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KF § 75 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______ 
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KF § 76  DNR KS 7/2020 220 
KS § 98 
   
Svar på motion om vildsvin på tallriken  
 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (-) inkom 2020-01-13 med en motion med yrkande om att 
kommunen reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att 
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att kommunens 
skolor och äldreboenden regelbundet ska servera lokalt producerat vildsvinskött till 
elever och boende. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till 
kommunstyrelsen för beredning (KF § 22/2020-02-18). Kommunstyrelsen 
beslutade att begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden (KS § 
51/2020-03-16). Tekniska nämnden har inkommit med ett yttrande till 
kommunstyrelsen med förslag om att servering av vildsvinskött ska ske två gånger 
per år till förskola, skola, äldreboende och matdistribution (TN § 46/2020-04-29). 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13 
Tekniska nämnden § 46/2020-04-29 
Kommunstyrelsen § 51/2020-03-16 
Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18 
Motion inkommen 2020-01-13 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen i 
enlighet med tekniska nämndens förslag.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag.  
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag.  
______ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Tekniska nämnden 
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KF § 77  DNR KS 112/2019 355 
KS § 97 

                     
Svar på återremiss av motion om belysning på gator, cykel och 
gångbanor  

 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-04-15 med en motion med yrkanden om att utreda vad 
förfarandet med släckt belysning efter klockan 22.00 innebär (avseende all 
utrustning och all administration) samt att besparingen ställs i relation till en ökad 
trygghet och därmed förmodad bättre folkhälsa. Kommunfullmäktige överlämnade 
motionen till tekniska nämnden för beredning (KF § 95/2019-05-14). Tekniska 
nämnden lämnade förslag till kommunfullmäktige om att avslå motionen (TN § 
60/2019-08-29), även kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen (KS § 150/2019-09-23). Kommunfullmäktige återremitterade 
motionen till tekniska nämnden för en förtydligande beredning av ärendet (KF § 
160/2019-10-21). Motionen hanterades på nytt vid tekniska nämndens 
sammanträde 2020-04-29 då tekniska förvaltningen lämnade tre alternativ till 
nämnden i form av alternativ 1. Motionen avslås, alternativ 2. Tidpunkten för när 
gatubelysningen släcks ned flyttas fram från 22.00 till 24.00 och alternativ 3. 
Gatubelysningen hålls tänd hela natten.  
 
Alternativen baserades på följande ekonomiska bedömning från tekniska 
förvaltningen: 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 1:  
- Ingen besparing görs genom att förfarandet med nedsläckningen av 
gatubelysningen slopas. 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 2: 
- En utökning av tiden som gatubelysningen hålls tänd beräknas kosta cirka 
30 tkr per timma och år att hålla gatubelysningen tänd ytterligare två timmar 
kostar därmed cirka 60 tkr/år i ökade energi- och underhållskostnader. 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 3:  
- Kostnad för att slopa nedsläckningen av gatubelysningen helt under natten 
beräknas kosta cirka 205 tkr/år i ökade energi och underhållskostnader. 

 
Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att tidpunkten för när 
gatubelysningen släcks ned flyttas fram från 22.00 till 24.00, att tändningstiden för 
morgon är oförändrad samt att motionen anses besvarad (TN § 48/2020-04-29). 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 48/2020-04-29 
Kommunfullmäktige § 160/2019-10-21 
Kommunfullmäktige § 150/2019-09-23 
Tekniska nämnden § 60/2019-08-29 
Kommunfullmäktige § 95/2019-05-14 
Motion inkommen 2019-04-15 
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Fortsättning KF § 77 
Fortsättning KS § 97 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Tidpunkt när gatubelysningen släcks ned flyttas fram från kl. 22.00 till 
24.00. 

• Tändningstid för morgon är oförändrad. 
• Motionen anses härmed besvarad. 

  
Mats Palm (S) yrkar bifall till tekniska nämndens alternativ 3 (slopning av 
nedsläckning av gatubelysningen helt under natten).  
 
Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med tekniska nämndens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 97/2020-05-
25). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ned flyttas fram från kl. 22.00 till 
24.00. 

2. Tändningstid för morgon är oförändrad. 
3. Motionen anses härmed besvarad. 

______ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Palms (S) 
förslag.  
 
Protokollsanteckning 
Mats Palm (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga (bilaga 2, KS § 97/2020-
05-25). 
______ 

 
I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) tekniska förvaltningens 
alternativ 3 (gatubelysningen hålls tänd under hela natten). Kostnader ryms inom 
tekniska nämndens budget.  
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Fortsättning KF § 77 
 
Mats Palm (S) och Fredrik Svensson (KD)  bifaller tekniska förvaltningens 
alternativ 3 (gatubelysningen hålls tänd under hela natten).  
 
Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Christina Abrahamssons (M) förslag till beslut.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Gatubelysningen hålls tänd under hela natten. Kostnaden ryms inom 
tekniska nämndens budget. 

______ 
 
  
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Tekniska nämnden 
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KF § 78  DNR KS 2/2020 706 
KS § 82 
 
Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade Motion om arbetstider inom vård och omsorg till 
socialnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 20/2020-02-18). Motionen 
inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). Motionen yrkade 
på att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag som medger heltid 
utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.  
 
Motionen behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28. 
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt 
förslag från socialförvaltningen då kostnaderna för socialnämnden skulle öka vid 
införande av schemalagt arbete var tredje helg och avskaffande av delade turer 
givet förutsättningarna inom hemtjänst landsbygd.  

 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 72/2020-04-28 
Kommunfullmäktige § 20/2020-02-18 
Motion inkommen 2020-01-08 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 
  

Mats Palm (S) föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden i syfte att 
bereda samtliga att-satser i motionen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
det ska avgöras idag.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att ärendet återremitteras till 
socialnämnden i syfte att bereda samtliga att-satser i motionen. 
 
Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
det ska avgöras idag. 
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Fortsättning KF § 78 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 
 
Med 13 ja-röster och 8 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
återremitterar ärendet till socialnämnden (omröstningsbilaga 1, KF § 78/2020-06-
16). 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden i syfte att bereda samtliga att-
satser i motionen. 

______ 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Socialnämnden  
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KF § 79  DNR KS 9/2020 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande; 
 

- Kommunrevisionen har sitt sista möte innan sommaruppehåll den 17 juni. 
Kommundirektören och ekonomichefen kommer att delta på mötet för 
genomgång och information.   

- Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium hade ett möte den 29 maj 
gällande kommunens hantering av pensionsförpliktelsen. Mötet resulterade i 
gott samtal och många frågetecken blev utredda. 

- Sakkunniga revisorer kommer att informera om den pågående granskningen 
av upphandling och inköp den17 juni. 

- Efter sommaren kommer revisorerna att titta på hemtjänst- och 
äldreomsorgsverksamhet.   

