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FÖRVALTNING 
Tekniska  

Tjänsteskrivelse 
2020-04-02 

DNR    
Sid 1 av 1   

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

Försäljning fastighet del av Herrljunga 6:3 

Sammanfattning 
Ägaren till fastigheten Herrljunga 7:27 avser att förvärva del av fastigheten Herrljunga 6:3  
på ca 3400 m² som gränsar till dennes mark. På ytan ligger en gammal arkivbyggnad som 
har ett visst historiskt värde. Byggnaden har använts av Herrljunga Hembygdsförening som 
nu sagt upp avtalet och vill snarast frånträda byggnaden. Tekniska nämnden har tidigare 
gett förvaltningen i uppdrag att avyttra byggnaden (TN § 71). 

Herrljunga kommun har idag inga planer för tomtytan och endast mindre kostnad för att 
underhålla byggnaden. Tekniska förvaltningen ser en fördel i att skötsel av mark och 
byggnad sköts av en extern part. Byggnaden har tidigare varit uppe till diskussion kopplat 
mot ödehus. Förvaltningens förslag är att del av Herrljunga 6:3 å 3400 m² enligt bilaga säljs 
till intressenten som har avsikt att förvärva fastigheten. Herrljunga kommun avser att endast 
begära ersättning för markytan, för kommunens fastslagna tomtpris på 100 kr m² 
byggnaden ingår i köpet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-02 
TN §71/2019-10-03 
Bilaga 1, situationsplan 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner försäljning å del av Herrljunga 6:3 enligt förslaget. 
Köparen står för avstyckningskostnaden samt lantmäterikostnader. 

Ärende 3



!! ,a HERRLJUNG~. KOMMUN 

-,.. TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-10-03 

Justerandes s1gn 

TN § 71 DNR TK 94/2019 

Hantering av obudgeterade fastigheter 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har ett antal fastigheter som saknar ekonomisk täckning för 
drift och underhåll. Nedan redovisas ett urval av de fastigheter som saknar 
ekonomiska medel för drift och underhåll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-26 
Fastighetskarta på Löparen 1 Skogslund daterade 11mars2019 
Bilder på byggnaden Skogslund 
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 Vävstugan daterad 18 mars 2019 
Bilder på byggnaden Vävstugan 
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 arkivbyggnad daterad 18 mars 2019 
Bilder på Herrljunga 6:3, arkivbyggnad 
Fastighetskarta på Mejseln 1 daterad 18 mars 2019 
Bilder på Mejseln 1, Carport 
Fastighetskarta på Lindspång 1 :23 daterad 13 augusti 2019 
Bilder på Lindspång 1 :23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Löparen 1 Skogslund 
Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och marken återställs. 
Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en separat driftskostnad under 
saneringsfastigheter. 
Alternativ 2; byggnaden på fastigheten Löparen 1 renoveras och tekniska nämn
den ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftkostnader tills en hyres
gäst kan f1 ytta in. 
Alternativ 3; inga åtgärder på byggnaden. 

Herrljunga 6:3 Vävstugan 
Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Herrljunga 6:3 som går under populär
namnet Vävstugan, rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetupp
följningen som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter. Marken för
blir i Herrljunga kommuns ägo. 
Alternativ 2; byggnaden rustas upp och Tekniska nämnden ansöker om tilläggsan
slag från KF för att täcka driftkostnader. 
Alternativ 3, inga åtgärder. 

Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad 
Alternativ 1; byggnaden, ett arkiv, på fastigheten Herrljunga 6:3, samt tillhörande 
mark, som är en ödekyrkogård avyttras till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27. 
Alternativ 2 ; byggnaden förblir i Herrljunga kommuns ägo och tekniska nämnden 
ansöker om tilläggsanslag för att täcka drift och underhåll av byggnaden. 

Utdrags bestyrkande 

Ärende 3



~ ~ HERRLJUNGA_ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Fortsättning TN § 71 

Mejseln 1 Carport 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2019-10-03 

Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Mejseln 1 rivs och marken återställs. 
Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. 
Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 
Alternativ 2; byggnaden rivs, marken återställs. Fastigheten går till försäljning. 
Alternativ 3; fastigheten går till försäljning med carport. 
Alternativ 4; inga åtgärder. 

Vreta 1:30 fd Bostadshus 
Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Vreta 1:30 rivs och marken återställs. 
Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. 
Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 
Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försälj
ning. 
Alternativ 3; fastigheten går till försäljning och byggnaden står kvar. 
Alternativ 4; inga åtgärder. 

Enen 10 fd Bostadshus 
Alternativ 1; byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och marken återställs. Kost
naden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastig
heten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 
A lternativ 2; byggnaderna rivs och marken återställs. Fastigheten går till försälj
nmg. 
Alternativ 3; Fastigheten går till försäljning med byggnader. 
Alternativ 4; byggnaderna rustas upp och bevaras. Tekniska nämnden ansöker om 
tilläggsanslag från KF för att täcka driftskostnader. 
Alternativ 5; ingen åtgärd. 

Lindspång 1:23 
Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Lindspång 1 :23 rivs och marken återställs. 
Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. 
Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 
Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försälj
nmg. 
Alternativ 4; ingen åtgärd. 

På sammanträdet föreslår ordförande följande: 

• Löparen 1 Skogslund: Byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och 
marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en 
separat driftskostnad under saneringsfastigheter. 

