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m,JUNG A KOMMUN
Kommunstyrelsen

Svar till Jan Gunnar Axelsson 2U2G -02-. 1 9

Som alla ser i Axelssons skrivning så fick jag förmånen att närvara när Axelssons besöktes av
representant från Trafikverket. Representant från Svevia fanns också på plats vid besöket.
Trafikverket och entreprenören (Svevia) sa sig ha åkt de aktuella vägsträckorna,
konstaterade att de var det skick man kan begär, av grusvägar i området.

Självfallet har Axelsson rätt när han säger att kommunen har ett ansvar, det bor ju kommun
innevånare utmed de aktuella vägsträckorna. Det finns många argument varför kommunen
har ett ansvar här , jag kommer inte att på det i nuläget.

Jag tror nog att kommunen tidigare försökt att agera men man skall veta att trafikverket
inte är så lätta att nå fram till.

Herrljunga kommun är medlemmar i SMÅKOM en organisation som har till uppgift att föra
mindre kommuners talan i olika sammanhang. Ledamöter från de flesta riksdagspartier har
visat ett förvånansvärt stort intresse för föreningen. Kan nämnas att ett möte är inplanerat
för föreningens arbetsutskott där en av flera frågor som kommer att behandlas är den dåliga
vägstandarden på landsbygden, och svårigheten att nå fram till trafikverket, viket tycks vara
ett problem för alla mindre kommuner i landet.

För egen del och som kommunalråd i Herrljunga har jag kontaktat grannkommuner för att
efterfråga hur vi kan samverka i gällande mindre grusvägar i dialogen med trafikverket, har
också sökt att få någon kontakt med åtgärdsplanerare på trafikverket i Göteborg.

Vi kommer också att i Sjuhärads kommunförbund ta upp frågan, vi borde trycka på hårdare
vad det gäller den dåliga standarden på grusvägarna i området.

Till sist måste jag nämna att det är en högst politisk fråga, den är på en högre nivå än hos
kommunen. Den prioriterings ordning som troligen finns där, är de små vägarna och i
synnerhet grusvägarna inte överst. Men självklart skall man aldrig ge upp utan fortsätta
trycka på.

Gunnar Andersson

Kommunstyrelsens Ordförande

\
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Medborgarförslag till Herrljunga Kommunfu

Gällande vägfrågan i Herrljunga Kommun. 11Dnr
/ZO zo 0Lite historik:

Jag har vid flera tillfällen haft uppe frågan på allmänhetens
frågestund, utan att egentligen ha fått några svar. Därför tar jag upp
frågan på detta sätt. Jag har även haft kontakter med Trafikverket
flera gånger sedan 2015.

Jag hade även ordnat en träff med Trafikverket, 20200131, hemma
hos mej. Närvarande var: Mats Johansson Trafikverket, samt en
konsult, Per Lidby, som arbetade åt Trafikverket, . Gunnar Andersson
Herrljunga Kommun, samt jag själv, Jan-Gunnar Axelsson. Jag har
under åren, 2016,2017,2019 och 2020, tagit många kort som visat
hur dålig väg 1845 har varit. Jag har flera gånger fått mail med
besked “Potthål får förekomma på en grusväg, men inte långa
serier”. PÅ 10 olika ställen på väg 1845 hade jag kort som visade på
långa serier av hålor. Detta tog Per Lidby ingen hänsyn till, utan sade
att vägen var godkänd. Han sade även att “hade det varit sådana
serier på hela vägen, hade han icke godkänt vägen”. Otroligt dum
kommentar !

Mats sade att vägarna är godkända efter de krav som Trafikverket
ställer på Svevia.

Vad betyder det??? Jo, att det ställs alldeles för låga krav på Svevia.

Därför måste Herrljunga Kommun ställa krav på Trafikverket. Det
framkom under mötet att det gör bättre effekt om kraven kommer
från kommunen !! Vid ett tidigare besök på
Kommunfullmäktigemöte, ställde jag frågan “vilka krav ställer
Kommunen på Trafikverket", och fick då till svar att det ställs inga
krav !!! NU MÅSTE NI AGERA.

Vad kan Kommunen göra? Var kan ni ta upp det ? Ni måste ju ha
många ställen som ni kan agera på ? Kommunförbundet ?

T/rd''{“'}3 DoJO 02 /o
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Sammanfattning av uppgifter i samband med
Medborgarförslag:

Jag har visat på dåliga vägar, främst väg 1845, eftersom jag bor
utmed denna. Men vart jag skall åka är alla vägarna i MYCKET DÅLIGT
SKICK.

Väg 1845, Broddarp-Alboga, Bilaga 2

Väg 1846, Broddarp-Eriksberg, belagd väg, Bilaga 3

Väg 1850, Broddarp-Jäla-Mot Falköping, belagd väg

Väg 1843, Alboga-Eriksberg, Bilaga 4

Väg ? , Eriksberg-Mjäldrunga, Bilaga 5

Jag är medveten om att det finns säkerligen många fler vägar i
Herrljunga Kommun som är dåliga, men det är Kommunens sak ATT
BÖRJA REAGERA OCH AGERA. Jag har försökt sedan 2015 !

Som framgår av diverse kopior som jag medsänt, så har jag försökt få
TRAFIKVERKET att se till så att vägarna skall bli bättre. Jag hade
lyckats få chefen för vägarna att komma till ett möte hos mej,
20200131, och även kallat Gunnar Andersson, Herrljuna Kommun.
Vägverket hade kallat en konsult som expert. ( Se anteckningar från
mötet, bilaga 1)

JAG HOppAS Arr Ni FÖRSTÅR PROBLEMEN, OCH TAR
ITU MED DEM.

 20200210, Jan-Gunnar Axelsson, 
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Anteckningar gjorda vid möte 20200131, hos Jan-
Gunnar Axelsson i Broddarp, betr. Väg 1845.

Närvarande: Mats Johansson Trafikverket, Per Lidby
konsult åt Trafikverket, Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande i Herrljunga Kommun,
och Jan-Gunnar Axelsson.

1. Mats Johansson inledde med att tala om att Mats
och Per hade åkt väg 1845, och att den var mycket
bra

2. Jan-Gunnar sade att det stämmer, nu är vägen bra.
Jan-Gunnar visade sedan bilder från

2016,2017,2019 och 2020 som visade hur dålig
vägen varit under lång tid. Dessa bilder, ganska
många, tagna på 10 olika ställen, på väg 1845, som
visar långa serier av hålor. Experten Per Lidby sade
dock att det som framkom av dessa bilder var
godkänd väg. Jan-Gunnar tyckte detta var mycket
märkligt eftersom han har fått besked, flera gånger
från Trafikverket, “ att på en grusväg får det
förekomma Potthål, men inte långa serier av
hålor“. Per svarade då att “ hade hela vägen varit
så så hade han inte godkänt vägen”. Jan-Gunnar
tyckte det var konstigt att det inte räckte att det
fanns hela serier på 10 olika ställen på en så kort
sträck som väg 1845 är. Här har Jan-Gunnar flera
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gånger fått besked från Trafikverket att långa
serier av hålor inte får förekomma. Jan-Gunnar
tyckte att experten Per talade helt emot de besked
som tidigare skickats. Ingen kommentar från Per.
Jan-Gunnar ville då ha besked vart han skall vända

sig för att “anmäla” hanteringen av väg 1845. Mats
skall återkomma med uppgifter.