 
Informationen läggs till handlingarna 
______ 
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KF § 80  DNR KS 17/2020 942  
KS § 84 
 
Rambeslut för budget 2021-2023  

 
Sammanfattning 
Kommunen ska årligen upprätta budget och verksamhetsmål för de kommande tre 
åren, vilken ska redogöra för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har 
försvårats på grund av den pågående coronasmittan. Den normala budgetprocessen 
har uteblivit gällande budgetdagar etcetera. Flera politiska partier har därför i årets 
budgetarbete valt att samarbeta över blockgränsen och lämnar ett gemensamt 
förslag till budget- och måldokument för 2021-2023. Förvaltningen har varit 
behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i 
processen. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18 
Budget- och måldokument 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa budget för 2021-2023 
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 Palm (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.  

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

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05-
25) 
1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
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Fortsättning KF § 80 
Fortsättning KS § 84 

 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 
fram verksamhetsmål. 

______ 
 
Protokollsanteckning 
Magnus Jonsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Protokollsanteckning avseende ärende 4 KS 25/5-2020. 
 
I budgetdokumentet står följande ”Herrljunga kommuns politiska partier går ihop 
och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023”. 
Undertecknad har ej deltagit eller blivit inbjuden till en sådan förhandling. Ej heller 
annan representant för (V). 
 
Magnus Jonsson (ersättare KS) (V)”.  
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet. 
 
Ronnie Rexwall (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår 
följande tillägg: 

- Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70 %. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Jonssons (V) 
budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar sedan om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag antas och 
finner att så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05-
25) 
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. 

2. Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70%. 
______ 
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KF § 81  DNR KS 70/2020 906  
KS § 92 
 
Svar på socialnämndens äskande om medel ur trygghetsfonden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden inkom med ett äskande till kommunstyrelsen om att få ta del av 
4 111 tkr ur kommunstyrelsens trygghetsfond (SN § 40/2020-02-25). 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden med 
uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en 
prioriteringsordning av det behov som kvarstår (KS § 48/2020-03-16).  
 
Socialnämnden har nu inkommit med svar på återremissen (SN § 69/2020-04-28) 
och äskar fortsatt att få 4 111 tkr ur kommunstyrelsens trygghetsfond, fördelat på i 
första hand 3 111 tkr till placering av barn och familj och i andra hand på 1000 tkr 
för ökad hemtjänst.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad den 2020-05-13 
Socialnämnden § 69/2020-04-28 
Kommunstyrelsen § 48/2020-03-16 
Socialnämnden § 40/2020-02-25 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut:   

• Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur 
trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning.  

 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Socialnämndens äskande beaktas senare under hösten när en bredare 
översyn av finansieringen är genomförd.  

 
Mats Palm (S) föreslår att 4 111 tkr ramväxlas ur kommunstyrelsens trygghetsfond 
2020 till socialnämnden för att täcka delar av det identifierade behovet.  

 
Ordföranden och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut.  

 
Magnus Jonsson (V), Ronnie Rexwall (KV) och Håkan Körberg (L) yrkar bifall till 
Mats Palms (S) förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Mats Palms (S) förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats Palms (S) 
förslag.  
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Fortsättning KF § 81 
Fortsättning KS § 92 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. 4 111 tkr ramväxlas ur kommunstyrelsens trygghetsfond 2020 till 
socialnämnden för att täcka delar av det identifierade behovet.  

______ 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning, som Fredrik Svensson (KD) 
ställer sig bakom:  
 
”Vid kommunstyrelsens sammanträde, gällande äskande medel ur trygghetsfond, 
vill vi förtydliga vårt förslag och ställningstagande. 
 
Under våren äskade socialnämnden om 4 111 tkr ur kommunstyrelsens 
trygghetsfond. Socialnämnden såg en möjlighet att få sin budget i balans om ett 
äskande skedde av de pengar som kommunen tilldelades efter beslut i riksdagen om 
en kostnadsutjämning.  
 
Vårt samhälle har genomgripit en oerhörd förändring de senaste månaderna och 
framtiden är därför oerhört oviss, i synnerhet för socialnämnden, deras arbete har 
påverkats oerhört av covid-19. Att överblicka behoven är svåra och att detta belopp 
skulle täcka behovet är för oss svårt att se. Att sätta ett belopp på deras arbete redan 
nu är för oss omöjligt. 
 
Moderaterna 
Genom.  
 
Gunnar Andersson”. 
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) och Ronnie Rexwall (KV) 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. 4 111 tkr ramväxlas ur kommunstyrelsens trygghetsfond 2020 till 
socialnämnden för att täcka delar av det identifierade behovet.  

______ 
 
 

Expedieras till: Socialnämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-06-16   15 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 82  DNR KS 44/2020 993  
KS § 85 
 
Uppdrag till Herrljungabostäder AB att genomföra nybyggnation 
av 64 lägenheter samt förändring av bolagets avkastningskrav 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 31/2020-03-09 att ge det kommunala 
bostadsbolaget Herrljungabostäder AB i uppdrag att genomföra en ekonomisk 
analys vid simulering av nya flerfamiljshus. Uppdragsbeskrivningen (bilaga 1, KS § 
25/2020-02-18) angav ett antal parametrar för bolaget att ta hänsyn till i den 
ekonomiska analysen. Ett antal av dessa parametrar förväntades bolaget själva 
bedöma och uppskatta baserat på deras profession och kunskap.  
 
Herrljungabostäder har återkommit med en rapport och redogjort för simulerade 
scenarier utifrån kommunfullmäktiges uppdragsbeskrivning. I rapporten konstateras 
att bolaget har förmågan att klara av de simulerade nybyggnationerna utan krav på 
ägartillskott. Soliditeten kommer att befinna sig över den nivå som är fastställd i 
ägardirektivet. Under den kommande tioårsperioden kommer soliditetsmåttet vid 
nybyggnation även att öka. Avkastningen kommer att vara stabil i förhållande till 
marknadsvärdet på fastigheterna. Dock kommer inte ägardirektivets krav på 
avkastning att kunna uppfyllas. Under den kommande tioårsperioden kommer 
bolaget att befinna sig på 2-2,4 procent i avkastning i förhållande till fastigheternas 
marknadsvärde. Anpassningar i hyresnivåer alternativt underhållskostnader skulle 
kunna öka avkastningen, men avvägningen kan vara svår. En minskad 
underhållsbudget kan på sikt vara sämre för fastigheternas värde och drift då fler 
oförutsägbara åtgärder kan behöva genomföras.  
 
