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KF § 55 DNR KS 11/2019 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Ronny Norrman har inkommit med följande fråga: 

Kommer Cykelstrategi för Herrljunga Kommun att revidera under 2019? 
Den nuvarande gäller fram till 2019-12-31. 

Anledningen till frågan är följande: 

Vi tycker att det är lite märkligt att man i cykelstrategin utesluter en stor del av 
kommunen som ligger nära Herrljunga tätort. 

Man borde se över möjligheten att bygga en CG-väg ifrån befintlig cykelväg vid 
korset Vretavägen/ bitternavägen till Eggvena via Fölene. 

För att sedan fortsätta med befintlig CG-från Remmne via Bråttensby till Eggvena. 

Så att man får följande slinga: 
Herrljunga Tätort - Fölene - Eggvena - Bråttensby - Remmene - Tarsled - Herr
ljunga Tätort. 

I kommunfullmäktige svarar Börje Aronsson (KV) på frågan. 

Ordförande frågar om svaren på frågan kan läggas till handlingarna och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaren läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om att upprätta farthinder vid Näste
gårdsgatan 

Sammanfattning 
2018-10-17 inkom Stig Andersson och Bengt Södersten med ett medborgarförslag 
om att farthinder uppförs på Nästegårdsgatan, vid korsningen med St. Götgatan, i 
Herrljunga. 

Vi, Stig Andersson och Bengt Söders/en vill med detta Medborgarförslag göra Er 
uppmärksamma på ett problem som har pågått länge enligt den text som följer: 
Farthinder enl. Bilaga I som bifogas. Vi har konstaterat att.flertalet av de bilister 
som använder Nästegårdsgatanfi-ån Ringleden upp mot centrum inte håller gäl
lande hastighet! ! Tillbud har inte.fattats vid korsningen Nästegårdsgatan - St. 
Götgatan. Aven vid G/C-väg. Nästegårdsgatan har blivit något av en s.k. "matar
gata" mot centrum sedan Ringleden kommit till och som har ökat e.fier-
hand. .. B(fogad skiss visar hur oroade vi är att en allvarlig olycka kan hända, då 
även en gång och cykelväg ( G/C) korsar nämnda gata. Det.finns.fler boende ut
med Nästegårdsgatan och St. Götgatan som delar vår oro. Vi anser dock, att un
dertecknade personer räcker.för att väcka.frågan. Vi hoppas att Trafiksäkerhetsrå
det tar detta på största allvar. 

Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämnden 2019-01-31. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 18/2019-01-31 
Medborgarförslag angående farthinder inkommen 2018-10-1 7 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Förstärkt 30-skyltning utförs enligt det utförandet som finns på Horsbyvä
gen vid Horsbyskolan. Kostnaden för utökad skyltning tas ur investerings
projekt 5508, mindre gatuarbeten. 

• Efter denna åtgärd utförs en trafikmätning på Nästegårdsgatan, för att få un
derlag inför kommande trafikplanering. 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

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

Utdragsbeslyrkande 
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1. Förstärkt 30-skyltning utförs enligt det utförandet som finns på Horsby
vägen vid Horsbyskolan. Kostnaden för utökad skyltning tas ur investe
ringsprojekt 5508, mindre gatuarbeten. 

2. Efter denna åtgärd utförs en trafikmätning på Nästegårdsgatan, för att få 
underlag inför kommande trafikplanering. 

3. Medborgarförslaget anses besvarat. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Förstärkt 30-skyltning utförs enligt det utförandet som finns på Horsby

vägen vid Horsbyskolan. Kostnaden för utökad skyltning tas ur investe
ringsprojekt 5508, mindre gatuarbeten. 

2. Efter denna åtgärd utförs en trafikmätning på Nästegårdsgatan, för att få 
underlag inför kommande trafikplanering. 

3. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Uldragsbeslyrkande 
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Svar på medborgarförslag om mer valfrihet i skolan 

Sammanfattning 
Magnus Lennartsson inkom 2018-01-16 med ett medborgarförslag om mer valfrihet 
i skolan. Kommunfullmäktige remitterade 2018-03-18 medborgarförslaget till 
Tekniska nämnden. 