3.Gunnar Andersson frågade hur man skall gå vidare
för det är naturligtvis inte bra att vägnätet är “så
dåligt “ för kommun innevånarna. Om det som det är
nu är OK, skall man ändra kraven på upphandlingen
av skötseln av vägarna ?

4.Jan-Gunnar kommer att ta upp vägfrågan på nästa
Kommunfullmäktige möte i Herrljunga Kommun. Jan-
Gunnar har fått bilen sönderslagen under och har
skickat in och ställt krav på Trafikverket, Ärende:TRV
2019/92542, inskickat 20190817, och fått svar
20190822, “det tar normalt upp till 2 månader att få
besked i skadestånds ärenden mot Staten”. Jan
Gunnar har inte fått några besked, men ringde
20200130, och fick besked att juristerna hade begärt
att få yttrande 20191029 från Svevia, men inte fått
något svar. Katastrofalt dåligt , anser Jan-Gunnar.

Mötet avslutades med att Mats frågade om Jan-
Gunnar var belåten med den information som
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meddelades ? Jan-Gunnar meddelade att han har

förstått vad som sagts, men är enormt besviken med
svaren, och kommer att gå vidare med problemen
väg 1845.
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Bilder från väg, 1845, mellan Broddarp och Alboga.

1. Korset Broddarp
2. Mellan Stommen och vårt
3. Mellan Söhrmans och vårt

4. Starekulla vägen
5. Bruse
6. Lilla Bruse
7. Mot Hallåkra
8. Hallåkra

9. Innan Haragården
10. Innan korset iAlboga
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 18
Sid 26

KS § 29 DNR KS 186/2019 990

Svar på medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris

Sammanfattning
Ronny Norrman har i medborgarförslag daterat 2019-09-23 föreslagit att
Herrljunga kommun ska införa ett årligt Rör inte min kompis-pris i syfte att bidra
till att motverka bland annat rasism, diskriminering och mobbning. Förslaget
innebär att kommuninvånare kan nominera en person som de tycker uppfyller
följande kriterier:

Skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika
kulturell bakgrund.
Motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.
Motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar.
Motverka kränkande särbehandling och mobbning.
Motverka utanförskap.

•

•
•
•
•

Kommunfullmäktige överlämnade 201 9-10-21 (§ 169) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Herrljunga
kommun, kommunens övriga arbetsgivare, skolor, föreningar och organisationer
alltid arbetar med Rör inte min kompis-kriterierna, bland annat utifrån
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningen. Förvaltningens bedömning är
att det därför blir svårt att instifta ett pris som delas ut till en enskild person.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-26
Kommunfullmäktige § 1 69/201 9-10-21
Medborgarförslag daterat 201 9-09-23

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Mats Palm (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Oh
Utdragsbestyrkande

q'$
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-11-26  
DNR KS 186/2019 990     

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 
  

 
Svar på medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslaget om Rör inte min kompis-pris inkom 2019-09-23 från Ronny Norrman. 
Enligt förslaget är det "lätt för barn/ungdom och vuxna att hamna i utanförskap, råka ut för 
kränkande särbehandling eller möta rasism. Resultatet kan bli långa sjukskrivningar, vilket 
på sikt drabbar hela samhället". För att vara med att motverka sådant beteende mot våra 
medmänniskor så vill Ronny Norrman att Herrljunga kommun ska införa ett årligt pris Rör 
inte min kompis där kommuninvånarna kan nominera en person som de tycker uppfyller 
fem kriterier, som redovisas under rubriken ”Bakgrund”. Ronny Norrman föreslår att priset 
bör ligga på 7 500 kr samt ett fint diplom från kommunen. Initiativet från Ronny Norrman 
visar på en medmänsklig värdegrund som är vällovlig.  

 
 Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ska enligt 
 arbetsmiljölagen ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts 
 för ohälsa eller olycksfall”. Inte bara den fysiska arbetsmiljön utan lagen omfattar även den 
 psykiska hälsan och välmåendet, så kallad psykosocial arbetsmiljö. Även skolan berörs  
 genom arbetet med mobbing och mångfaldsplaner. Diskrimineringslagsstiftningen 
 innefattar alla sju diskriminerringsgrunderna där ”Rör inte min kompis”-kriterierna ingår. 
  
 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-26 
Kommunfullmäktige § 169/2019-10-21 
Medborgarförslag, om instiftande av ett "Rör inte min kompis-pris", daterat 2019-09-23  
  
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
 
 
Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-11-26 
DNR KS 186/2019 990  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Medborgarförslag om "Rör inte min kompispris från Ronny Norrman, ordförande LO 
Herrljunga-Vårgårda. 
"Rasism, diskriminering och mobbing är tyvärr idag en vardag för många i Sverige. Det är 
så vanligt idag att vi knappt reagerar när någon blir utsatt på sin arbetsplats eller skola. På 
dessa ställen borde man verkligen få vara den man är och känna trygghet. Rapporter visar 
tydligt att inte är så på våra arbetsplatser/skolor i Sverige. 

 Som barn/ungdom är man som mest sårbar för att bli utsatt för sådana kränkningar. Det kan 
 utlösa svåra depressioner, självskadebeteende eller självmord i unga åldrar. Även som 
 vuxen är det lätt att hamna i utanförskap, råka ut för kränkande särbehandling eller möta 
 rasism. Resultatet kan bli långa sjukskrivningar, vilket på sikt drabbar hela samhället. 
 För att vara med att motverka sådant beteende mot våra medmänniskor så tycker jag att 
 Herrljunga kommun ska införa ett årligt pris "Rör inte min kompis" där kommuninvånarna 

kan nominera en person som dom tycker uppfyller följande kriterier: 
• skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund 
• motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism 
• motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar 
• motverka kränkande särbehandling och mobbing 
• motverka utanförskap 

  
 Priset bör ligga på 7 500 kr samt ett fint diplom från kommunen". 
 
 "Rör inte min kompis" kampanjen startades i Frankrike av nätverket SOS Racisme och 
 kom till Sverige 1985. Den klassiska knappen (handen) spreds som en löpeld över landet 
 och med den även budskapet om alla människors lika värde. Kampanjen blev en 
 blocköverskridande rörelse och alla, oavsett partifärg, kunde visa att de tog avstånd från 
 rasism och främlingsfientlighet att bära knappen. 
 
 "Rör inte min kompis" administreras idag av ungdomsförbundet SSU. De ser positivt på 
 medborgarförslaget, och om Herrljunga kommun instiftar priset, och i samband med 
 marknadsföringen "Rör  inte min kompis-pris" använder loggan (handen) då den är den 
 ursprungliga kampanjens varumärke.  
 