Vid förändrade förutsättningar är det av vikt att nya siffror tas fram i modellen för 
att se hur det nya ekonomiska läget prognostiseras. Förutsättningar kan ändras, 
vilket med största sannolikhet också är troligt då många antaganden är gjorda 
utifrån nu kända fakta och uppskattningar. Den ekonomiska analysen ger en god 
bild över vad som händer i bolagets ekonomi vid nybyggnation och kan utgöra ett 
beslutsstöd gällande vilka kommande investeringar som ska genomföras. Analysen 
kan även utgöra ett diskussionsunderlag för kommunens politiker och bolagets 
styrelse.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-08 
Rapport från Herrljungabostäder AB (affärssekretess) 
Kommunfullmäktige § 31/2020-03-09 
Uppdragsbeskrivning (bilaga 1 KS § 25/2020-02-18) 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna. 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-06-16   16 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 82 
Fortsättning KS § 85 
 

• Kommunfullmäktige föreslås ge Herrljungabostäder AB:s styrelse i uppdrag 
att genomföra nybyggnation av 32 lägenheter som aktiveras senast 2022-01-
01, 16 lägenheter som aktiveras senast 2025-01-01 samt 16 lägenheter som 
aktiveras senast 2028-01-01. 

 
Jessica Pehrson (C) föreslår följande tillägg:  

• Avkastningskravet i Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB ändras 
till 2 procent från och med 2020 till och med 2029 under förutsättning att 
nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella tidsperioden.  

 
Christina Abrahamsson (M) och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till Jessica 
Pehrsons (C) förslag till beslut.   
 
Mats Palm (S) föreslår följande ändringsförslag:  

• Aktiveringen av de 32 första lägenheterna ändras till senast 2022-06-30.  
    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker.  
 
Ordföranden frågar om punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms 
(S) ändringsförslag antas och finner att så sker.  
 
Ordföranden frågar om Jessica Pehrsons (C) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapport från Herrljungabostäder AB läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 
85/2020-05-25). 

2. Herrljungabostäder AB:s styrelse ges i uppdrag att genomföra nybyggnation 
av 32 lägenheter som aktiveras senast 2022-06-30, 16 lägenheter som 
aktiveras senast 2025-01-01 samt 16 lägenheter som aktiveras senast 2028-
01-01. 

3. Avkastningskravet i Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB ändras 
till 2 procent från och med 2020 till och med 2029 under förutsättning att 
nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella tidsperioden.   

______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Brita Hårsmar (C) och Gunnar Andersson (M) 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 82 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Rapport från Herrljungabostäder AB läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 

85/2020-05-25). 
2. Herrljungabostäder AB:s styrelse ges i uppdrag att genomföra nybyggnation 

av 32 lägenheter som aktiveras senast 2022-06-30, 16 lägenheter som 
aktiveras senast 2025-01-01 samt 16 lägenheter som aktiveras senast 2028-
01-01. 

3. Avkastningskravet i Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB ändras 
till 2 procent från och med 2020 till och med 2029 under förutsättning att 
nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella tidsperioden.   

______ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till:  
 

Herrljungabostäder AB 
Dokumentcontroller 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 83  DNR KS 110/2020 992  
KS § 88 

  
Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 Sjuhärads 
Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen  

 
Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2020 årsredovisning 2019 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till 
förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2019 tillstyrker 
revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-22 
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2019 
Revisionsberättelse för Sjuhärads samordningsförbund 2019 
Revisorsbiträdenas PM 
Revisionsberättelse KPMG 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2019 för Sjuhärads 
Samordningsförbund. 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2019. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
2. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
2. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
______ 
 

Expedieras till: Sjuhärads samordningsförbund 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-06-16   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 84  DNR KS 111/2020 992  
KS § 89 

 
Godkännande av årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 
samt prövning av ansvarsfrihet  

 
Sammanfattning 
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst skickas ut till samtliga 
medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om 
ansvarsfrihet. Förfarandet sker i enlighet med Tolkförmedling Västs 
förbundsordning (§ 16). I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga 
kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen 
är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av 
tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till 
tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 
av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  
 
Efterfrågan av tolktjänster var för 2019 något högre än budgeterat. Utfallet blev 
drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att 
medlemmarna under året i större utsträckning köpt tolktjänster från förbundet 
bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019 
blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Revisionen bedömer 
att Tolkförmedling Väst har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-22 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 397/2020-03-27 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst 
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse 2019 
PwC PM avseende årsredovisning 
 
Jäv 
Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S) och Christina Abrahamsson (M) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen för 2019 för 
Tolkförmedling Väst. 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2019. 

  
 Magnus Fredriksen (S) föreslår att Kari Hellstadius (S) justerar paragrafen. 
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 Fortsättning KF § 84 
 Fortsättning KS § 89 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Magnus Fredriksens (S) förslag till beslut antas och finner 
att så sker.  
 
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker.  
 
Ordföranden frågar om punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kari Hellstadius (S) justerar paragrafen.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet 

för år 2019. 
______ 
 
Jäv 
I kommunfullmäktige anmäler Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S) och 
Christina Abrahamsson (M) jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av 
ärendet. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet 

för år 2019. 
______ 

 
 

Expedieras till:  Tolkförmedling Väst 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 85  DNR KS 222/2019 992  
KS § 91 

 
Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst  

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är sedan 2017 medlemmar i kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst som erbjuder språktolk- och översättningstjänster. 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har nu beslutat att öppna upp för nya 
medlemmar till förbundet, beslutet gäller för kommuner inom Västra Götalands län. 
Med anledning av detta revideras nu Tolkförmedlings Västs förbundsordning och 
samtliga medlemmar behöver fatta beslut om ny förbundsordning. Varje medlems 
fullmäktigebeslut måste vara förbundet tillhanda senast den 31 september 2020, 
detta innebär att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun bör besluta om ny 
förbundsordning senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-21 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 401/2020-03-27 
Förbundsordning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
Tidsplan för nya medlemmar till Tolkförmedling Väst 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
godkänns. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
godkänns (bilaga 1, KS § 91/2020-05-25). 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
godkänns (bilaga 1, KS § 91/2020-05-25). 

______ 
 
 

Expedieras till:  Tolkförmedling Väst 
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KF § 86  DNR KS 128/2020 617 
KS § 99  

 
Avgifter för Kulturskolan  
 
Sammanfattning 
Kulturskolan har ett behov av att revidera avgifterna inför framtiden. Under en 
kortare period har Kulturskolan kunnat söka statsbidrag från Kulturrådet som 
delvis gått till att sänka avgifterna och att hålla nya inriktningar avgiftsfria. 
Statsbidragen är till för att Kulturskolan ska kunna prova nya aktiviteter för att nå 
nya grupper, och kan endast fås under en begränsad tid. De aktiviteter som blir 
framgångsrika och som Kulturskolan vill permanenta, måste kommunen själv ta 
ekonomiskt ansvar för. Flertalet av de aktiviteter som har provats har varit 
framgångsrika, men tiden för statsbidraget har gått ut. Förslaget till nya avgifter 
redovisas nedan. Nuvarande form av syskonrabatt föreslås bibehållas.  
 