• Herrljunga 6:3 Vävstugan: Inga åtgärder. 
• Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad: Byggnaden, ett arkiv, på fastigheten 

Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras 
till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 3



!! I!,· HERRLJUNG~. KOMMUN 

~ TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sid 15 
2019-10-03 

Justerandes s ign 

Fortsättning TN § 71 

• Mejseln 1 Carport: Fastigheten går till försäljning med carport. 
• Vreta 1:30 fd Bostadshus: Byggnaden rivs och marken återställs. Fastig

heten går till försäljning. 
• Enen 10 fd Bostadshus: Byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och 

marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under 
saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 

• Lindspång 1:23: Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går 
till försäljning. 

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

Tekniska nämndens beslut 
I. Löparen 1 Skogslund: Byggnaden på fastigheten Löparen I rivs och 

marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en 
separat driftskostnad under saneringsfastigheter. 

2. Herrljunga 6:3 Vävstugan: Inga åtgärder. 
3. Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad: Byggnaden, ett arkiv, på fastigheten 

Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras 
till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27. 

4. Mejseln 1 Carport: Fastigheten går till försäljning med carport. 
5. Vreta 1:30 fd Bostadshus; Byggnaden rivs och marken återställs. 

Fastigheten går till försäljning. 
6. Enen 10 fd Bostadshus: Byggnaderna på fastigheten Enen I rivs och 

marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under 
saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo. 

7. Lindspång 1:23: Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går 
till försäljning. 

Ut drags bestyrkande 

Ärende 3



Bilder Herrljunga 6:3 Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 

Ärende 3
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-04-14  
DNR TK 98/2020 213     

Sid 1 av 3    
 

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

 
Översyn av jaktarrenden 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark på totalt 321 Ha till 9 st jaktlag. Dessa 
jaktlag jagar med full jakträtt eller sk reducerad jakträtt. Reducerad jakträtt innebär att inget 
vilt får skjutas på dessa marker med undantag av skadeskjutet eller trafikskadat vilt som enl 
3§ Jaktstadgan skall uppspåras och avlivas utan dröjsmål. 
 
Tekniska förvaltningen ser över alla jaktarrenden för att få en rättvisare avgiftsnivå. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Förteckning över jaktarrendeavtal 
Mall för jaktarrendekontrakt 
 
Förslag till beslut 

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

2. Samtliga jaktarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och framtida 
uppräkning.  

3. Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma kontraktsperiod. 
4. Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef för Gata 

Park. 
  
 
 
Jenny Andersson 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 

Ärende 4



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-04-14 
DNR TK 98/2020 213  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Herrljunga kommun utarrenderar jakträtten på kommunal mark på totalt 321 Ha till 9 st 
jaktlag. Dessa jaktlag jagar med full jakträtt eller sk reducerad jakträtt. Reducerad jakträtt 
innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag av skadeskjutet eller 
trafikskadat vilt som enl 3§ Jaktstadgan skall uppspåras och avlivas utan dröjsmål. 
 
Tekniska förvaltningen ser över alla jaktarrenden för att få en rättvisare avgiftsnivå. 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. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och 
korrekta vad gäller det avtalade området. 
 
Betalning av jaktarrenden har inte skett sedan år 2016, då avseende jaktår 2016/2017. 
Någon faktura har inte skickats från kommunens sida men enligt avtalet är detta inte 
nödvändigt då avtalet säger att betalning ska ske i förskott innan jaktårets början. Då det 
verkar oklart från båda sidor om betalning ska erläggas utan eller efter anmodan från 
markägaren bör detta klargöras i kontraktet. Det bör också klargöras vem inom tekniska 
förvaltningen som har uppdraget att förvalta kontrakten och fakturera jaktarrendena. 
 
Ekonomisk bedömning 
Anledningen till att justera ersättningsnivåerna är inte för att stärka ekonomin utan för att få 
en mer rättvis och marknadsmässig nivå på ersättningarna. 
Intäkten från jaktarrenden är idag ca 3 000 kr/år. Även med nya ersättningsnivåer är det 
ingen större intäkt för kommunen.  
 
Prisstatistik avgifter i Västra Götaland (exkl moms) 
Median: 111 kr/ha 
De 25% : 1-76 kr/ha 
De 50% i mitten: 76-118 kr/ha 
De 25% högsta: 203-1000 kr/ha 
 
Herrljunga kommuns avgifter sträcker sig mellan 6 kr/ha – 17,50 kr/ha. De lägsta 
avgifterna avser reducerad jakträtt. 
 
I utskicket till jaktlagen önskades synpunkter på ersättningsnivå 137 kr/ha för full jakträtt 
och förslag på avgift för reducerad jakträtt. Inkomna synpunkter hamnade på mellan 38-137 
kr/ha för full jakträtt och 10-38 kr/ha för reducerad jakträtt.  
 