Ekonomisk bedömning 
Medborgarförslagets införande medför: 
• ”Rör inte min kompis-pris” 7 500 kr  
• Administrativa kostnader i samband med genomförandet av kampanjen ”Rör inte min 

kompispris” i form av arbetstid, annonsering/marknadsföring, avtal med SSU om 
användningen av "handen". 

• Juryarvoden 
 
Juridisk bedömning 
Avtal med SSU om användningen av "Rör inte min kompis" handen 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-11-26 
DNR KS 186/2019 990  

Sid 3 av 3 
 

Motivering av förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Herrljunga kommun, kommunens 
övriga arbetsgivare, skolor, föreningar och organisationer alltid arbetar med ”Rör inte min 
kompis”-kriterierna, bland annat utifrån arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagstiftningen. Ett pris som ska instiftas till en person som uppfyller 
kriterierna blir därför svårt. 
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KOMMUNFULLMÄKIIGE

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 9- 1 0-2 1
sid

24

KF § 169 DNR KS 186/2019 990

Medborgarförslag om Rör inte min kompis pris

Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom 2019-09-23 från Ronny Norrman;

”Rasism ,diskriminering och mobbning är tyvärr idag en vardag för många i
Sverige. Det är så vanlig idag att vi knappt reagerar när någon blir utsatt på sin
arbetsplats eller skola. På dessa ställen borde man verkligen få vara den man är och
känna trygghet. Rapporter visar tydligt att inte är så på våra arbetsplatser/skolor i
Sverige. Som barn/ungdom är man som mest sårbar för att bli utsatt för sådana
kränkningar

9:

Priset bör ligga på 7500kr samt ett fint diplom från kommunen”.

Mitt förslag är följande:
Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att införa ett Rör inte min
kompis pris.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Rör inte min kompis-pris

Rasism ,diskriminering och mobbning är tyvärr idag en vardag för många i Sverige.
Det är så vanlig idag att vi knappt reagerar när någon blir utsatt på sin arbetsplats eller skola.
På dessa ställen borde man verkligen få vara den man är och känna trygghet.
Rapporter visar tydligt att inte är så på våra arbetsplatser/skolor i Sverige.

Som barn/ungdom är man som mest sårbar för att bli utsatt för sådana kränkningar.
Det kan utlösa svåra depressioner, självskadebeteende eller självmord i unga åldrar.
Även som vuxen är det lätt att hamna i utanförskap ,råka ut för kränkande särbehandling
eller möta rasism. Resultatet kan bli långa sjukskrivningar, vilket på sikt drabbar hela 
samhället.

För att vara med att motverka sånt beteende mot våra medmänniskor så tycker jag att 
Herrljunga kommun ska införa ett årligt pris ”Rör inte min kompis” där kommuninvånarna
kan nominera en person som dom tycker uppfyller följande kriterier.

• skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund

• motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism

• motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar

• motverka kränkande särbehandling och mobbing

• motverka utanförskap

Priset bör ligga på 7500kr samt ett fint diplom från kommunen.

Mitt förslag är följande:
Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag
att införa ett Rör inte min kompis pris.

Ronny Norrman 

Ordförande LO Herrljunga-vårgårda

LO-facken i Herrljunga-Vårgårda
Storgatan 34

52430 Herrljunga
herrljungavargarda@lofacken.com
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-18
Sid 27

KS § 30 DNR KS 132/2019 908

Svar på motion om digital debattsida

Sammanfattning
Mats Palm (S) har i en motion inkommen 2019-05-22 föreslagit att ”kommunen
inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.”
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-05-22 (§ 115) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och
göra information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt.
Den primära målgruppen för Herrljunga kommuns hemsida är de som söker
samhällsviktig information och de som behöver uträtta sina kommunala ärenden.
Webbplatsen syftar också till att ge kommuninvånarna större insyn i sina
kommunala ärenden.

En digital debattsida faller utanför ramarna för hemsidans syfte. Är den dessutom
oövervakad skulle den utgöra en risk för att personuppgifter okontrollerat sprids
och att den enskilde därmed förlorar kontroll över sina personuppgifter. Politiska
diskussioner hänvisas dessutom, enligt Herrljunga kommuns policy för sociala
medier, till andra forum än kommunens kanaler. Därmed föreslås att motionen
avslås

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07
Kommunfullmäktige § 115/201 9-06-18
Motion inkommen 201 9-05-22

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fk

Ärende 3



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Emelie Cergic Boberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-02-07  
DNR KS 132/2019 908     

Sid 1 av 3    
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Svar på motion om digital debattsida 
 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) har i en motion inkommen 2019-05-22 föreslagit att: 
 
• ”Kommunen inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.” 

 
Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och göra 
information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt. Den primära 
målgruppen för Herrljunga kommuns hemsida är de som söker samhällsviktig information 
och de som behöver uträtta sina kommunala ärenden. Den syftar också till att ge 
kommuninvånarna större insyn i sina kommunala ärenden.  
 
Vi behandlar personuppgifter på webbplatsen enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), det 
betyder att en kontroll av texter, ljud, bilder och rörlig media ska göras innan materialet 
publiceras. Eftersom politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och 
integritetskänslig information klassas som extra känsliga enligt dataskyddsförordningen 
och därmed inte får publiceras utan samtycke. 
 
En digital debattsida faller utanför ramarna för hemsidans syfte. Är den dessutom 
oövervakad skulle den utgöra en risk för att personuppgifter okontrollerat sprids och att den 
enskilde därmed förlorar kontroll över sina personuppgifter. Politiska diskussioner 
hänvisas dessutom, enligt Herrljunga kommuns policy för social medier, till andra forum 
än kommunens kanaler. Därmed föreslås att motionen avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07 
Kommunfullmäktige § 115/2019-06-18 
Motion inkommen 2019-05-22 
Webbriktlinjer för Herrljunga kommuns externa webbplats 
Herrljunga kommuns riktlinje för personuppgiftshantering 
Herrljunga kommuns policy för sociala medier 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås 
 
 
Emelie Cergic Boberg 
Kanslichef 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige, Mats Palm (S) 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Emelie Cergic Boberg 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-02-07 
DNR KS 132/2019 908  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Mats Palm (S) har i en motion inkommen 2019-05-22 föreslagit att: 
 
• ”Kommunen inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.” 

 
Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och göra 
information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt. Den primära 
målgruppen för Herrljunga kommuns hemsida är de som söker samhällsviktig information 
och de som behöver uträtta sina kommunala ärenden. Den syftar också till att ge 
kommuninvånarna större insyn i sina kommunala ärenden.  
 
Vi behandlar personuppgifter på webbplatsen enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), det 
betyder att en kontroll av texter, ljud, bilder och rörlig media ska göras innan materialet 
publiceras. Eftersom politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och 
integritetskänslig information klassas som extra känsliga enligt dataskyddsförordningen 
och därmed inte får publiceras utan samtycke.  
 