250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i någon 

annan av Kulturskolans kurser 
500 kr/termin Gruppundervisning 
750 kr/termin Individuell undervisning 
1 500 
kr/termin 

Vuxna elever, individuell undervisning 

300 kr/termin Hyra av instrument 
, vilket innebär att familjer betalar avgift för maximalt två syskon. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden § 44/2020-04-27 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Föreslagna avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 augusti 
2020.  
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 augusti 2020 enligt 
följande tabell: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i 
någon annan av Kulturskolans kurser 

500 kr/termin Gruppundervisning 
750 kr/termin Individuell undervisning 
1 500 kr/termin Vuxna elever, individuell undervisning 
300 kr/termin Hyra av instrument 
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 86  
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 augusti 2020 enligt 
följande tabell: 
  

 
 
 
 
 
 
______ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Bildningsnämnden  

250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i 
någon annan av Kulturskolans kurser 

500 kr/termin Gruppundervisning 
750 kr/termin Individuell undervisning 
1 500 kr/termin Vuxna elever, individuell undervisning 
300 kr/termin Hyra av instrument 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-06-16   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 87  DNR KS 135/220 730  
KS § 100 
 
Nya ersättningsnivåer för jaktarrenden 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark på totalt 321 hektar till nio 
jaktlag. Dessa jaktlag jagar med full jakträtt eller så kallad reducerad jakträtt. 
Reducerad jakträtt innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag 
för skadeskjutet eller trafikskadat vilt som enligt 3 § Jaktstadgan ska uppspåras och 
avlivas utan dröjsmål. Tekniska förvaltningen har sett över alla jaktarrenden för att 
få en rättvisare avgiftsnivå. Vid översynen upptäcktes att det skiljer allt för mycket 
mellan arrendena och i synnerhet mot den prisstatistik som råder i Västra Götaland. 
Synpunkter avseende ersättningsnivån inhämtades från samtliga jaktlag under 2017. 
Tekniska nämnden lämnar nu förslag om att godkänna nya ersättningsnivåer för full 
jakträtt och reducerad jakträtt.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 44/2020-04-29 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden förslag till beslut: 

• Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/hektar för full 
jakträtt och 20 kr/hektar för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från 
jaktåret 2021/2022.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full 
jakträtt och 20 kr/ha för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från 
jaktåret 2021/2022.  

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full 
jakträtt och 20 kr/ha för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från 
jaktåret 2021/2022.  

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Tekniska nämnden 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 88  DNR KS 134/2020 730 
KS § 101  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020-03-
31  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 g SOL och 9 § 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. Denna rapporteringsskyldighet 
regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är 
oftast bristande resurser.  
 
Totalt 11 rapporterade ärenden varav 6 är verkställda eller av annan orsak avslutade 
Äldreomsorg: Två beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i 
dessa två ärenden är mellan 5-7 månader. Ärendet gällande kontaktperson har 
avslutats på enskilds egen begäran då behov inte längre föreligger. Individ- och 
familjeomsorg: Tre rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj och kontaktperson. 
Bland dessa är ett ärende verkställt och ett ärende avslutat, tidsbegränsat och utan 
fortsatta behov. Personen med ej verkställt beslut om kontaktfamilj har ansökt om 
insatser enligt LSS och därför velat avvakta.  

 
LSS: Fem rapporterade ärenden varav ett ärende, kontaktperson är verkställt under 
en kort tid men återrapporterat då det uppstått ett avbrott i verkställigheten. Ett 
ärende är avslutat på enskilds egen begäran då det inte är aktuellt att flytta till ett 
boende. För verkställighet i övriga ärenden behöver det finnas lämpliga 
personer/familjer som matchar brukarnas behov. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 70/2020-04-28 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-03-31 
(bilaga 1, SN § 70/2020-04-28) 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28).  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KF § 88 
Fortsättning KS § 101 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28). 

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

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-
03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28). 

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Socialnämnden 
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KF § 89  DNR KS 5/2020 111 
 
 
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har en vakant plats och behöver en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut 
Centerpartiet har i skrivelse föreslagit Emma Blomdahl Wahlberg (C) som ledamot 
i socialnämnden från och med 2020-08-01. 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Emma Blomdahl Wahlberg (C)  väljs 
som ledamot  i socialnämnden  från och med 2020-08-01 för resterande del av 
mandatperioden och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Emma Blomdahl Wahlberg (C)  väljs som ledamot  i socialnämnden  från 
och med 2020-08-01 för resterande del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 90  DNR KS 5/2020 111 
 
 
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen  har en vakant plats från sverigedemokraterna och behöver en ny  
ledamot. 
 
Förslag till beslut 
Sverigedemokraterna har i skrivelse föreslagit Jacob Brendelius (-) som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Jacob Brendelius (-) väljs som 
ledamot i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden och finner att så 
sker. 
______ 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Jacob Brendelius (-) väljs som ledamot i kommunstyrelsen för resterande 
del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 91  DNR KS 138/2020 384 
 
Medborgarförslag – Modernisering och utveckling av Skoghälla IP 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2020-05-05 från Linus Lindelöf: 
”Vad vill jag? 

- Konstgräsplan, padelbana och utegym / hinderbana på Skoghälla IP. 
Är friidrottsanläggningen i bruk? Finns det friidrottare i Herrljunga idag? 
Det ser inte så ut när jag promenerar förbi anläggningen, då den är 
nergången  

Varför? 
- Det är hög tid att även Herrljunga tätort får en konstgräsplan på plats, då 

jag inte vet en tätort i Herrljungas kaliber som inte har en konstgräsplan. 
Det är i längden inte hållbart att föreningar som IK Frisco och Herrljunga 
SK under vintertid ska åka till Mörlanda eller Vårgårda för att träna och 
spela fotboll utomhus. Dagens situation ökar inte antalet aktiva 
fotbollsspelare i kommunen precis, utan snarare tvärtom. Det får väl inte 
plats en konstgräsplan med fulla mått vid Altorpskolan? Därmed är 
Skoghälla det enda alternativet i tätorten. 

- Padel är en sällskapssport som lockar folk från båda könen och i alla 
åldrar, där det på en vanlig plan (10 x 20 m) alltid spelas dubbel (två mot 
två). Det är en snabbt växande sport med brett intresse och det ligger 
därmed i tiden att investera i sporten. Ett utegym / en hinderbana skulle 
också förhoppningsvis locka folk från båda könen och i alla åldrar. 
Exempelsvis kan de som väljer att motionera” 

 
Mitt förslag är: 

• Att friidrottsanläggningen, (eller B-planen med fotbollsögon sett), byggs om 
till konstgräsplan. Om det dock skulle visa sig att friidrottsanläggningen är i 
bruk, är mitt förslag att konstgräsplanen anläggs på den nuvarande 
grusplanen. 

• Att den ena tennisbanan som finns utomhus rustas upp, medan den andra 
byggs om till padelbana. 

• Att det anläggs ett utegym / en hinderbana vid sidan av tennishallen, i 
anslutning till starten på elljusspåret. 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska 
nämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 
______ 
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KF § 92  DNR KS  139/2020 389 
 
Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2020-05-05 från Linus Lindelöf: 
”Vad vill jag? 

- Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var 
förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. 
Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag 
tänker mig att det här ska vara något liknande. Det här förslaget innebär 
att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en 
dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala 
punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas 
aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att 
vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält 
och livemusik. Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet 
arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för 
samtliga medborgar … 

Varför? 
- Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i 

gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter 
år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här 
och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter 
har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att 
Herrljunga också anordnar det.” 

 
Mitt förslag är: 

• Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt 
återkommande dagsfestival. 

• Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet 
om hur de ser på det här förslaget.  

• Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala 
föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om 
de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang. 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att ärendet överlämnas till 
bildningsnämnden för beredning. 
 
Ordföranden frågar om ärendet överlämnas till bildningsnämnden och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning. 
______ 
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KF § 93  DNR KS 153/2020 381 
 
Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga 
stadspark 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2020-06-05 från Jonas Myrén: 
”Vad vill jag: Lämna ett förslag att anordna ett utegym i Herrljungas stadspark. 
Varför: Det finns flera olika skäl till att detta skulle vara bra:” 
 

• Det finns en lekplats där man kan ha barnen under tiden som man tränar. 
 

• Vi kommer med största sannolikhet att få tillbaka något som liknar Corona 
viruset i framtiden, då är det bra att kunna vistas utomhus och ha 
träningsmöjligheter istället för att träna inomhus. 

 
• Många studier visar ju att vi rör oss för lite, nu får man en större valfrihet 

om man inte gillar att gå på ett inomhusgym. 
 

• Platsen i parken räcker till för ett utomhusgym. 
 

• Stadsparken skulle utnyttjas till något bra som främjar folkhälsan. 
 

• Skolor skulle kunna nyttja det på gymnastiklektionerna. 
 

• Det blir synergieffekter med att gamla och unga som träffas och tränar. 
 

Om man vill ha ideer så finns det ett exemplariskt utomhusgym i Hjo i anslutning 
till en lekplats som passar alla åldersgrupper gammal som ung. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska 
nämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 
______ 
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KF § 94  DNR KS 160/2020 910 
 
Fortsatt förlängning av minskat antal ledamöter till 
kommunfullmäktige i september 2020 
 
Sammanfattning 
Jessica Perhson (C) har begärt att ta upp ett extra ärende inför dagens sammanträde: 
 
Idag pågår en allmän smittspridning av Coronavirnset i Västra Götaland, att idag 
förutspå smittspridningsläget efter sommaren är en omöjlighet. Utifrån detta bör 
fullmäktige agera med största försiktighet för att minska riskerna för 
smittspridning. Under hösten kan man göra en ny bedömning av läget. 

 
Förslag till beslut: 
Att man minskar antalet ledamöter till 21 st för kommunfullmäktiges sammanträde i 
september 2020. Fördelingen av mandat sker i enlighet med det som fullmäktige 
beslutade 2020-04-07. 
______ 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan behandla ärendet idag och finner att 
så sker. 
 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att kommunfullmäktige avvaktar med beslut i 
ärendet. Ärendet överlämnas istället till kommunfullmäktiges presidium för beslut i 
augusti, om pandemins läget inte förändras.  
 
Ove Severin (KD) bifaller Jessica Pehrsons (C) förslag till beslut. 
 
Mats Palm (S) bifaller Jessica Pehrsons (C) förslag till beslut och föreslår följande 
tillägg: 

• Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda formerna för digital 
närvaro på kommunfullmäktiges sammanträde. 

 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
belsutar i enlighet med Jessica Pehrsons (C) förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar sedan om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att det 
avslås. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Minskat antal ledamöter för kommunfullmäktigesammanträde förlängs till 
och med september 2020.  

______ 
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Fortsättning KF § 94 
 
Reservation 
Ronnie Rexwall (KV), lämnar in följande reservation: 
 
’’Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet att minska till 21 ledamöter. Vi är 
inte beredda att tumma på demokratin utan anledningar. 
 
Ronnie Rexwall 
Gruppledare Kommunens Väl’’
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KF § 95 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

______ 
 

 

Nr Meddelanden DNR 

1 Årsredovisning Herrljunga Elektriska 
AB 2019, org.nr. 5556006-9816 
 

KS 113/2020 

2 Årsredovisning Herrljunga Vatten AB 
2019, org.nr. 556739-5347 
 

KS 114/ 2020 

3 Årsredovisning Herrljunga Elkraft AB 
2019, org.nr. 556525-9206 
 

KS 115/2020 

4 SN § 71/2020-04-28 Tillfälliga 
omsorgsinsatser vid vistelse i 
Herrljunga kommun 
 

Postlista KS 
38:2020 

5 Års- och koncernredovisning 2019 
Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr. 
556637-5746 
 

KS 108/2020 993 

6 Beslut från länsstyrelsen om ny 
ledamot i kommunfullmäktige 
 

KS 5/2020 111 

7 Beslut från länsstyrelsen om avgången 
ledamot i kommunfullmäktige 
 

KS 5/2020 111 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1

Omröstning

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

C
Johnny Carlsson

Simon Fredriksson X X

Jessica Pehrson X X

Andreas Molin

Cecilia Frändberg X X

Torbjörn Holgersson

Ersättare:
Brita Hårsmar X X

Christer Amnehammar X X

Susanne Marstorp

KD
Ingemar Kihlström

Fredrik Svensson X X

Ersättare:
Staffan Setterberg

Ove Severin X X

KV
Ronnie Rexwall X X

Christina Glad

Börje Aronsson X X

Ersättare:
Gun Carlsson

Lennart Ottosson

L
Inger Gustavsson

Håkan Körberg

Charlotta Norén X X

Ersättare:
Finn Svensson X X
Jan-Olof Brorson

Summa denna sida 11 9 2

NÄRVARO

Omröstning KF § 
78, 
Kommunstyrelse
ns förslag mot 
Mats Palms (S) 
förslag



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

M  

Christina Abrahamsson X X

Gunnar Andersson X X

Karin Carlsson

Ersättare:
Osborn Eklundh

Carin Martinsson

S
Mats Palm X X   

Anette Rundström X X    

Björn Wilhelmsson X X  

Kerstin Johansson

Bert-Åke Johansson X X

Lise-Lotte Hellstadius  

Jan Bengtsson

Ersättare:
Marie Frost

Tomas Svennberg

Kari Hellstadius X X

Kurt Hallberg

SD
Jacob Brendelius (-) X X

Marco Glad X X

Peter Müller

Ersättare:

Summa denna sida 9 4 5

Omröstning KF § 
78



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ
AV-

STÅR

V
Terese Eneman

Magnus Jonsson X X

Ersättare:
Bo Naumburg

Lillemor Fritioff

Ordförande
Andreas Johansson M X X

Summa denna sida 2 1 1

Totalt samtliga sidor 21 13 8

NÄRVARO Omröstning § 



BUDGET och 

MÅLDOKUMENT 

2021-2023 

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25



 

Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam 

budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023 

Utmaningarna och behoven är stora, och dom kommer inte att minska framöver. Att inte hantera 
detta idag, gör bara att utmaningarna växer sig större. Vi ser nu att vi behöver ta oss an våra 
utmaningar gemensamt över partigränser, för Herrljungas bästa. 
 