Utifrån inkomna synpunkter och prisläget i Västra Götaland föreslås följande avgiftsnivåer: 
Full jakträtt: 100 kr/ha 
Reducerad jakt: 20 kr/ha 
 
Kontrakten bör också innehålla en uppräkningsklausul där avgiften vid varje ny 
kontraktsperiod räknas upp med KPI (konsumentprisindex) Basår 2021. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-04-14 
DNR TK 98/2020 213  

Sid 3 av 3 
 

Förändringens påverkan på respektive arrendator: 

Arrendator 
 Arrendesumma 

enl förslag  
 Arrendesumma 

2016/2017  Förändring 

Anders Börjesson 308 219 89 
Hackebergskogens jaktlag 386 345 41 
Hovs Lystorps jaktlag 778 0 778 
Hägdene Svenstorps jaktlag 964 282 682 
Jaktlag Ingemar Ulvebro* 380 0 380 
Stenunga jaktlag 1 448 576 872 
Tarselds jaktlag  1 396 946 450 
Urstens jaktlag 920 400 520 
Ölanda Jaktlag 128 48 80 

Totalsumma 6 708 2 816 3 892 
*Oklart om detta kontrakt gäller – svar inväntas 

 
För att underlätta uppräkning av arrendeavgiften föreslås att samtliga kontakt samordnas till 
samma kontraktsperiod. 

 
Samverkan 
Samverkas ej då det inte har någon påverkan på verksamheter med personal. 
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JAKTARRENDEKONTRAKT 

 

Herrljunga kommun, nedan kallad markägare utarrenderar på nedan angivna villkor jakträtten till 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  
(namn och adress)  

nedan kallad arrendatorn 

 

Fastighet som utarrenderas:  

Fastighetsbeteckning Antal hektar 

  

  

  

, se bifogad karta 

Totalt antal hektar:_____ 

1. Arrendetiden utgör 5 år räknat från och med 1 juli 20__.  

 

2. Den årliga arrendeavgiften utgör ___ kr per hektar för de marker där full jakträtt gäller. 

Den årliga arrendeavgiften utgör ___ kr per hektar där enl 3 reducerad jakt gäller. 

Summa arrendeavgift per år _________kronor.  

Arrendatorn skall erlägga denna avgift jämte gällande mervärdesskatt i förskott före varje 

jaktårs början, efter anmodan från markägaren. 

 

3. På följande av ovanstående fastigheter gäller reducerad jakt: 

 

 

 

 

 

vilket innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag av skadeskjutet eller 

trafikskadat vilt som enligt 3§ jaktstadgan skall uppspåras och avlivas utan dröjsmål 

 

4. Markägaren skall lämna arrendatorn noggranna uppgifter om gränserna för de områden som 

omfattas av arrendet. 

 

5. Arrendatorn skall vid utövande av sin jakträtt noga följa de bestämmelser och föreskrifter 

som meddelas i jaktförfattningarna och av vederbörande myndigheter. Arrendatorn skall 

särskilt uppmärksamma vad som sägs i 1§ andra och tredje stycket i jaktlagen. 

Fritidsverksamhet är i detta fall liktydigt med näring.  
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6. Markägaren är skyldig att tåla att arrendatorn anordnar erfoderligt antal utfordringsplatser. 

Om sådana är avsedda för hjortdjur eller hare får de dock ej utan markägarens medgivande 

anordnas i omedelbar närhet av trädgård. Arrendatorn får inte utan markägarens 

medgivande fälla lövträd till viltfoder. 

 

7. Får markägaren kännedom om att älg, hjort eller rådjur dödats eller skadats vid trafikolycka 

eller påträffar markägaren fallvilt skall han omgående underrätta arrendatorn 

 

8. Arrendatorn förbinder sig att tillvarataga eller bortforsla allt skadat eller dött vilt som 

påträffas på markerna. 

 

9. Arrendatorn får ej utan markägarens tillåtelse överlåta jakträtten till annan 

 

10. Behöver markägaren disponera delar av eller hela marken för markbyte, försäljning, 

bebyggelse, markarbeten eller dylikt har han rätt att med omedelbar verkan uppsäga detta 

kontrakt varvid skälig reglering av betalt arrende skall ske. 

 

11. Erlägger arrendatorn inte arrendeavgiften och mervärdesskatten inom föreskriven till eller 

inom en månad efter att markägaren gjort påminnelse därom, får markägaren säga upp 

kontraktet till omedelbart upphörande. Åsidosätter någon av parterna i väsentlig mån de 

förpliktelser varom i övrigt ovan överenskommits, äger motparten samma rätt till 

uppsägning. Upphör kontraktet att gälla till följd av försummelse från arrendatorns sida, är 

markägaren icke skyldig att återbetala vad han uppburit förlöpande jaktår. Är markägaren 

den försumlige, skall han återbetala vad som belöper på återstående del av jaktåret. 

 

12. Om ingendera parter säger uppkontraktet senast 3 månader före förfallodagen gäller det 

ytterligare en period av den längd som kontraktet är skrivet på. 

 

13. Vid varje ny kontraktsperiod räknas arrendeavgiften upp med konsumentprisindex. Basår 

2021 

 

14. Ändring eller tillägg i detta kontakt skall avfattas skriftligt och antecknas i parternas 

kontraktsexemplar. 