Enligt Herrljunga kommuns policy för sociala medier står följande: 
”Som administratör för en kanal inom sociala medier tar man inte ställning för eller emot 
företag eller politiska organisationer. Politiska diskussioner hänvisas till andra forum än 
kommunens kanaler. Istället lyfts de beslut som fattats demokratiskt och som 
organisationen ska verkställa fram.” 
 
En digital debattsida faller utanför ramarna för vad Herrljunga kommuns webbplats syftar 
till. Är den dessutom oövervakad skulle den utgöra en risk för att personuppgifter sprids på 
hemsidan och att den enskilde därmed förlorar kontroll över sina personuppgifter. Den 
skulle bli svår att moderera utifrån ett objektivitetsperspektiv och kommunen skulle ta på 
sig ett stort ansvar. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ett avslag på motionen genererar inga kostnader.  
 
Ett beviljande skulle vara förenat med kostnader för moderering av hemsidan 
(personalkostnader motsvarande arbetstiden för det antal timmar debattsidan är öppen och 
behöver övervakas) samt inköp av modul för en funktion som möjliggör en digital 
debattsida. 
 
Juridisk bedömning 
Om motionen beviljas kommer särskild hänsyn behöva tas till bland annat 
dataskyddsförordningens (GDPR) krav på tillgängliggörande och spridning av 
personuppgifter samt tryckfrihetsförordningens krav på allmänna handlingar.  
 
Samverkan 
Ärenden är inte föremål för facklig samverkan. 
 

Ärende 3



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Emelie Cergic Boberg 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-02-07 
DNR KS 132/2019 908  

Sid 3 av 3 
 

Motivering av förslag till beslut 
Hemsidan syftar till att opartiskt delge information och tillgängliggöra kommunal service. 
Herrljunga kommun har dock andra digitala kanaler. Dessa syftar till att informera om 
större förändringar, dela nyheter, ge god service, inspirera och skapa engagemang. I dessa 
kanaler kan enskild också lämna kommentarer och ställa frågor direkt.  
Utöver dessa digitala kanaler har vi möjlighet att skapa engagemang och debatt genom 
medborgardialoger, kring vilka det finns särskilda riktlinjer och en policy. I policyn anges 
följande:  
 
”Kommunstyrelsen sätter ramarna för medborgardialogen genom att varje år identifiera 
områden lämpliga för dialog och nämnder/styrelsen genomför dialogen beroende på vilket 
området är. Områdena identifieras i samband med budgetprocessen och genomförd 
medborgardialog återrapporteras vid bokslut.” 
 
Det skulle vara en idé att i framtiden nyttja möjligheten till fler medborgardialoger i de 
ärenden där medborgarna har en reell chans att påverka. På så vis kan medborgare påverka 
utan att vara partipolitiskt engagerad, något som efterlystes i motionen. 

 
 

Ärende 3
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sanuna1,tradesdatum 

2019-06-18 

KF § 115 DNR KS 132/20 l 9 908 

Motion om digital debattsida 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-05-22 från Mats Palm (S) : 

Sid 

27 

"För att föra och delta i en offentlig debatt som kommuninvånare i Herrljunga är 
man hänvisad till våra tidningar. Man kan besöka kommunfullmäktiges allmänna 
frågestund. Där kan hoppas på ett svar men knappast en debatt. På Kommunens 
hemsida finns några alternativ Digital anslagstavla. (ingen offentlig 
debattmöjlighet) Lämna en synpunkt. (Ingen offentlig debattmöjlighet) 
Kontakta politiker/tjänstemän. (Ingen offentlig debattmöjlighet) 

Varför Herrljunga kommun inte har en egen aktiv digital debattsida kan man 
undra över Man kan ju nästan tro att Herrljunga kommuns politiker inte vill ha 
dessa debatter. 

Jag är övertygad att det finns kommuninvånare som skulle vilja starta och delta i 
debatter utan att vara partipolitiskt engagerad." 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrags bestyrkande 

Ärende 3
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdexiatum

2020-02- 18
Sid 16

KS § 24 DNR KS 170/2019 610

Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga
kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla
kommunens samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra
konceptet och binda det till en del av Herrljungas varumärke.
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 146) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige har den 6 september 2005 (§ 84) fattat beslut i ärendet
”Skolan i framtiden”. En del av beslutet är att befintlig skolstruktur ska behållas.
Herrljunga kommuns senaste skolplan, som kommunfullmäktige antog den 12
november 2012 (§ 167), innehåller inga skrivningar om skolstruktur. Däremot
slås det i planen fast att förskola och skola ska finnas med geografisk spridning.
Mot bakgrund av ovannämnda beslut föreslår förvaltningen att motionen anses
besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås
anta ett principbeslut för att behålla och utveckla kommunens samtliga byskolor.

Herrljunga kommun arbetar för närvarande med en varumärkesplattform och
beslut väntas fattas under 2020. Förvaltningen föreslår att förslaget om att
marknadsföra konceptet byskolor och binda det till en del av Herrljungas
varumärke behandlas i samband med beslutet om varumärkesplattform. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att den delen av motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-3 1
Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16
Motion inkommen 201 9-08-28
Kommunfullmäktige § 1 67/2012-12- 11
Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som
handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett
principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens samtliga
byskolor.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om
att kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och
binda det till en del av Heuljungas varumärke.

•

Fredrik Svensson (KD) föreslår att den delen av motionen som handlar om att
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det
till en del av Herrljungas varumärke beviljas.

Justerandes sign

Gk
Utdragsbestyrkande

Ärende 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-18
Sid 17

Fortsättning KS § 24

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Ordföranden ställer punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut mot Fredrik
Svenssons (KD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga

kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla och
utveckla kommunens samtliga byskolor.

2. Motionen beviljas i den delen som handlar om att kommunstyrelsen
föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till en del
av Herrljungas varumärke.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign

\).
Utdragsbestyrkande

Ärende 4



  

 
KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNINGEN  
Annica Steneld 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-01-31 
DNR KS 170/2019 610     

Sid 1 av 2    
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Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor 
 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga 
kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens 
samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra konceptet och binda det 
till en del av Herrljungas varumärke. Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 
146) motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Den 6 september 2005 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Skolan i framtiden”, 
som innebär följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig skolstruktur ska behållas. 
2. Eggvena skola införlivas inte med Horsbyskolan. 
3. Personaltätheten i Herrljunga ska närma sig riksgenomsnittet både med avseende på 

skola och förskola. 
4. Förskolan ska byggas ut så att den motsvarar efterfrågan. 
5. Utbildningsnämnden ska tillföras ekonomiska medel för att kunna bedriva den 

skolstruktur som beslutats.  
 
I Herrljunga kommuns senaste skolplan 2012-2015 (kommunfullmäktige § 167/2012-12-
11) finns inga vägledande beslut om skolstruktur i planen. Däremot slås det fast i planen att 
förskola och skola ska finnas med geografisk spridning.  
 
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut 2005 är vägledande för 
kommunens skolstruktur. Förvaltningen kan vidare konstatera att de investeringsbeslut som 
följt efter 2005 i stora drag legat i linje med beslutet. I övrigt anser förvaltningen att det i 
grunden måste vara kommunens befolkningsunderlag som styr vilka enheter som 
kommunen har.  
 