Den gemensamma budgeten 
Det råder i år stora osäkerheter i vår omvärld. SKR pratar om en konjunkturkollaps som kommer att 

vara ihållande. Ekonomiska prognoser visar på rejält minskade skatteintäkter i år men också för 

nästkommande år mot vad som tidigare prognostiserats. SKR betonar i den senaste skatteprognosen 

att osäkerheten är stor och att omständigheterna kan förändras snabbt.  

Vi anser att vi måste skapa goda planeringsförutsättningar i denna osäkra tid. Vi går därför ihop och 

gör vad vi kan för att uppnå just detta, bra planeringsförutsättningar för våra verksamheter. Vi har 

tillsammans arbetat fram en budget utifrån de fakta som idag finns, med preliminära ramar för 

nämnderna att arbeta vidare med under hösten.  

I denna budget har vi kompenserat verksamheternas kostnadsökningar med 2,5 % i lönerevision 

samt 2 % i övriga kostnadsökningar.  

Utöver uppräkningarna i lön och övriga kostnader har vi valt att satsa på: 

 Lönesatsning för prioriterade grupper med totalt 3 mnkr 

 Resursförstärkning till äldreomsorgen med totalt 1 mnkr 

 Utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till 2 mnkr 

 Demografisatsning på drygt 10 mnkr.  

Bildningsnämnden och Socialnämnden behåller i denna budget tidigare tilldelade 

demografipengar för 2021, när utfallen och prognoserna visar på nedgång i antal äldre och 

yngre. Detta motsvarar drygt 10 mnkr för det enskilda året. Prognosen över 

befolkningsutvecklingen talar dock för ökade behov både inom Bildnings- och Socialnämnden 

från 2022 och framåt. För att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar görs därför 

en tillfällig satsning genom att nämnderna får behålla dessa medel, vilket kommer att räknas 

av mot volymökningen kommande år. 

Vision och mål 
Revisionen noterade i 2019 års revisionsberättelse att kommunens målstyrning och uppföljning är 

otydlig. Prioriterade mål har fallit ifrån eller tillkommit och begrepp i de olika dokumenten 

harmoniserade inte med varandra.  Man påpekade också att det fanns ett stort antal mål (43) där 

flertalet var svåra att mäta. Dessa otydligheter försvårar eller minskar möjligheterna till att kunna dra 

användbara slutsatser kring resultateten eller presentera en samlad bedömning av kommunens 

måluppfyllelse.  

Under början av 2020 har en översyn av de övergripande målen skett. I det här arbetet har alla 

presidier och förvaltningsledningar varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte 

på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde har 

formulerats, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta arbetet med 

budget och utveckla nämndsmål som bidrar till de kommunövergripande målen. Detta utgör grunden 

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25



för förvaltningens verksamhetsplan och vidare arbete med handlingsplaner och aktiviteter på lokal 

nivå. 

 

Avslut och summering 
Behoven är stora, i några fall direkt omedelbara. Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav 
som vi redan kan se är ökande. Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall geografiska. 
Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det 
krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt 
närhet till storstaden. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva 
boendemöjligheter i attraktiva områden i vår kommun. 
 

Trots den osäkerhet som nu råder i vår omvärld så vill vi med denna budget skapa arbetsro och ge 

nämnderna bra förutsättningar till att kunna planera sina verksamheter. De utmaningar som vi ser 

framför oss ska vi alla gemensamt ta oss an och arbeta med, för våra kommuninvånares bästa.   

 

 

Kommunstyrelsens presidium 2020-05-15 

 

 

Gunnar Andersson Jessica Persson Mats Palm   

Ordförande   1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 

kommunstyrelsen kommunstyrelsen kommunstyrelsen
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Fokusområde En hållbar och inkluderande 

kommun 

 

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. 

Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut 

och aktiviteter.  

 

En välkomnande och attraktiv 

kommun 

 

Vi arbetar för en trygg och stimulerande 

miljö med medborgare, företagande och 

besökare i fokus. En småstadsidyll nära 

storstad och fritid, du är i centrum! 

En utvecklande kommun 

 

 

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och 

tillsammans uppnår vi tillväxt genom 

nytänkande 

 

Kommun-

övergripande 

mål 

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt 

hushålla med naturens resurser, nu och i 

framtiden.  

2. Herrljunga kommun ska ha en god 

ekonomisk hushållning. 

3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara 

verksamheter som främjar trygghet, 

inkludering och jämställdhet.  

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram 

Herrljunga kommuns goda egenskaper och 

företagande.  

5. Herrljunga kommun är en trygg plats att 

besöka, leva och verka i. 

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i 

hela kommunen.  

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt 

lärande och god livskvalitet.  

8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och 

starkt lokalt näringsliv 

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett 

hållbart samhällsbyggande 

 

Vision 

Växtkraft 10 000 
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En hållbar och inkluderande kommun 

Indikatorer: 

 Miljö 

Förvaltningarna redovisar här miljöval från byggnation till resepolicy.  

o Detta följs genom Agenda 2030 mål nr 12 Hållbar Konsumtion och Produktion, Mål 13 

Bekämpa klimatförändringarna samt interna mål.  

 Ekonomi 

o Soliditetskrav 

o 2% överskott över tid 

o KFs fastställda mål om självfinansiering 

 Erbjuda säker och jämställd arbetsmiljö 

Detta inkluderar heltid som norm, löneskillnader, att arbeta med att erbjuda interna 

karriärmöjligheter samt minska könssegregering inom olika yrken.  

o Detta följs bla. genom Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet  

 

En välkomnande och attraktiv kommun 

Indikatorer: 

 Tillväxt över tid 

Detta inkluderar tillgänglig tomtmark för bostäder och industri, bostadsbyggande samt aktiviteter som 

görs för att marknadsföra kommunen som bostads- och verksamhetsort. 

o Tillväxt 

 Fler rekommenderar Herrljunga som boende och verksamhetsort.  

o Utfall från som medarbetarenkät, SKRs medborgarundersökning samt attitydundersökning som 

en del av varumärkesplattform samt företagsranking.  

o Agenda 2030 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Samarbete mellan förvaltningar, externa aktörer etc 

Detta blir ett beskrivande mål gällande samverkan inom och utom kommunen, där också 

medborgardialog är ett område.  