Medborgarförslag 2018-01-16: 
• Alla elever ska er~judas vanlig mjölk, lantmjölk och smör till smörgåsen 

(utöver det som er~juds i dag) 
• Justering av Kostpolicy görs enligt detta förslag 

Livsmedelsverket rekommenderar fetter med brafettkvalitet, till exempel 
nyckelhålsmärkta sorter, i skolanför att barn behöver rätt sorts/ett. Barn som 
växer och utvecklas behöver de nyttiga fetter som finns i till exempel o(jor, inte 
mättat fett som finns i smör. Samtidigt finns det plats får lite mättat/ett, men då är 
det smartare att lägga det utrymmet på till exempel grädde i maten, får att göra den 
godare, än på smör till smörgåsen och att laga mat på mjölk med högre fetthalt. 
Fettet framhäver många smaker och påverkar konsistensen på maten varför Herr
ljunga kommuns skolmat innehåller till viss del mättat fett genom grädde, creme 
fraiche och smör. 

Barn behöver fett för att växa och må bra. Men det är en vanlig missuppfattning att 
barn behöver extra mycket fett. Barn över två år behöver inte mer fett än vuxna. De 
.flesta barn i Sverige äter ungefär lagom mycket fett totalt sett. Problemet är att de 
allra.flesta får för lite av de nyttiga fetterna. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05 
Tekniska nämnden § 16/2019-01-31 
Medborgarförslag - Mer valfrihet i skolan inkommen 2018-01-16 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram. 

Tekniska nämndens förslag till beslut: 
• Motionen avslås då vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och an

vänder livsmedel med det mättade fettet i matlagningen. 
• Synpunkterna tages med vid nästa revidering av kostpolicy. 

Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Magnus Fredriksen (S) och Håkan Körberg 
(L) bifaller tekniska nämndens förslag. 

lh 
11/ 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enighet med ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med ordförandens förslag 
Nej = i enlighet med tekniska nämndens förslag 

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, 1 avstår, finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

(Omröstningsbilaga 1, KS § 42/2019-03-18). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram. 

I kommunfullmäktige bifaller Bo Naumburg (V) och Mats Palm (S) tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Andreas Molin (C), Gunnar Andersson (M) och Christina Glad (KV) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram. 

Expedieras till: Teknisk. nämnden 

Uldragsbestyrkande 
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Svar på motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsan
läggningar 

Sammanfattning 
Bo Naumburg (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 
2018 in en motion om en förändring av uthyrningsavgifterna i kommunens fri tids
anläggningar (KF § 182/20 18-12-03). Kommunfullmäktige beslutade att lämna 
över motionen till tekniska nämnden för beredning. Enligt motionen är höjningen 
som gjordes i kommunens fritidsanläggningar för 
privatpersoner och företag orimlig. Förslagsvis vill man att kommunen går tillbaka 
till prissättningen som var innan höjningen, där priset var samma för alla invånare. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2019-01-31. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 15/2019-01-31 
Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fridisanläggningar inkommen 
den 2018-12-03 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås med hänvisningen till den politiska inriktningen gentemot 
föreningslivet och då främst ungdomsidrotten uteblir. 

Håkan Körberg (L) bifaller tekniska nämndens förslag och yrkar på ett tillägg i 
form av att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att utreda hur den nya 
prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avse
ende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv och att utredningen återrap
porteras till kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23. 

Mats Palm (S) bifaller Håkan Körbergs (L) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag med Håkan Körbergs (L) till
äggsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås med hänvisningen till den politiska inriktningen gentemot 

föreningslivet och då främst ungdomsidrotten uteblir. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att utreda hur den nya pris

sättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både av
seende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. 

3. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 5 8 

I kommunfullmäktige föreslår Bo Naumburg (V) att ärendet återremitteras till 
tekniska nämnden för utredning av hur den nya prissättningen påverkar uthyrningen 
av kommunens fritidsanläggning. 

Håkan Körberg (L) och Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås med hänvisningen till den politiska inriktningen gentemot 

föreningslivet och då främst ungdomsidrotten uteblir. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att utreda hur den nya 

prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både 
avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. 

3. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23 

Expedieras till : Tekniska nämnden 

Uldragsbeslyrkande 
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Svar på återremiss gällande motion om ändrad mötesdag för 
fullmäktigemöten i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag 
för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun. 

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att överlämna motionen ti 11 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslog genom KS § 
203/2018-12-17 fullmäktige att ändra mötesdagarna enligt kommunstyrelsens för
slag. Kommunfullmäktige beslutade genom KF 4/2019-02-12 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Bes I utsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05 
Kommunfullmäktige § 4/2019-02-12 
Motion om ändrade mötesdagar för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun in
kommen den 2018-11-28 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kom
munstyrelsen föreslår att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till mån
dagar. 