Bildningsförvaltningen tog 2018 fram en folder som beskriver och marknadsför 
kommunens samtliga skolor. Foldern används reglerbundet och finns vid bland annat 
kommunens samtliga skolenheter och Fokus Herrljungas lokaler. Herrljunga kommun 
arbetar just nu med en varumärkesplattform, en plattform som preliminärt kommer 
behandlas politiskt under 2020. Huruvida kommunens byskolor ska marknadsföras som 
konceptet föreslår förvaltningen att politiken behandlar inom ramen för beslutet om 
varumärkesplattformen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31 
Kommunfullmäktige § 167/2012-12-11 
Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06 

Ärende 4



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Annica Steneld 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-01-31 
DNR KS 170/2019 610     

Sid 2 av 2 
 

Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16 
Motion, 2019-2019-08-28 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som handlar om 
att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla 
och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

2. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om att 
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till 
en del av Herrljungas varumärke.  

 
 
Annica Steneld  
Bildningschef 

 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
 

  
 

Ärende 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

45 

Justerandes slgn 

KF § 146 DNR KS 170/2019 610 

Motion om principbeslut angående kommunens byskolor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD): 

"Våga Vilja Växa är de ledord som Herrljunga kommunfullmäktige för ett antal 
år sedan valde för att beskriva kommunens tillväxtstrategi. 

Tyvärr har tillväxtstrategin, ännu så länge, inte lett till vare sig någon nämnvärt 
ökad inflyttning eller till någon befolkningsökning. Istället minskade folkmängden 
i kommunen under 2018.En bekymmersam utveckling som måste vändas genom 
en offensiv tillväxtstrategi med betoning på ledordet "våga". 

Sverigedemokraternas uppfattning är att den inflyttning och därmed 
befolkningsökning som kommunen kan hoppas på i första hand måste komma 
genom inflyttning av arbetspendlare tillsammans med sina familjer. 

Den fråga kommunfullmäktige bör ställa sig är vilken samhällsservice och hur 
lokalt förankrad denna service bör vara i kommunen för att barnfamiljer ska 
välja att flytta till just Herrljunga. Vad kan kommunen erbjuda i 
form av samhällsservice som är unikt just för Herrljunga? Det bör rimligen vara 
samhällsservice som är viktig för barnfamiljer samtidigt som den inte lika lätt kan 
erbjudas av andra kommuner i vår närhet. 

Herrljunga är en till ytan relativt stor, men glest befolkad, kommun. Med tanke på 
kommunens stora yta är det därför viktigt att skola och barnomsorg kan erbjudas 
alla kommunens invånare inom ett inte allt för långt transportavstånd. Det är 
sverigedemokraternas uppfattning att närhet till skola och barnomsorg är en av de 
absolut viktigaste förutsättningarna för att en bygd ska utvecklas och upplevas 
som attraktiv för att barnfamiljer. 

Herrljunga kommuns byskolor erbjuder kvalificerade lärare, små elevgrupper, 
kompetent bamomsorgspersonal och inte minst en lokal förankring och trygghet 
för barnen i sin hemmiljö. Alltså en skolmiljö där alla barn kan känna sig trygga 
och sedda. 

Sverigedemokraterna verkar för småskalighet och lokal förankring i vår social
och skolpolitik. Därmed tror vi 
att närhet till skola och barnomsorg är mycket starka och avgörande faktorer för 
de barnfamiljer som överväger att flytta till någon av byarna i HerrljWlga 
kommun. 

Som en del i kommunens tillväxtstrategi anser sverigedemokraterna därmed att 
kommunens byskolor bör bibehållas och utvecklas. På så sätt görs de delar av 
kommunen med en lägre befolkningsdensitet attraktiv för barnfamiljer att vilja 
flytta till. Detta ställningstagande och principbeslut inför framtiden bör klargöras 
och kommuniceras ut till kommuninvånarna." 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

46 

Juslerandes sign 

Fortsättning KF § 145 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

• Herrljunga kommunfullmäktige antar ett principbeslut för att bibehålla 
och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

• Herrljunga kommunstyrelse uppdras marknadsföra konceptet och binda det 
till en del av Herrljungas varumärke. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 18
Sid 18

KS § 25 DNR KS 44/2020 993

Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser
för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus
under 2020-2029

Sammanfattning
Herrljunga kommuns vision lyder “Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett
övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000
invånare behöver kommunen öka inflyttningen och/eller minska utflyttningen.
Genom att erbjuda både potentiella och befintliga invånare tilltalande bostäder i
attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för att
invånarantalet ökar.

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som
ger förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag
ger bra förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby
del II och Tallen. Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1 :19 och
Horsby del II ger möjlighet till något mindre hyreshus på 2-4 våningar medan
Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. Ytterligare planer som
framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter).

Utifrån Herrljunga kommuns vision om befolkningstillväxt föreslås
kommunfullmäktige ge ett uppdrag till kommunens bostadsbolag,
Hemljungabostäder AB, om att genomföra en ekonomisk analys vid simulering
av nya flerfamiljshus. En långsiktig ekonomisk analys behöver göras för att
kunna bedöma om kommande investeringar ska genomföras. Analysen ger också
ett bra underlag för diskussioner mellan kommunens politiker och bolagets
styrelse

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
Förslag till uppdragsbeskrivning daterat 2020-02-05

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge Henljungabostäder AB i uppdrag att
analysera konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre
flerfamiljshus under 2020-2029.

• Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskdvning.

Ordföranden föreslår att svarstiden ändras till den 30 april 2020.

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

Justerandes sign

a\
Utdragsbestyrkande
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2020-02-18
Sid 19

Fortsättning KS § 25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Henljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för
bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-

1

2029
Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning
(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18).
Svarstiden ändras till den 30 april 2020.

Expedieras till : Kommunfullmäktige, Henljungabostäder AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

a
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-02-05 
DNR KS 2020-44     

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 

  

 
Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser för 
bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-
2029 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns vision lyder ”Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett 
övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare behöver 
kommunen öka inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att erbjuda både 
potentiella och befintliga invånare tilltalande bostäder i attraktiva lägen med trevliga 
omgivningar, ökar sannolikheten för att invånarantalet ökar.  
  
Tillgänglighet, närhet och energieffektivitet är några begrepp som finns att läsa om i 
kommunens riktlinjer och analys för bostadspolitik. Ytterligare faktorer som är viktiga för 
invånaren är god skolgång, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande 
kultur- och föreningsliv. Herrljunga kan erbjuda närhet och småskalighet med 
småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen, som genom 
järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme. 

 
Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger 
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra 
förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och Tallen. 
Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger möjlighet till 
något mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 
lägenheter. Ytterligare planer som framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 
6:3 (Hagen 50 lägenheter och Lyckan 25 lägenheter).  
 