 

 

 

Detta kontrakt är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

_________________________den__________ 20___ 

 

Markägaren, enligt delegation  Arrendator 

 

__________________________  ___________________________ 

underskrift   underskrift 

 

__________________________  ____________________________ 

förtydligande   förtydligande 

Ärende 4



K:\GSS\Ekonomi\Ekonomiavdelningen\Controller\Jenny A\TN\Uppföljning_utredning\Arrenden\Jaktarrenden\Bilaga_Sammanställning Jaktarrenden

Arrenden Herrljunga kommun

Avtal nr Fastighet Typ av arrende yta (ha) Arrendator namn Avtalsstart

Avtalstid 

(mån)

Förlängnings

tid

Uppsägning

stid (mån)

Nuv avtal 

upphör

Sista dag för 

uppsägning

101 Horsby Östergården 2:13 Jakt 3,4 Tarselds jaktlag 1983-07-01 24 24 3 2021-06-30 2021-03-30

101 Horsby 11:1 Red jakt 22,7

101 Horsby Kvädaregården 1:6 del av Red jakt 7,5

101 Horsby 2:60 Jakt 22,6

102 Orraholmen 1:1 Red jakt 46,6 Stenunga jaktlag 1983-07-01 60 60 3 2021-06-30 2021-03-30

102 Arvidsgården 1:1 Red jakt 2,1

102 Herrljunga Östergården 1:3 Red jakt 7,3

102 Herrljunga 28:1 Red jakt 9,6

102 Herrljung aVästergården 3:3, 3:2 Red jakt 6,8

104 Trollabo 1:16 Jakt 7,9 Anders Börjesson 1983-07-01 60 60 3 2021-06-30 2021-03-30

104 Trollabo 5:1 Jakt 7,5

105 Mörlanda 2:2 del av Red jakt 48,2 Hägdene Svenstorps jaktlag 1995-07-01 60 60 3 2025-06-30 2025-03-30

106 Hyllered 1:4 Red jakt 0,5 Ölanda Jaktlag 2005-07-01 12 12 3 2021-06-30 2021-03-30

106 Hyllered 1:5 Red jakt 5,9

107 Herrljunga Lystorp 5:2 Red jakt 2,4 Hovs Lystorps jaktlag 1989-07-01 60 60 3 2024-06-30 2024-03-30

107 Herrljunga Lystorp 1:19 Red jakt 0,05

107 Herrljunga Djupatorp 1:6 Red jakt 0,37

107 Herrljunga Djupatorp 1:8 Red jakt 1,6

107 Herrljunga Mörlanda 2:2 del av Red jakt 34,5

108 Vreta 2:26 del av Red jakt 5,1 Hackebergskogens jaktlag 2006-07-01 60 60 3 2021-06-30 2021-03-30

108 Vreta 1:30, 1 Red jakt 6,6

108 Vreta 10:8, 3-4 del av Red jakt 2,2

108 Vreta 10:8, 1 del av Red jakt 2,4

108 Vreta 14:1, 1 Red jakt 2,7

108 Vreta 14:1 ,2 Red jakt 0,3

110 Herrljunga 6:2 delen norr om nossan Red jakt 9,2 Urstens jaktlag 2004-07-01 12 12 3 2021-06-30 2021-03-30

110 Herrljunga 6:3 delen norr om nossan Red jakt 24,6

110 Lindspång 1:36 västra delen Red jakt 12,2

112 Ljung 8:10 Red jakt 17 Jaktlag Ingemar Ulvebro 1989-07-01 60 60 3 2024-07-01 2024-03-30

112 Ljung 1:19 del av Red jakt 1,3

321,12 9 st
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Avslutade jaktarrrenden
Avtal nr Fastighet Typ av arrende yta (ha) Arrendator namn

103 Slätterna Broddarp jakt Stig Larsson

109 Nordgruppagården jakt Borås Jaktlag, Arne Karlson

109 Fröstorps jaktlag

111 Vreta 1:30, 2-3 Peter Hast

113 Ljung 1:17 Red jakt 8 Jaktlag Ingemar Ulvebro

enligt gamla avtal men hittas inte vid sökning i GIS - utgår därför ut kontrakten

101 Horsby Bengtsgården 7:8 Jakt 9 Tarselds jaktlag 

101 Horsby östergården 2:12 Jakt Tarselds jaktlag 

101 Horsby östergården 2:50 Red jakt Tarselds jaktlag 

101 Horsby Kvädaregården 1:8,1:10,1:13 Jakt Tarselds jaktlag 

104 Hudene 7:3 Red jakt 5,8 Anders Börjesson

107 Ljung 1:60 Red jakt Hovs Lystorps jaktlag

107 Ljung 1:19 del av Red jakt

108 Vreta 1:23 Red jakt 0,5 Hackebergskogens jaktlag

108 Vreta 1:32, 1 o 7 Red jakt

Not Ingenstans i något avtal finns paragraf om indexhöjning

Samtliga har förskottsbetalning, inget om att betalning ska erläggas på uppmaning, här borde alla betala oavsett faktura gått ut eller ej.

Är fastigheter omreglerade eftersom det inte riktigt stämmer med fastighetsbeteckningar?

Finns sålda fastigheter med i detta?

Ärende 4



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Irene Andersson 

Tjänsteskrivelse 
20200420 

DNR TK 87/2020 220    
Sid 1 av 2   

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

Begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande vildsvin på 
tallriken 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har mottagit en motion daterad 2020-01-13 förslaget är att Herrljunga 
kommun ska köpa in vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag som regelbundet ska 
serveras på kommunens skolor och äldreboende. Förslaget innebär att andelen lokalt 
producerad mat utökas.  
Utefter Livsmedelsverkets förteckning över livsmedelsgodkända slakterier har närbelägna 
leverantörer kontaktats. Pris och tillgång har efterfrågats. 
Följande har möjlighet att leverera: Koberg Vilt Sollebrunn, Magnus Jakt o Vilt Vara, 
Vikaryds köttbod Alingsås. Samtliga tillhandahåller frilevande djur och innehar godkända 
styck- och vilthanteringsanläggningar.                   
Inom skola och äldreomsorg är det enklast att implementera måltider med vildsvinsfärs och 
grytbitar.
Vildsvinsfärs kan alla tre nämnda leverantörerna tillhandahålla. Vildsvinsgrytbitar är det 
enbart Koberg Vilt som kan tillhandahålla.  
Om motionen tillstyrks kommer utvärderas förslaget av förvaltninge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20200420 

Förslag till beslut 
Servering av vildsvinskött sker två gånger per år till förskola, skola äldreboende och 
matdistribution. 