• Budgetfullmäktige i november förläggs på tisdag. 
• Att man undviker kollisioner med regionfullmäktige. 
• Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till 

måndagar. 
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag. 
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks. 
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige föreslår Staffan Setterberg (KD) att bifalla motionen i sin 
helhet. 

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) föreslår att motionen avslås i sin 
helhet. 

Uldragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 59 

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och tillägger 
att ändring av mötesdagarna gäller från och med 1 augusti 2019. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar 
Andersson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till 

måndagar från och med 1 augusti 2019. 
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag. 
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks. 
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022. 

Reservation 
Staffan Setterberg (KD) och Magnus Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Uldragsbeslyrkande 
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KF § 60 DNR KS 34/2019 

Information från revisionskollegiet 

Jonny Gustafsson, ordförande i den nya revisionsgruppen presenterar de nya 
revisorerna i Herrljunga kommun för mandatperioden: Ann Welander, Sören Holm 
Roland Oskarsson och Göte Olsson. 

Revisionsgruppen har fattat beslut om två granskningsområden; kostverksamheten 
och investeringsverksamheten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning 2018 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
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Den ekonomiska ställningen på balansdagen visar att Herrljunga kommun har brutit 
en positiv trend med tidigare års goda resultat. Årets resultat visar på bokslutsdagen 
ett minus på 2,3 mnkr, vilket understiger budgeterat resultat med en avvikelse på 
drygt 14 mnkr. Under flertalet år har kommunen haft goda resultat och uppfyllt re
sultatkraven/målen med råge. De historiska siffrorna har bättrat på det egna kapi
talet och likaså höjt soliditeten. Årets negativa resultat är ett trendbrott och kan 
framför allt förklaras med två olika orsaker. Den ena är att befolkningsutvecklingen 
varit sämre än förväntat och budgeterat. En negativ befolkningsutveckling resulte
rade i betydligt lägre utfall i skatteintäkter och generella statsbidrag än vad som 
budgeterats. Ökningen i statsbidrag blev 5 mnkr mot 2017 års utfall. Den andra or
saken till det negativa resultatet är en mycket hög tilläggspremie för förmånsbe
stämd ålderspension. Tilläggspremien kunde inte rymmas inom beräknat personal
omkostnadspålägg (38,46 procent av lönesummorna), och belastade kommunens 
ekonomi negativt. De två målen 2 procents resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag och 100 procents självfinansierings grad har inte kunnat 
uppfyllas för 2018. En lite längre tidperiod visar dock att resultatmålet på 2 procent 
kan infrias, 2,6 procent i genomsnitt under de senaste tre åren och 2,4 procent i ge
nomsnitt under de senaste fem åren. Målet kan uppfyllas i och med att målvärdet 
ses ur ett treårsperspektiv. Däremot kan inte självfinansieringsmålet infrias under 
en längre period, detta då investeringsutgifterna i snitt varit högre än resultatet till
sammans rued avskrivningskostnaderna. Soliditetsmåttet befinner sig på balansda
gen på över 70 procent och målet är därmed uppfyllt. I upprättad årsredovisning fö
reslås att del av RUR-avsättningen används med 2 573 tkr för att få ett balanskravs
resultat till noll. Utöver siffermaterialet i årsredovisningen, redogörs även en sam
manställning över koncernen, måluppfyllelser, ekonomiska analyser samt nämn
dernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Årsredovisningen innehåller också ett 
personalavsnitt som tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron, arbetsmiljö och 
pensioner samt redovisning av kommunens folkhälso- och miljöarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06 
Herrljunga kommuns årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• godkänna upprättad årsredovisning för 2018 
• ta 2 573 tkr i anspråk från RUR för att få ett balanskravsresultat till noll 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns (KS § 50/2019-03-18). 
2. 2 573 tkr tas i anspråk från RUR för att få ett balanskravsresultat till 

noll. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns (bilaga 1 KS § 50/2019-03-

18). 
2. 2 573 tkr tas i anspråk från RUR för att få ett balanskravsresultat till 

noll. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 15 

KF § 62 DNRKS 87/2019 

Revisionsberättelse för år 2018 - Ansvarsfrihet till styrelse och 
nämnder för år 2018 

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 leda
mot/ersättare i nämnd eller beredning. 