Utifrån Herrljunga kommuns vision om tillväxt föreslås nu kommunfullmäktige att skicka 
ett uppdrag till kommunens bostadsbolag Herrljungabostäder AB om att genomföra en 
ekonomisk analys vid simulering av nya flerfamiljshus. En långsiktig ekonomisk analys 
behöver göras för att kunna bedöma om kommande investeringar ska genomföras. 
Analysen ger också ett bra diskussionsunderlag mellan kommunens styrande politiker och 
bolagets styrelse.    
 
Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är att utifrån nedanstående uppgifter simulera och göra en ekonomisk analys 
som visar påverkan på resultatet, balansräkning och nyckeltal över en tioårsperiod från och 
med 2020-12-31.  

• Under 2020-2021 bygga ett flerfamiljshus med totalt 32 lägenheter, aktivering 
2022-01-01. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
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Linda Rudenwall 
 

 
Tjänsteskrivelse  
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• Under 2023-2024 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 
2025-01-01. 

• Under 2026-2027 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 
2028-01-01. 

 
Balansräkning för vart och ett av åren över en tioårsperiod ska finnas i underlaget. Perioden 
ska vara 2020-12-31 till 2029-12-31. Nyckeltal och uppgifter som ska finnas med i 
analysen är resultat i kronor efter avskrivningar och finansnetto, avkastning i procent 
(enligt ägardirektivet), soliditet i procent (enligt ägardirektivet) samt kassalikviditet. 
Ytterligare nyckeltal som Herrljungabostäder finner viktiga att lyfta fram kan läggas till i 
underlaget. 

• Schablonberäkningar gör Herrljungabostäder utifrån gällande byggkostnad för 
projekten.  

• Olika ränteantaganden ska göras för att se effekterna vid olika räntesatser. 
• Eventuella nedskrivningsbehov ska bedömas. 
• Löpande verksamheten inklusive hyresintäkter bedömer Herrljungabostäder utifrån 

kända fakta och nuläge.  
• Eventuella ägartillskott ska bedömas 

 
Alla gjorda antaganden ska redogöras för i analysen. 
 
Nossan Förvaltningsaktiebolag finns som ett stöd i arbetet med simuleringen.  
 
Svaret ska vara kommunfullmäktige till handa senast den 17 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 
Förslag till uppdragsbeskrivning daterad 2020-02-05 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att analysera 
konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 
2020-2029. 

2. Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning.  
 

 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Herrljungabostäder AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag 
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Uppdragsbeskrivning 
Dokumentet beskriver Herrljunga kommuns uppdrag till Herrljungabostäder AB, som 
beslutades av kommunfullmäktige 2020-03-09 (KF § XX).   

 

 

 

 

  
 

DIARIENUMMER: KS 44/2020 993 

FASTSTÄLLD:  KF § XX/2020-
03-09 

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef 
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Bakgrund 
Herrljunga kommuns vision lyder ”Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett övergripande 
mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare behöver kommunen öka 
inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att erbjuda både potentiella och befintliga 
invånare tilltalande bostäder i attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för 
att invånarantalet ökar.  
  
Tillgänglighet, närhet och energieffektivitet är några begrepp som finns att läsa om i 
kommunens riktlinjer och analys för bostadspolitik. Ytterligare faktorer som är viktiga för 
invånaren är god skolgång, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande 
kultur- och föreningsliv. Herrljunga kan erbjuda närhet och småskalighet med 
småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen, som genom 
järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme. 
 
Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger 
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra 
förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och Tallen. 
Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger möjlighet till något 
mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. 
Ytterligare planer som framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50 
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter). 

 
Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är att utifrån nedanstående uppgifter simulera och göra en ekonomisk analys som 
visar påverkan på resultatet, balansräkning och nyckeltal över en tioårsperiod från och med 
2020-12-31.  

• Under 2020-2021 bygga ett flerfamiljshus med totalt 32 lägenheter, aktivering 2022-01-
01. 

• Under 2023-2024 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2025-01-
01. 

• Under 2026-2027 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2028-01-
01. 

Balansräkning för vart och ett av åren över en tioårsperiod ska finnas i underlaget. Perioden ska 
vara 2020-12-31 till 2029-12-31. Nyckeltal och uppgifter som ska finnas med i analysen är 
resultat i kronor efter avskrivningar och finansnetto, avkastning i procent (enligt ägardirektivet), 
soliditet i procent (enligt ägardirektivet) samt kassalikviditet. Ytterligare nyckeltal som 
Herrljungabostäder finner viktiga att lyfta fram kan läggas till i underlaget. 

• Schablonberäkningar gör Herrljungabostäder utifrån gällande byggkostnad för projekten.  
• Olika ränteantaganden ska göras för att se effekterna vid olika räntesatser. 
• Eventuella nedskrivningsbehov ska bedömas. 
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• Löpande verksamheten inklusive hyresintäkter bedömer Herrljungabostäder utifrån 
kända fakta och nuläge.  

• Eventuella ägartillskott ska bedömas 

Alla gjorda antaganden ska redogöras för i analysen. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag finns som ett stöd i arbetet med simuleringen.  

Svaret ska vara kommunkansliet (herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se) och 
ekonomichefen (linda.rudenwall@vargarda.se) till handa senast den 17 april 2020.  
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-18
Sid 22

KS § 27 DNR KS 30/2020 601

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Sammanfattning
Enlig lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ska kommunerna utöva tillsyn
över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursorer över vissa
koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som
films tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen
kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommuner ska
kontrollera att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. 1 tillsynen
ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller
sprängämnesprekursorer, och som omfattas av restriktioner, är märkta på ett
korrekt sätt.

I Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt den ovannämnda lagstiftningen i
någon nämnds reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen
lämpligen ska ske tillsammans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är
idag inom bygg- och miljönämnden ansvar att bedriva tillsyn inom
kemikalielagstiftningen. Bygg- och miljönämndens föreslag är att reglementet för
bygg- och miljönämnden revideras så att tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 4/2020-01-29
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2020-01-15
Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

• Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns

(bilaga 1, BMN § 4/2020-01-29).

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom till: Dokumentcontroller

Justerandes sign

GG \\)
Utdragsbestyrkande
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2020-01-29
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BMN § 4 DNR M 5/2020

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Sammanfattning
Enlig lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ska kommunerna utöva tillsyn över
verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursoner över vissa koncentrations-
gränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för till-
verkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen
endast sker till personer med tillstånd. I tillsynen ingår även att kontrollera att de för-
packningar som innehåller sprängämnesprekursorer, och som omfattas av restriktion-
er, är märkta på ett korrekt sätt.

1 Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt denna lagstiftning i någon nämnds
reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen lämpligen ska ske tillsam-
mans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är idag inom bygg- och miljö-
nämnden ansvar att bedriva tillsyn inom kemikalielagstiftningen. Förvaltningens
föreslag är att reglementet för bygg- och miljönämnden revideras så att tillsyn enligt
lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-15
Lag om sprängämnesprekursorer
Bilaga SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer
Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av bygg- och miljönämndens
reglemente i enlighet med upprättat förslag.

