalningar är ju en 
grundförutsättning, i vårt samhälle”. 
 

• Mitt förslag är att Herrljunga kommun tar ett principbeslut, om att 
kontanter är godkända som betalningsmedel inom kommunens 
verksamhet så långt det är möjligt. 

______ 
 
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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