I kommunallagen görs ingen skillnad mellan styrelse och nämnd. Det är det s.k. re
visionsansvaret som granskas och prövas. Revisorerna ska kontrollera att verksam
heten genomförs utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt enligt de före
skrifter 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 presidie har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret 2018 
och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller beredning. 
Kommunstyrelse, samtliga nämnder och beredningar föreslås få ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-31. 
Revisionsrapp01i och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 
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 2018. 

• Kommunstyrelse 
• Socialnämnd 
• Bildningsnämnd 
• Teknisknämnd 
• Bygg och miljönämnd 
• Valnämnd 
• Krisledningsnämnd 
• Servicenämnd IT Servicenämnd /Växel/Telefoni 
• Servicenämnd Ekonomi/Personal 
• Demokratiberedning 
• Valberedning 
• Arvodesberedning 

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

Uldragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 62 

Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas 
ansvarsfrihet för 2018 och finner att så sker. 

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

styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhets
året 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Hantering av nämndernas över- respektive underskott 2018 

Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive 
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas 
till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett under
skott överförts till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett 
överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfatt
ning som det budgetmässiga läget tillåter. 
Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. 
Enligt upprättad årsredovisning för 2018 uppgår nämndernas avvikelser från budget 
till totalt plus 4 74 7 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 5 127 tkr, varav avvikelse 
kapitalkostnader står för 1 678 tkr, avräkning demografimodell 2 194 tkr, flykting
buffert 1 255 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-07 
Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper Dnr KS 152/ 201 7 
Nämndernas verksamhetsberättelser 
Årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat 
från 2018 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovis
nmgen: 

NÄMNDER 
Korr 

avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2018 
Kommunfullmäktige 298 
Kommunstyrelse exkl SeN 1 185 
Servicenämnder 585 
Bildningsnämnd -2 085 
Socialnämnd -419 
Teknisk nämnd -116 
Bygg- och miljönämnd 172 

Summa -380 

Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskotts
redovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För ser
vicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. 
Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren. För Bildningsnämnden samt 
socialnämnden räknas årets underskott av mot tidigare års överskott och därmed 

Juslerandes sign 
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Uldragsbestyrkande 
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behöver inget inarbetas. För tekniska nämnden ökar underskottet och en plan för 
hur underskottet ska regleras bör redovisas till kommunstyrelsen 

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att tekniska nämnden får i uppdrag att 
redovisa en plan för hur underskottet ska regleras vid verksamhetsdialogen den 20 
maj 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med Mats Palms (S) tilläggsförslag 
antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Korrigerat resultat från 2018 enligt sammanställningen nedan överförs ti 11 
öv k d ers ottsre ov1snmgen: 

NÄMNDER Korr avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2018 
Kommunfullmäktige 298 
Kommunstyrelse exkl SeN 1 185 
Servicenämnder 585 
Bil dningsnämnd -2 085 
Socialnämnd -419 
Teknisk nämnd -116 
Bygg- och miljönämnd 172 
Summa -380 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att vid verksamhetsdialogen den 20 maj 2019 
redovisa en plan för hur underskottet ska regleras. 

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat: 

NÄMNDER 
Korr 

avvikelse 
Belopp netto (tkr) IB 2018 2018 UB 2018 
Kommunfullmäktige 190 298 488 
Kommunstyrelse exkl 

-829 1 185 356 
SeN 
Servicenämnder 732 585 1 317 
Bildningsnämnd 4 790 -2 085 2 705 
Socialnämnd 11 211 -419 10 792 
Teknisk nämnd -1 694 -116 -1 810 
Bygg- och miljönämnd 1 899 172 2 071 

Summa I 16 299 -380 15 919 

I kommunfullmäktige föreslår Börje Aronsson (KV) följande: 
• Tekniska nämnden ska inte behöva återlämna redovisat underskott på 1 800 

tkr utan att kravet för underskotten 2017 och 2018 avskrives helt. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 63 

Ajournering! 