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns (bi-

laga 1, BMN § 4/2020-01-29).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

'7
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Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD:

VERSION:

SENAS T REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR:

KS XX/2020 101

2015-09-08

40

2020-XX-XX

Tillsvidare

Kommunstyrelsen

Reglernente
R€gl€yn€nlsbes{annIelser för bygg- och
milj öuämn<len , Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för bygg- och miljönämnd
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Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

Inriktning
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag,
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA.

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun
- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun !
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi !
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl
mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Inledande bestämmelser
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga
nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Bygg- och miljönämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, samordna den
fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt
planerings- och uppföljningsansvar.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut
inom nämnds verksamhetsområde.
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Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

Reglementets roll

1 g Reglementets roll
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning,
i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker
från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet, som inom i detta reglemente angivna
verksamhetsområde, särskilt ålagts annan.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden

2 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
Bygg- och miljönämnden fullgör;

kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen

kommunens tillsynsuppgifter inom ramen för miljöbalken, smittskyddslagen och
livsmedelslagen
kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, LSO
kommunens uppgifter enligt lag om sprängämnesprekursorer
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för
plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänsten

övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning skall fullgöras av kommunal nämnd och
där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden

Bygg- och miljönämnden har i övrigt följande uppgifter;

upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande

upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner
medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering
ansvarar för kommunens adressregister samt att hålla de statliga byggnads- och
lägenhetsregistren uppdaterade.

bedriver utbildning i förebyggande brandskyddsarbete
geografiskt informationssystem (GIS)
energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt;
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Miljöbalken
Livsmedelslagen
Smittskyddslagen

Plan- och bygglagen (ej översiktlig planering)

Lagen om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler
Lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämndens ansvar.

Kommunens ansvar inom Tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler, åligger
bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar om

antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då
bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. Förutsättning för nämndens befogenhet
är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar
exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya
detalj planens genomförandetid.

Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens
utgång mot fastighetsägarens bestridande

i ärenden sorn rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande

om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till
skydd för människors hälsa och miljö.
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KS § 28 DNR KS 189/2019 101

Organisationsförändring, bildande av
samhällsbyggnadsförvaltning

Sammanfattning
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera
kommunens organisation och verksamheter. Detta innebär att utvärdera och vid
behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant
sätt som gör att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och
ändamålsenligt.

I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen,
bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska
förvaltningen. Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med
fortsatt fokus på tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att
kommunen ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka i. För att
underlätta för samhällsbyggnadsprocessen och skapa en strategisk plattform för
det här arbetet föreslår kommundirektören en sammanslagning av nuvarande
tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en
samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag.

Kommundirektören föreslår vidare att en fullmäktigeberedning tillsätts med
uppdrag att föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation
och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse daterad 2020-02-14
Protokoll från Central samverkansgrupp (CSG) daterat 2020-02-13
Risk- och konsekvensanalys daterad 2020-02-07

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen
och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg-
och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.
Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

Justerandes sign
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4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige
senast den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att
organisationsförändringen träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026
inleds.

Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kornmunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.
Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun.
Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent
av riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Ärsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens gnmdarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt .

5.

6.

7.

8.

9.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen

och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg-
och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.
Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige
senast den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att
organisationsförändringen träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026
inleds

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.

Justerandes sign

R +\
Utdragsbestyrkande

Ärende 8



Iq P =====,1:,1=='~
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-18
Sid 25

Fortsättning KS § 28

6.

7.

Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun.
Fullmäktigeberedningens ordförandes årsawode bestäms till 0,85 procent
av riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt.

8.

9.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfbllmäktige
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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Organisationsförändring, bildande av samhällsbyggnadsförvaltning 
samt tillsättande av fullmäktigeberedning 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter. Detta innebär att utvärdera och vid behov genomföra 
omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant sätt som gör att kommunens 
uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och ändamålsenligt. 
 
I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen. 
Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med fortsatt fokus på tillväxt 
och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta vara en bra plats 
att leva, bo och verka i. För att underlätta för samhällsbyggnadsprocessen och skapa en 
strategisk plattform för det här arbetet föreslår kommundirektören därför en 
sammanslagning av nuvarande tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till 
en samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag. 
 
Kommundirektören föreslår vidare att en fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att 
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en 
sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en 
samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-14 
Protokoll från Central samverkansgrupp (CSG) daterat 2020-02-13 
Risk- och konsekvensanalys daterad 2020-02-07 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- 
och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns och 
kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå 
de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en 
sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en 
samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 
kap. kommunallagen.  

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter organisationsförändringen 
som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och vilka uppgifter varje nämnd ska ha. 
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4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast den 10 
november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen träder i kraft 
innan mandatperioden 2023-2026 inleds.  

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige utse en 
ordförande och en vice ordförande.  

6. Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om arvoden, 
ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. 

7. Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av 
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för 
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av riksdagens 
grundarvode för ledamöter på årsbasis.  

8. 125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från kommunstyrelsens 
konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader associerade med omorganisationen 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 

9. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8 ovan ges 
kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett genomförandeprojekt. 

 
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden 
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Bakgrund 
Kommundirektören har en drivande roll i att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter utifrån uppdrag och mål. Detta innebär att utvärdera och vid 
behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant sätt som gör 
att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och ändamålsenligt. Ambitionen är 
att utveckla en organisation som har bäst möjligheter att möta de utmaningar som 
kommunen står inför och bidra till vår gemensamma vision att erbjuda boende och 
verksamma i vår kommun god och tillgänglig service och effektiv hantering. Utifrån dessa 
förutsättningar har kommundirektören rätt att initiera förändringar i förvaltningarnas 
organisation och bär sedan ansvaret för hur organisationsförändringarna genomförs, men 
det är kommunfullmäktiges arbetsuppgift att besluta om kommunens organisation och 
verksamhetsformer. 

 
I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen. 
Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med fortsatt fokus på tillväxt 
och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta vara en bra plats 
att leva, bo och verka i. För att underlätta för samhällsbyggnadsprocessen och skapa en 
strategisk plattform för det här arbetet föreslår kommundirektören därför en 
sammanslagning av nuvarande tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till 
en samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag.  
 
Samhällsbyggande innefattar planering av mark för näringsliv och bostäder, byggande och 
förvaltning, infrastruktur, anläggningar, kultur- och naturmiljö, föreningsliv och fritid samt 
verksamhetsnära service som lokalvård, kost och fastighetstjänster för att uppnå ökad 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En väl fungerande 
samhällsbyggnadsorganisation har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Den här 
organisationsstrukturen är inte unik utan ett flertal kommuner i Sverige har den här 
strukturen med olika ansvars- och verksamhetsområden samlade i en 
samhällsbyggnadsförvaltning. Den föreslagna strukturen ämnar underlätta samverkan och 
samarbete både internt och externt för strategisk och långsiktig samhällsplanering.  
 