Irene Andersson 
Kostchef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Tekniska nämnden 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Irene Andersson 

Tjänsteskrivelse 
20200420 

DNR TK 87/2020 220 
Sid 2 av 2 

Ekonomisk bedömning 

Prisjämförelse har gjorts mellan vildsvinsfärs, blandfärs och nötfärs. Likaledes med 
vildsvinsgrytbitar och nötgrytbitar. Kostnadsberäkningen är räknad på det genomsnittliga 
priset med blandfärs, nötfärs, nötgrytbitar respektive vildsvinsfärs från olika leverantörer. 
Transportkostnad ingår inte i priset av vildsvinskött. Moms ingår inte i priset från någon 
leverantör. 

Menigo Charkman Duvereds Vikaryd Koberg Magnus J&V 
Blandfärs 73,58 66,80 

Nötfärs 89,41 91,50 82,00 

Vildsvinsfärs 120,00 99,00 90,00 

Nötgrytbitar 97,84 116,00 

Vildsvinsgrytbitar 137,00 

Servering två gånger per år med vildsvinsfärs i stället för blandfärs innebär en ökad 
snittkostnad för två serveringstillfällen med 15.180 kr.  
Servering två gånger per år med vildsvinsfärs i stället för nötfärs innebär en ökad 
snittkostnad med 7.130 kr. 
Servering två gånger per år med vildsvinsgrytbitar i stället för nötköttsgrytbitar innebär en 
ökad snittkostnad med 10.200 kr. 
Gäller serveringar till förskola, skola, äldreboende och matdistribution. 

Motivering av förslag till beslut 

Servering av vildsvinskött kan med smart matsedelsplanering rymmas inom budgeterad 
ram. 

Ärende 6
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 3 1

KS § 51 DNR KS 7/2020 220

Begäran om yttrande över motion om vildsvin på tallriken
istället för i grillen

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga
kommun ska revidera sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att Herrljunga
kommuns skolor och äldreboenden regelbundet ska servera lokalt producerat
vildsvinskött till elever och boende. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-
18 (§ 22) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kost och måltidsproduktion till
kommunens förvaltningar och verksamheter föreslås kommunstyrelsen begära ett
yttrande över motionen från tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.

Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill
säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

•

•

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill

säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.3

Expedieras till : Tekniska nämnden
För kännedom
till :

Justerandes sign

A
Utdragsbestyrkande

Kr
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HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Motion 2029 '-01- 1 3

Dar

ll'o1,) 2,to

2020-01-10

Vildsvin på tallriken istället för i grillen !

Vildsvinspopulationen har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige. Svinen förstör allt fler åkrar och grisar

ned i villaträdgårdar och parker. Bönder runt om i Sverige har uppmärksammat de allt större skadorna på

skörden. Där det odlas fleråriga växter så blir skadorna kvar i flera år.

Enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, har närmare 40 procent

av Sveriges lantbrukare drabbats. Dessutom orsakar svinen även allt fler trafikolyckor. År 2010 inträffade färre

än 2500 vildsvinsolyckor. År 2017 har antalet stigit till över 6000 stycken.

Sveriges jägare kan minska viltskadorna både i jordbruket och antalet trafikolyckor, men då måste vildsvinsjakt

uppmuntras på olika sätt. Viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel. Tyvärr ökar vildsvinsstammen i

dagsläget snabbare takt än vad jägarna hinner skjuta av svinen. Lokala jägare får inte sälja egna skjutna svin till

allmänheten då den egna frysen är fylld. Viltköttförsäljarnas kundkrets är ännu så länge inte tillräckligt stor.

Konsekvensen blir att vildsvinen finns kvar på åkrar, i rabatter och på landsvägar.

Svenska Jägareförbundet och LRF föreslagit förenklade regler för att möjliggöra ökad försäljning av vildsvinskött

i Sverige. I exempelvis Tyskland säljs varje år köttet av mellan 0,5 och 1 miljon vildsvin av lokala jägare till

vänner, bekanta och-lokala företag.

I väntan på en förändrad lagstiftning kan dock Herrljunga kommun redan nu hjälpa till genom att uppmuntra

produktion av viltkött genom att ändra sin inköpspolicy så att större kvantiteter av viltkött köps in för

konsumtion i kommunens skolor och på äldreboenden.

Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat vildsvinskött ökar. Våra landsvägar

blir säkrare och lantbrukarna får tryggare ekonomi och sinnesro.

<-
Sverigedemokraterna yrkar att:

Herrljunga kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att inköp av
vildsvinsskött från lokala livsmedelsföretag utökas.
Herrljunga kommuns skolor och äldreboenden ska regelbundet servera lokalt producerat
vildsvinsskött till elever och boende.