 

En utvecklande kommun 

Indikatorer 

 Skolresultat över tid  

Alla förvaltningar kan bidra till att Herrljunga utvecklar en så god lärandemiljö som möjligt, med ett aktivt 

och brett föreningsliv, och lärande och utveckling på arbetsplatsen.   

o Detta följs bl.a. Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla 

 Ett starkt näringslivsklimat 

Detta inkluderar färdigställda industritomter, nyetableringar, UF, arbete som förvaltningarna gör för att 

bidra till aktivt företagande.  

o Totalt antal företag/nya företag 

o Näringslivsranking 

 Hållbart samhälle 
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Detta mäts genom bl.a. 

o Valdeltagande 

o Bostadsbyggande på landsbygd och tätort 

o Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och 

samhällen 
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Resultaträkning  

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -517 042 -525 424 -531 186 -533 661 -541 848 -553 820 

Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000 

Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -564 983 -575 848 -590 820 

Skatteintäkter 429 708 435 879 433 865 433 330 445 231 459 337 

Generella statsbidrag 113 969 124 686 125 264 139 749 143 059 144 880 

Extra statsbidrag 3 018 2 073 6 862       

Verksamhetens resultat 9 836 10 060 7 651 8 096 12 442 13 397 

Finansiella intäkter 1 467 1 500 1 440 1 300 1 300 1 300 

Finansiella kostnader -538 -400 -485 -800 -800 -800 

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - -   - - - 

Resultat efter finansiella poster 10 766 11 160 8 606 8 596 12 942 13 897 

Extraordinära poster - - - - - - 

Årets resultat 10 766 11 160 8 606 8 596 12 942 13 897 

              

Resultat i procent av skatteintäkter 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 2,2% 2,3% 

              

Investeringsnivå -42 366 -42 050 -48 950 -69 135 -85 225 -76 025 

Egna tillförda medel 30 582 38 314 35 760 39 918 46 942 50 897 

Finansiellt över- resp underskott -11 783 -3 736 -13 190 -29 217 -38 283 -25 128 

Ack Egna medel/Externa lån 29 200 71 841 30 000 59 217 97 500 122 628 

              

Kommunbidrag -532 633 -553 704 -562 576 -564 095 -575 179 -590 634 

Återföring finansiella kostnader 33 - - - - - 

Kapitalkostnad - avskrivningar 19 817 27 154 27 154 31 322 34 000 37 000 

Kapitalkostnad - Internränta 5 124 7 686 7 686 5 832 6 399 6 963 

Gemensamma intäkter/kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149 

Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000 

Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -564 983 -575 848 -590 820 

              

Gemensamma kostnader             

Deponi Tumberg 158 200 200 - - - 
Försäljning mark + exploatering + 
övrigt 953 - 2 000 - - - 

Övriga intäkter 151 - 150       

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 570 -1 000 -1 250 -1 500 -1 500 -1 500 

Över/underskott PO-pålägg -1 885 - 700 - - - 

Pensionskostnad fullfondering inkl 
särskild löneskatt 

-6 392 -5 760 -4 700 -4 120 -4 268 -4 399 

      -1 100 -1 300 -1 250 

Övriga pensionskostnader -488 - -400 - - - 

Övriga kostnader -309 - -150 - - - 

Gemensamma kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149 
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Balansräkning 

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR             

Anläggningstillgångar             

Immateriella anläggningstillgångar 64 - 32 - - - 

Materiella anläggningstillgångar 372 065 440 157 393 861 431 674 482 899 521 924 

Mark, byggnader o tekn anläggn.             

Maskiner och inventarier             

Övriga materiella anläggn             

Finansiella anläggningstillgångar 148 658 148 800 148 700 148 725 148 750 148 775 

Summa anläggningstillgångar 520 787 588 957 542 593 580 399 631 649 670 699 

              

Bidrag till statlig infrastruktur 2 249 2 125 2 125 2 000 1 875 1 750 

              

Omsättningstillgångar             

Förråd/exploatering 2 627 3 200 2 100 1 850 1 850 1 850 

Fordringar 42 874 20 000 35 000 30 000 20 000 20 000 

Kortfristiga placeringar - - - - - - 

Kassa och bank 51 541 40 000 35 000 30 000 30 000 30 000 

Summa omsättningstillgångar 97 042 65 325 72 100 61 850 51 850 51 850 

              

SUMMA TILLGÅNGAR 620 078 654 282 616 818 644 249 685 374 724 299 

              

EGET KAPITAL,             

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER             

Eget kapital             

Årets resultat 10 766 11 160 11 464 8 596 12 942 13 897 

Resultatutjämningsreserv 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 

Övrigt eget kapital 228 579 233 591 239 344 250 808 259 404 272 346 

Summa eget kapital 254 772 260 179 266 235 274 831 287 773 301 670 

              

Avsättningar             

Avsättningar för pension 190 803 185 500 185 940 180 370 174 950 169 720 

Övriga avsättningar 26 003 24 500 22 000 18 000 14 000 10 000 

Summa avsättningar 216 805 210 000 207 940 198 370 188 950 179 720 

              

Skulder             

Långfristiga skulder 2 257 - 30 000 90 000 100 000 140 000 

Kortfristiga skulder 146 243 184 104 140 443 81 048 108 651 102 909 

Summa skulder 148 501 184 104 170 443 171 048 208 651 242 909 

              

SUMMA EGET KAPITAL,             

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 620 078 654 282 644 618 644 249 685 374 724 299 
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Kommunbidrag 2021 

 

 

 

  

2021

Kommun

bidrag 

2020

Lönerev 

2021

Prisökn 

extern 

exkl lön

Prisökn 

internt

Demografi 

förändring

Kapitalk 

förändring

Politisk 

prioriteri

ng 2020 

tillfällig

Politisk 

prioriteri

ng 2021 

tillfällig

Politisk 

prioriteri

ng 

ramhöja

nde

Nationell

a beslut 

(ramhöja

nde/sänk

ande)

Politisk 

justering, 

beslut 

2021

Ramväx

ling 

Kommun 

bidrag 

2021

Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision 1 673 33 0 0 0 0 0 1 706

Kommunstyrelsen 37 449 339 59 -14 -4 111 0 0 0 0 179 33 901

Bildningsnämnden 244 306 555 1 055 -9 978 60 0 8 453 0 -513 0 -1 298 242 639

Socialnämnden 205 592 629 415 -2 033 91 0 2 033 1 000 2 0 593 208 322

Tekniska nämnden 38 252 142 188 586 -900 900 17 0 0 282 39 466

Bygg- och miljönämnden 13 874 -32 27 37 0 0 0 41 0 245 14 192

Utvecklingsmedel 1 500 2 000

Lönerevidering 2020 9 månader + 2021 5 690 9 259 14 950

Lönesatsning prioriterade grupper 3 000 3 000

0

Kapitalkostnadsförändring 2020-2021 5 367 -1 448 3 919

Summa 553 704 12 259 1 666 1 743 -12 012 -688 -5 011 11 386 1 017 -470 0 0 564 095

Tillgängligt kommunbidrag 564 095

Differens 0
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Investeringsbudget 2021-2023 

    Investeringsbudget 2021-2023  

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Bildningsnämnden Inventarier / Inventarier IT BN               1 000                   1 000                   1 500       