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Ordförande frågar sedan om Börje Aronssons (KV) tilläggsförslag antas och finner 
att det avslås. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Korrigerat resultat från 2018 enligt sammanställningen nedan överförs till 

översk tt sred vi ningen: 
NÄMNDER Korr avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2018 
Kommunfullmäktige 298 
Kommunstyrelse exkl SeN 1 185 
Servicenämnder 585 
Bildningsnämnd -2 085 
Socialnämnd -419 
Teknisk nämnd -116 
Bygg- och miljönämnd 172 

Summa -380 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att vid verksamhetsdialogen den 20 maj 2019 
redovisa en plan för hur underskottet ska regleras. 

Överskottsredovisningen efter överför ing av årets korrigerade resultat: 

NÄMNDER 
Korr 

avvikelse 
Belopp netto (tkr) IB 2018 2018 UB 2018 
Kommunfullmäktige 190 298 488 
Kommunstyrelse exkl 

-829 1 185 356 
SeN 
Servicenämnder 732 585 1 317 
Bi ldningsnämnd 4 790 -2 085 2 705 
Socialnämnd 11 211 -419 10 792 
Teknisk nämnd -1 694 -116 -1 810 
Bygg- och miljönämnd 1 899 172 2 071 

Summa I 16 299 -380 15 919 

Reservation 
Börje Aronsson (KV) reserverar sig mot beslutet. 

Uldragsbeslyrkande 
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Hantering av investeringar 2018 
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I bokslutet för 2018 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 104 610 
tkr förbrukades 60 45 8 tkr. Av de 44 152 tkr outnyttjade investeringsmedlen före
slås 3 7 914 tkr att ombudgeteras till 2019 års investerings budget. 

Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. 
Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investerings
medel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-06 
Ombudgeteringar investeringar 2018-12-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ombudgetering investeringar 2018-12-31 antas . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ombudgetering investeringar 2018-12-31 antas (KS § 52/2019-03-18). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ombudgetering investeringar 2018-12-31 antas (bilaga 1, KS § 52/2019-03-

18). 

Uldragsbeslyrkande 
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Prövning av ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds 
styrelse 

Sammanfattning 
Årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund är fastställd (styrelsemöte 
2019-01-31 §7). Revisorerna tillstyrker att Sjuhärads samordningsförbunds styrel se 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Enligt lag om 
finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om sty
relsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-01 
PM från PWC om granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2017 för 
Sjuhärads samordningsförbund 
Årsredovisning 2018 S juhärads samordningsförbund 
Revisionsberättelse 2018 för Sjuhärads samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja/ inte bevilja an
svarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds styrelse. 

Ordföranden föreslår att ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds styrelse 
beviljas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds styrelse beviljas . 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds styrelse beviljas. 

Uldragsbestyrkande 
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Tillägg till pensionspolicy Herrljunga kommun 
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I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer, 
nyckelpersoner och specialister i konkurrens med andra arbetsgivare, finns möjlig
heten att komplettera nuvarande pensionspolicy i enlighet med bestämmelserna i 
KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Annan pensionslös
ning än KAP-KL. 

Allmänt: Den alternativa pensionslösningen innebär att den förmånsbestämda ål
derspensionen enligt KAP-KL byts ut mot en premiebestämd ålderspension. Övriga 
pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pens
ionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt 
KAP-KL innebär den alternativa pensionslösningen större flexibilitet och möjlighet 
till individuell anpassning för den anställde. 

Personkrets: Erbjudandet gäller för medlemmar i kommunens ledningsgrupp eller 
annan medarbetare i särskilda fall. Vem som kan erbjudas alternativ pensionslös
ning i särskilda fall avgörs av kommunchef. 

Kostnadsneutralitet: Den alternativa pensionslösningen är kostnadsneutral för 
kommunen. Premien skall motsvara den som kommunen skulle betalat vid försäk
ring av förmånsbestämd ålderspension. 

Eget val: Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring 
eller fondförsäkring och om försäkringen skall tecknas med eller utan återbetal
ningsskydd. Medarbetare som valt att omfattas av alternativ pensionslösning kan 
inte, så länge anställningen i kommunen består, välja att återgå till förmånsbestämd 
ålderspension i KAP-KL. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Medarbetare 
inom personkretsen för alternativ pensionslösning erhåller löpande individuell råd
givning av pensionsrådgivare som kommunen utser. 

Utbetalning: Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års 
ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsva
rigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är fem år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04 
Bilaga Pensionspolicy, Annan pensionslösning än KAP-KL. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreslag om 
tillägg till nuvarande pensionspolicy för Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer, 
nyckelpersoner och specialister i konkurrens med andra arbetsgivare, finns möjlig
heten att komplettera nuvarande pensionspolicy i enlighet med bestämmelserna i 
KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Annan pensionslös
ning än KAP-KL. 