Jacob Brendelius (Sd)

Ärende 6
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SAMM ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 34

KS § 53 DNR KS 29/2020 635

Begäran om yttrande över motion om idrottsbibliotek

Sammanfattning
Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) har i motion daterad 2020-01-30
föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda möjligheten att, genom skolan och
föreningslivet, införa ett idrottsbibliotek som möjliggör utlåning av
idrottsutrustning. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 24) motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet föreslås

kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
OrdförarIdeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18
Motion daterad 2020-0 1-30

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.

Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill
säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.

•

• Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill

säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06- 12.3

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom
till:

Justerandes sign

Gb
Utdragsbestyrkande

Ärende 7



(JA KOMMUN
Komrnunstyrelsen

2:28 -01- 3 0

Iq j'2DkD
Motion.

Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar att ge
tillgång till idrott och motion via ett ”Bibliotek” för lån av idrottsutrustning.
Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också bygger
relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott.
På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett
“ldrottsbibliotek“ sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet,
starta en motsvarighet till denna funktion med “Idrottsbibliotek“ inom Herrljunga.

Ya!!–asIa–=
Bei-Åke Johansson Jan Bengtsson (s).

SOciaIIIelnok181elna Herrliunga Kolnrnun äh

Ärende 7
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019- 10-21
sid

11

KF § 160
KS § 150

DNR KS 112/2019 355

Svar på motion om belysning på gator, cykel- och gängbanor

Sammanfattning
Mats Palm (S) inkom 2019-04- 15 med en motion om att systemet med att släcka
ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas.

En utredning genomfördes av tekniska förvaltningen i vilken man kom fram till
följande: I tätort är det 820 stycken lampor som är tända hela natten och 560 lampor
som släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). På landsbygd finns 320 lampor.
Dessa släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). Varje lampa som kopplas om
för att lysa hela natten drar extra 190 kWh per år (baserat på kostnad för el, nät och
skatt = 1 kr/kWh + moms) på 1 90 kr per lampa vilket motsvarar 167 tkr för 880
stycken lampor. Engångskostnad för omkoppling av delsläckningen ligger på 25
tkr. Till detta kommer ökade kostnader för lampbyten. En lampa som är tänd hela
natten håller ca 3 år i stället för 6 år. Extra lampbyte kostar i tätort 16 tkr/år och på
landsbygd 11 tkr/år.

Motionen behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 60/2019-08-29
Kommunfullmäktige § 95/201 9-05-14
Motion inkommen 201 9-04- 15

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Motionen avslås.

Mats Palms (S) bifaller tekniska förvaltningens förslag nummer 2 med följande
ändring:

• Den ökade driftbudgeten om 25 tkr belastar driftbudget för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Aj ournering !

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med tekniska nämndens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

# 'z Utdragsbestyrkande

Ärende 8
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 9- 1 0-2 1
sid,

12

Fortsättning KF § 1 60
Fortsättning KS § 150

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS §
150/201 9-09-23).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Reservation
Socialdemokraterna och Liberaler reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige föreslår Börje Aronsson (KV) att återremittera ärendet för
förtydligande beredning.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska åtememitteras
och finner att ärendet återremitteras till tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för förtydligande beredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden

1/l

bt
1

Utdragsbestyrkande

1,#

Ärende 8



  

 
FÖRVALTNING 
Tekniska Förvaltningen  

 
Tjänsteskrivelse 

2020-04-17 
DNR TK-104-2020     

Sid 1 av 2    
 

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

  

 
Projekt Nattkoll 
 
Sammanfattning 

 
Projekt ”nattkoll”  har pågått sedan 2015. 
Syftet med projektet var enligt dåvarande tjänsteskrivelse 
 
” Syftet med ”Nattkoll” är att göra bostadsområden mindre utsatta för brottslig verksamhet 
genom ökad uppmärksamhet från de boende i närområdet/ kommunen. Målet är att minska 
brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. ”Nattkoll” 
ska bidra till att skapa ett upplevt tryggare boende.” 
 
En ytterligare intension var att under projekttiden få utökad vuxennärvaro då det vid 
tillfället var mycket glaskrossning på kommunens och föreningarnas byggnader samt att 
mot ersättning involvera de föreningar som finns i tätorten. 
Projektet har förlängts i omgångar. 
 
Projektet har följts upp med bl.a medborgarenkät samt på möten med föreningarna. 
Effekten av projektet har ej kunnat verifieras på ett tillfredställande sätt. 
 
 

 
Beslutsunderlag 
  
Tjänsteskrivelse 2015-01-23 
 
Förslag till beslut 

    
   Tekniska nämnden beslutar att inte driva projektet vidare efter 2020-12-31 

Tekniska förvaltningen uppmanas fortlöpande att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet. 
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FÖRVALTNING 
Tekniska förvaltningen 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-04-17 
DNR  

Sid 2 av 2 
 

 
 
 

   Motivering av förslag till beslut. 
 

Under de senaste åren har utbyggnaden av kameraövervakning, rondering av vaktbolag vid 
våra skolor och andra byggnader utökats vilket minskat skadegörelsen på ett effektivt sätt. 
Den så kallade ”nattvandringen med bil” har på senare tid haft begränsad effekt på det 
brottsförebyggande arbetet. 
Det nuvarande upplägget begränsar möjligheterna att på ett effektivt sätt styra och använda 
resurserna i projektet. 
Projektet har därmed spelat ut sin roll i den form som det nu bedrivits och bör enligt 
förvaltningen avslutas.   
 