Bildningsnämnden Lekplatser fsk/skola upprustning                  300                      300                      300       

Bildningsnämnden Inventarier Mörlanda                  250                      250         

Bildningsnämnden Inventarier Od                  400          

Bildningsnämnden Inventarier Horsby                  750          

Delsumma Bildningsnämnden                 2 700                   1 550                   1 800       

Kommunstyrelsen Markköp               2 000                   1 500                   1 500       

Kommunstyrelsen Inventaier kommunhus                  100                        50                        50       

Kommunstyrelsen Genomförande IT-strategi               1 500          

Kommunstyrelsen IT kapacitetsutökning       

Kommunstyrelsen Reinvestering server o lagring IT               2 000                   2 000                   2 000       

Kommunstyrelsen Reinvestering trådlöst nätverk Hlj               1 200                      500                      500       

Kommunstyrelsen Reinvestering trådlöst nätverk Vga       

Kommunstyrelsen Digitalisering Hlj               1 000                   1 000                         -         

Kommunstyrelsen Digitalisering Vga       

Kommunstyrelsen Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning                  300          

Kommunstyrelsen Nytt ärendesystem och e-arkiv       

Kommunstyrelsen Kommunövergripande förstudiemedel               1 000                   1 000                   1 000       

Delsumma Kommunstyrelsen                 9 100                   6 050                   5 050       
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    Investeringsbudget 2021-2023  

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Socialnämnden Inventarier                  500                      500                      500       

Socialnämnden Hjälpmedel                  200                      200                      200       

Socialnämnden Infrastruktur IT                  200                      200                      200       

Socialnämnden Hotellås       

Socialnämnden Inventarier Hagen                  500                      200                      500       

Socialnämnden Förstudie ombyggn Hemgården       

Socialnämnden Inventarier Hemgården                    500       

Socialnämnden Inventarier flytt dagträff/hemtjänst                   300         

Delsumma Socialnämnden                 1 400                   1 400                   1 900       

Bygg och miljönämnden Räddningsmaterial                  250                      250                      250       

Bygg och miljönämnden Inventarier                   150         

Bygg och miljönämnden Lastväxlare inkl tank               2 700          

Bygg och miljönämnden Digitalisering av bygglovsprocessen 2021                  250          

Bygg och miljönämnden Larmställ       

Bygg och miljönämnden Transportbil (Pickup)       

Delsumma Bygg och 
miljönämnden                 3 200                      400                      250       
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    Investeringsbudget 2021-2023  

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Tekniska nämnden Verksamhetsanpassningar               1 000                   1 000                   1 000       

Tekniska nämnden Säkerhetshöjande åtgärder               1 000                   1 000                   1 000       

Tekniska nämnden Reinvesteringar fastigheter               9 000                   9 000                   9 000       

Tekniska nämnden Tillgänglighetsanpassning                  500                      500                      500       

Tekniska nämnden Maskiner fastighetsskötsel                  500                      200                      200       

Tekniska nämnden Brandskydd Hemgården               4 000          

Tekniska nämnden Hagen värme och ventilationsstyrning               2 000          

Tekniska nämnden Hagen kök ventilation               2 900          

Tekniska nämnden Gäsenegården attraktivare lägenheter               5 000                   5 000         

Tekniska nämnden Simhallen ytskikt  Särskild prövning, besiktning sommar 2020    

Socialnämnden Renovering Hemgården                   500                      500       

Tekniska nämnden Mindre gatuanläggningar/GC-vägar               1 000                   1 000                   1 000       

Tekniska nämnden Asfaltering/reinvestering gata               2 000                   2 000                   2 000       

Tekniska nämnden Upprustning allmänna lekplatser                  200                      200                      200       

Tekniska nämnden Upprustning Storgatan                2 000         

Tekniska nämnden Upprustning Kvarnbron                2 000         

Tekniska nämnden Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station               1 100          

Tekniska nämnden Cykelgarage järnvägsstationen                  800          

Tekniska nämnden Städ och tvättmaskiner                  200                      200                      200       

Tekniska nämnden Digitalt lokalvårdsprogram                  300          

Tekniska nämnden Nya värmevagnar                   200          

Tekniska nämnden Förpackningsmaskin Matdistribution                    80          

Tekniska nämnden Tvättmaskiner och torktumlare                  280          

Tekniska nämnden Idrottsmaterial/redskap simhall                  125                      125                      125       

Tekniska nämnden Materiel simhall                  100          

Tekniska nämnden Bidragsmodul       

Tekniska nämnden Friidrottsanläggning             9 000     

Tekniska nämnden Översyn av skoghällas elljusspår                    75          
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Tekniska nämnden Översyn av Hälsans stig       

Tekniska nämnden Utegym Herrljunga tätort                  200          

Tekniska nämnden Möbler Herrljunga sportcenter                  100          

Tekniska nämnden Underhåll löparspår tätort                    300       

Tekniska nämnden Underhåll skateboardpark                   100         

Tekniska nämnden Resultattavlor sporthallar                    75          

Tekniska nämnden Horsby förskola/skola/kök och matsal       

Tekniska nämnden Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola             10 000         

Tekniska nämnden Ombyggnad Od skola / fsk       

Tekniska nämnden Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene       

Tekniska nämnden Hagen ombyggnation samt nybyggnation            10 000                40 000                50 000       

Tekniska nämnden Ombyggnad av Hemgården       

Delsumma Tekniska nämnden              42 735                74 825                66 025             9 000     

Exploatering  Exploatering (Ölltorp)       

Exploatering  Hagen exploateringsområde       

Exploatering  Exploatering Södra Horsby etapp 2               9 000          

Exploatering  Exploatering               1 000                   1 000                   1 000       

Delsumma Exploatering              10 000                   1 000                   1 000                   -       

Summa totala investeringar              69 135                85 225                76 025       
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning  3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning  4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 

Bilaga1, KS § 91/2020-05-25



Bilaga 1, SN S 70/2020-04-28wn
gg

HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2020-04-09

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd
Särskilt boende

Kontaktperson
Särskilt boende

Datum för beslut Datum för avbrott
2019-08-21
201 9- 1 0-09
2019- 12-03

Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön Verk/avs2.
Kvinna 2020-03- 10
Man 2020-0 1 -29
Man

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs.

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson

Datum för beslut Datum för avbrott Individ
201 9-03-06 Ungdom

201 9-07-08 Vuxen
20 19- 1 0-03 Vuxen

Kön
Pojke
Man
Man

Verks/avs.

2020-03 -25
2020-02-01

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Korttidsvistelse

Datum för beslut
2018-11-05
20 1 9-02-28
2019-06-18
2019- 10-01

Datum för avbrott Individ
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Pojke
Kvinna
Flicka
Pojke
Flicka

Verks/avs.

Ledsagarservice
Kontaktperson
Boende barn-unga

2019-12-15
2020-03-09

Kontaktperson 2019-12-31

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssarnordnare

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.
2 Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
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