Vid en sådan här förvaltningskonstruktion bör man vara medveten om riskerna kring jäv, 
både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. En viktig aspekt rör hur kommunerna klarar 
kommunallagens regler om jäv, eftersom det har betydelse för trovärdigheten i 
kommunernas myndighetsutövning inom området. Det innebär inte automatiskt en 
jävssituation att samla myndighetsutövning, drift och planering inom olika områden hos en 
förvaltning. Jäv uppstår däremot om drift- och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd 
som har myndighetsansvaret. Detta kommer självklart att tas i beaktande när 
organisationsförändringen genomförs.  
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Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en skrift som heter ”Jäv och 
beroende” som handlar om eventuella problem som kan uppstår vid sammanslagningar av 
nämnder med ansvar för tillsyn respektive drift. I skriften står bland annat följande om 
arbetsgivaransvaret vid en sammanslagning av denna typ: 

”Den kommunala organisationen måste formas så att jäv som kan uppstå mellan grupper 
av anställda inom kommunen kan hanteras. Om en kommun väljer att samla 
arbetsgivaransvaret under en nämnd eller under kommunstyrelsen, kräver det att 
respektive myndighetsnämnd tydligt delegerar beslutsfattande till en avdelning, grupp av 
anställda eller enskild tjänsteman. För att inte bygga in jävsliknande konflikter i 
organisationen behövs också ett delegerat ansvar för arbetsledning och lönesättning från 
samhällsbyggnadschef till respektive avdelning. Inom en samlad förvaltning är det särskilt 
viktigt att vara medveten om de konflikter som kan uppstå i jävsfrågorna.” 

För att undvika jävssituationer är det enligt SKR också viktigt med politiskt beslutade 
rutiner för hur ärenden ska fördelas mellan nämnderna för att undvika jäv. Det kommer att 
finnas ett behov av vidare utbildning i jävsfrågan för såväl politiker som tjänstepersoner i 
samband med genomförandet av organisationsförändringen. 

Ekonomisk bedömning 
En kostnadsberäkning för arvodering i enlighet med arvodesreglementet samt årsarvoden 
som motsvarar 0,85 procent (ordförande) och 0,43 procent (vice ordförande) av riksdagens 
grundarvode till ledamöter på årsbasis har genomförts. Uppskattad tidsåtgång är 4 möten á 
4 timmar, samt 40 timmar administrativ tid från Administrations- och 
kommunikationsenheten. Sammanlagt uppskattas kostnaden till 125 500 kr. Övriga 
kostnader associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie budgetprocessen.  
 
Juridisk bedömning 
I instruktionen till kommundirektören står följande:  
 
”Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter. Kommundirektören ska ansvara för organisationen och 
organisationsförändringar vid kommunstyrelsens förvaltning.” 
 
I kommunallagens 4 kap. 10 § står följande: 
”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 
samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, 
eller  
2. vid förändringar i nämndorganisationen.  
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Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits 
eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.”  
 
Samverkan 
Ärendet har samverkats på CSG den 13 februari 2020.  
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Samverkansgrupp: CSG
Sammanträdesdatum: 2020-02-13
Plats: B-salen, Kommunhuset
Tid: kl 15.00-ca 16.00

Närvarande
Arbetsgivarrepresentanter
Ior Berglund, kommundirektör
Ljubisa Rankovic, Biträdande personalchef

Fackliga representanter
Carina Lundgren, Lärarförbundet
Anna-Lena Lidborg, Vision
Maria Eliasson, Vårdförbundet

9 1 Mötet öppnas
Kommundirektör öppnar mötet.

9 2 Justering av föregående mötesprotokoll.

§ 3 Arbetsmiljö
1. Genomgång av årshjul CSG 2020

Aktuellt för februari 2020: Genomgång av rutin för hot och våld, planera för och
genomföra skyddsrond: Fysisk och OSA, diskriminering, genomföra lönesamtal
och där det är aktuellt utfallsamtal.

2. Särskilda tillbud, risker: som har lyfts

3. Information från skyddsombud:

9 4 Information Medlemskap Aleforsstiftelsen
Herrljunga och Vårgårda kommuner tecknar medlemskap i Aleforsstiftelsen som
innebär, platser i återkommande utbildningar för chefer, HR, skyddsombud, råd och
stöd för chefer, HR och anställda, genomgång av handlingsplaner alkohol- och droger,
stöd i informations- och utbildningsmaterial, möjlighet att köpa behandlingsinsatser till
reducerat pris. Mer information kommer att läggas ut under personalhandboken.

§ 5 Information nuläge löneöversyn 2020 samt genomförande av lönekartläggning
2019

Bitr personalchef informerar om nuläge löneöversyn 2020 samt att genomförande av
lönekartläggning 2019 kommer att genomföras under våren 2020.

§ 6 Information Ny LAS-ålder fr om 2020-01-01 och dess innebörd
Bitr personalchef informerar om ändra LAS-ålder fr om 2020-01-01 vilket innebär att
den anställde kan själv välja att kvarstå i tjänst t om 68 år. Vill arbetsgivaren avsluta
anställning vid fyllda 68 år ska en förenklad uppsägning göras. Åldersgränsen för när
inkomstgrundad ålderspension (allmän pension) tidigast kan tas ut höjs från 61 till 62

1
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PROTOKOLL CSG

Samverkansgruppsmöte
2020-02-13

års ålder. Ledningsgrupper komma få en mer utförlig information samt kommer
information läggas ut i personalhandboken.

§ 7 Information om möjlighet att använda nytt läkarintyg framtaget av SKR
Bitr personalchef informerar om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i
samarbete med arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och
Svensk Handel, tagit fram ett läkarintyg avsett för sjuklöneperioden, dag 1-14. Avsikten
är att intyget ska ersätta de många olika varianter på sjuklöneintyg som används av
hälso- och sjukvården och ge arbetsgivaren relevant och tillräcklig information om
arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga under sjuklöneperioden.

§ 8 Ekonomi

§ 9 Beslut ny förvaltningsorganisation
Förslag ny förvaltningsorganisation enligt information 2019-12-12 samt genomförd
och konsekvensanalys enligt bilaga.
Kommundirektör går igenom föreslag ny förvaltningsorganisation
Beslut: CSG är överens om förslag
Parterna är därmed överens om att arbetsgivaren därmed har uppfyllt sin
samverkansskyldighet i ärendet.

risk-

9 10 Beslut SAM årshjul 2020
Beslut: CSG är överens om förslag
Parterna är därmed överens om att arbetsgivaren därmed har uppfyllt sin
samverkansskyldighet i ärendet.

9 11 Beslut genomförande av medarbetarundersökning 2019-2020
Beslut: CSG är överens om att genomföra 2019-2020 års medarbetarundersökning
under mars månad. Tidsplan skickas ut till CSG !
Parterna är därmed överens om att arbetsgivaren därmed har uppfyllt sin
samverkansskyldighet

§ 12 Genomgång KS ärenden
Kommundirektör går igenom kommande ärenden i Kommunstyrelse.
Samtliga för CSG relevanta KS-ärenden har föredragits och är godkända inom reguljär
samverkan .

§ 13 Avslut
Kommundirektör tackar CSG för medverkan och förklarar mötet avslutat vid dagens
datum.

Vid protokollet:

2
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