 
Ekonomi 
 
De medel som avsatts och som finansierar administration och aktivitetsstöd inom projektet 
kan enligt förvaltningen användas på ett mer effektivt sätt ex. gällande säkerhetshöjande 
åtgärder. 
 
Till de från 2015 avsatta medlen på 115 000:- för aktivitetsstöd tillkommer administrations 
kostnader så som planering, möten, schemaläggning, samt utbetalningar från kommunens 
personal på ca 160 tim/år ca 48000:- . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdat um

2019-11-18
Sid 13

KS § 182 DNR KS 21 1/2019 150

Projekt Nattkoll

Sammanfattning
Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, har vid kommunstyrelsens sammanträde
den 2 1 oktober 2019 (KS 9 157) informerat om projekt Nattkoll, som består av
att medlemmar av ett tiotal föreningar i Herrljunga genomför nattvandringar med
bil för att skapa trygghet och förebygga brott i kommunen. Projekt Nattkoil har
sedan starten 2015 finansierats med medel ur kommunstyrelsens konto för
tillväxt och utveckling och kommunstyrelsen har årligen fattat beslut om
förlängning av projektet.

Vid sammanträdet den 2 1 oktober 2019 diskuterades projektets framtid och
Viveca Lundahl fick i uppdrag att återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2019. Förslaget har redovisats
i tjänsteskrivelse daterad 2019- 11-01 och innehåller tre alternativ.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att projektet förlängs till och med 2020
med fortsatt finansiering ur kontot för tillväxt och utveckling under 2020. För att
få till stånd en permanent lösning föreslår ordföranden att projektet därefter
överförs till tekniska nämnden, som en del av nämndens ansvar för fritidsfrågor
och föreningsliv.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 201 9- 11-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9- 11 -01

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

• Projekt Nattkoll förlängs till och med 2020.
• Projektkostnaden om 115 tkr belastar kommunstyrelsens konto för tillväxt

och utveckling under 2020
• Tekniska nämnden föreslås överta projekt Nattkoll från kommunstyrelsen

med start januari 202 1 .

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg till beslutspunkt 3 i form av att finansieringen
beaktas i 2020 års budgetberedning.

Ajournering

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Utdragsbestyrkande

'<+

Ärende 9
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2019-11-18
Sid 14

Fortsättning KS § 182

Kommunstyrelsens beslut
1. Projekt Nattkoll förlängs till och med 2020.
2. Projektkostnaden om 115 tkr belastar kommunstyrelsens konto för tillväxt
och utveckling under 2020.
3 . Tekniska nämnden föreslås överta projekt Nattkoll från kommunstyrelsen
med start januari 2021 och finansieringen beaktas i 2020 års
budgetberedning.

Expedieras till : Tekniska nämnden

Justerandes sign

\$ '
Utdragsbestyrkande

Ärende 9
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KF § 41 DNR KS 81/2020 942

Revisionsberättelse för år 2019 – Ansvarsfrihet till styrelse och
nämnder för år 2019

Sammanfattning
Revisorernas syn på verksamheten i nämnderna redovisas för kommunfullmäktige i
den årliga revisionsberättelsen som även innehåller ett uttalat stöd, för eller emot,
ansvarsfrihet eller anmärkning för nämnd eller beredning sin helhet, enskild
ledamot/ersättare i nämnd eller beredning.

I kommunallagen görs ingen skillnad mellan styrelse och nämnd. Det är det så
kallat revisionsansvaret som granskas och prövas. Revisorerna ska kontrollera att
verksamheten genomförs utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt enligt
de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt, tillfredställande sätt
och med en tillräcklig intern kontroll. Detta ansvar är i grunden kollektivt, alla i en
nämnd har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden, men även individuellt.

Fullmäktiges presidium har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret
2019 och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller
beredning. Kommunstyrelse, samtliga nämnder och beredningar föreslås få
ansvarsfrihet för verksarnhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-24

Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:
Andreas Johansson (M), ordförande i kommunfullmäktige förtydligm följande
förslag till beslut:

1. Fullmäktige ställer sig bakom revisorernas rapport i sin helhet och
nedanstående styrelse, nämnder och beredningar, samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunstyrelse
Socialnämnd

Bildningsnämnd
Teknisknämnd

Bygg och miljönämnd
Valnämnd

Krisledningsnämnd
Servicenämnd IT Servicenämnd /Växel/Telefoni
Servicenämnd Ekonomi/Personal

Demokratiberedning
Valberedning
Arvodesberedning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.,tv
Utdragsbestyrkande

Meddelande 1



qp:=;#U N~F:tLL:mEr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-07
sid.

9

Fortsättning KF § 41

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

Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas
ansvarsfrihet för 2019 och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

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

styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder

Justerandes sign

QQ
Utdragsbestyrkande

.(R

Meddelande 1
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KS § 44 DNR KS 3/2020 906

Uppföljning av internkontro11 2019 för samtliga nämnder

Sammanfattning
Nämnder och styrelse har genomfört intern kontroll i enlighet med Policy för
intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige 2016-09-06 (§ 93).
Kommunstyrelsen har ansvar att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad
intern kontroll. Utifrån de till kommunstyrelsen inkomna dokument från nämnder
och bolag kan kommunstyrelsen konstatera att nämnderna har genomfört den
beslutade interna kontrollen för 2019.

Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade resultat för internkontroll
och i de fall förbättringar behöver göras föreslå åtgärder. Genomförd
internkontroll är godkänd av respektive nämnd och bolag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-02-26
Beslut uppföljning intern kontroll bildningsnämnden
Beslut uppföljning intern kontroll socialnämnden
Beslut uppföljning intern kontroll tekniska nämnden
Beslut uppföljning intern kontroll bygg- och miljönämnden
Beslut uppföljning intern kontroll gemensam servicenämnd för IT, växel och
telefoni

Beslut uppföljning intern kontroll gemensam servicenämnd för ekonomi och
personal
Beslut uppföljning intern kontroll Nossans Förvaltningsaktiebolag

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Genomförda internkontroller avseende 2019 års verksamhet godkänns.

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg:
• Kommunstyrelsen har uppmärksammat noteringen i sammanfattningen i

bildningsnämnden § 18/2020-02-24 om att uppgift om syfte och deltagare
för fakturor som rör representation saknas i flera fall och
bildningsnämnden ombeds uppmärksamma detta vid kommande
uppföljningar av internkontroll.

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Fy
Utdragsbestyrkande

Meddelande 2
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Fortsättning KS § 44

Kommunstyrelsens beslut
1. Genomförda internkontroller avseende 2019 års verksamhet godkänns.
2. Kommunstyrelsen har uppmärksammat noteringen i sammanfattningen i

bildningsnämnden § 18/2020-02-24 om att uppgift om syfte och deltagare
för fakturor som rör representation saknas i flera fall och
bildningsnämnden ombeds uppmärksamma detta vid kommande
uppföljningar av internkontroll.

Expedieras till :
För kännedom
till:

Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Gh Fk
Utdragsbestyrkande

Meddelande 2
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KF § 42
KS § 59

DNR KS 23/2020 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2019

Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till
orsaker till över- eller underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett
underskott överförts till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod.
Ett överfört överskott är inte nivåhöj ande. Ovanstående regler tillämpas i den
omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i
anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Enligt upprättad årsredovisning för 2019 uppgår nämndernas avvikelser från budget
till totalt plus 2 751 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 603 tkr, varav avvikelse
för kapitalkostnader står för 6 131 tkr, avräkning demografimodell 268 tkr och
flyktingbuffert 204 tkr. Därutöver har korrigering gjorts med 1 810 tkr som avser
avskrivningen av tekniska nämndens ackumulerade underskott. De totala
korrigeringarna uppgår till 4 793 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska
nämndens underskott från 2017 och 2018 att årlig redovisning av kostnader för
vintewäghållning ska ske (kommunfullmäktige § 134/2019-09-16). En sådan
redovisning har skickats med kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-27
Kostnader för vinterväghållning per år 2015-2019
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni § 5/2020-03-04

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

2. Kommunfullmäktige föreslås överföra korrigerat resultat från 2019 till
överskottsredovisningen enligt sammanställningen nedan.

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunftlllmäktige

Kommunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

Justerandes sign

#
Utdragsbestyrkande

ÅR

Meddelande 3
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Fortsättning KS § 59

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunfullmäktige
Kornmunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

Korr avvikelse

2019

.205 282

.86-442

1 35740

2012-693

8 323.2 469

.341 776

.50 2 021

15 919 13 876.2 043

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Korrigerat resultat från 2019 enligt sammanställningen nedan överförs till

överskottsredovisningen.

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd

Summa 15 919 13 876

Justerandes sign

2/ Oh

Meddelande 3
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Fortsättning KF § 42

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Korrigerat resultat från 2019 enligt sammanställningen nedan överförs till
överskottsredovisningen.

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunftlllmäktige
Kommunstyrelse exkl SeN

Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

Korr avvikelse

2019

-205

-442
40

.693

.2 469

1 776

.50

Overskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER

Belopp netto (tkr)

Kommunfullmäktige
Kornmunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa 15 919 .2 043 13 876

Expedieras till :
För kännedom till: Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

HH +k

Meddelande 3
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KF § 43
KS § 60

DNR KS 16/2020 942

Ombudgetering av investeringar 2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning
I bokslutet för 2019 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 140 185
tkr förbrukades 42 367 tkr. Av de 97 819 tkr outnyttjade investeringsmedlen
föreslås 70 555 tkr ombudgeteras till 2020 års investeringsbudget.

I rapporten Ombudgetering investeringar 2019-12-3 1 redovisas samtliga projekt
vars investeringsmedel föreslås ombudgeteras samt orsaker till den föreslagna
ombudgeteringen. Det vanligaste skälet till att ombudgetering föreslås är att
projekten är påbörjade men inte färdigställda. I rapporten förekommer även projekt
som inte påbörjats.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-25
Ombudgeteringar investeringar 2019- 12-3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudgetering av 2019 års
investeringsmedel till 2020.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel till 2020 godkänns (bilaga 1,

KS § 60/2020-03-16).

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel till 2020 godkänns (bilaga 1,
KS § 60/2020-03-16).

Expedieras till:
För kännedom till:

Samtliga nämnder som begärt medel ombudgeterade

Gf\ Ik
Utdragsbestyrkande

Meddelande 4
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