Allmänt: Den alternativa pensionslösningen innebär att den förmånsbestämda ål
derspensionen enligt KAP-KL byts ut mot en premiebestämd ålderspension. Övriga 
pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pens
ionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt 
KAP-KL innebär den alternativa pensionslösningen större flexibilitet och möjlighet 
till individuell anpassning för den anställde. 

Personkrets: Erbjudandet gäller för medlemmar i kommunens ledningsgrupp eller 
annan medarbetare i särskilda fall. Vem som kan erbjudas alternativ pensionslös
ning i särskilda fall avgörs av kommunchef. 

Kostnadsneutralitet: Den alternativa pensionslösningen är kostnadsneutral för 
kommunen. Premien skall motsvara den som kommunen skulle betalat vid försäk
ring av förmånsbestämd ålderspension. 

Eget val: Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring 
eller fondförsäkring och om försäkringen skall tecknas med eller utan återbetal
ningsskydd. Medarbetare som valt att omfattas av alternativ pensionslösning kan 
inte, så länge anställningen i kommunen består, välja att återgå till förmånsbestämd 
ålderspension i KAP-KL. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Medarbetare 
inom personkretsen för alternativ pensionslösning erhåller löpande individuell råd
givning av pensionsrådgivare som kommunen utser. 

Utbetalning: Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års 
ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsva
rigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är fem år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04 
Bilaga Pensionspolicy, Annan pensionslösning än KAP-KL. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreslag om tillägg 
till nuvarande pensionspolicy för Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Tillägg till pensionspolicy för Herrljunga kommun genomförs enligt förslag. 

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Elin Alavik (L) och Mats 
Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Tillägg till pensionspolicy för Herrljunga kommun genomförs enligt förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar
förslag under våren 2019 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2019 

läggs till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2019 

läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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KF § 68 
KS § 46 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-09 

DNR KS 36/2019 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 

Sammanfattning 

Sid 

26 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner un
der våren 2019 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2019 läggs till 

handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2019 läggs till 

handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 27 

KF § 69 DNRKS 13/2019 

Val av valberedning för resterande del av mandatperioden 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 valdes ledamöter i valbered
ningen för perioden till och med 2019-04-31. Eftersom nämndemannavalet för 
mandatperioden ligger i innevarande år föreslår kommunfullmäktiges presidium att 
ledamöter i valberedningen sitter kvar till hösten. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 
Kommunfullmäktige § 126/2018-10-23 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 

• Valberedningen föreslås fortsätta fram till 2019-10-31 då nämndemannavalet 
ligger i innevarande år. 

• Kommunfullmäktige ska välja 3 ledamöter och 3 ersättare till valberedning
en för perioden 2019-11-01 - 2022-10-14. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om presidiums förslag om att 
valberedningen fortsätter fram till 2019-10-31 antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar sedan om val av 3 ledamöter och 3 ersättare till val beredningen 
för perioden 2019-11-01 - 2022-10-14 återupptas i nästkommande fullmäktige
sammanträde och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1 . Val beredningen fortsätter fram till och med 2019-1 0-31 
2. Val av 3 ledamöter för 2019-11-01- 2022-10-14 återupptas i nästkommande 

fullmäktigesammanträde. 

Uldragsbeslyrkande 

Il 
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KF § 70 
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Firande av 6 juni 2019 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 28 

DNR KS 85/2019 

Det har framkommit önskemål från Herrljunga hembygdsförening om att ha ett 
gemensamt firande av 6 juni. Ordföranden har deltagit i ett möte med föreningens 
styrelse kring ett eventuellt gemensamt firande och informerar om mötet. 

Förslag till beslut 
Kent Johansson (KV) föreslår att kommunen stödjer Herrljunga hembygdsförenings 
firande av 6 juni. 

Kerstin Johansson (S) bifaller Kent Johanssons (KV) förslag. 

Mats Palm (S) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att fortsätta 
dialogen med hembygdsföreningen och se till att medborgarskapsceremoni, trans
port till Haraberget samt utdelning av diplom för medaljer i nationella och internat
ionella tävlingar genomförs. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att firandet genomförs inom kostnadsramen 75 tkr . 

Andreas Malin (C) föreslår att ekonomiska medel för firandet tas från kommunsty
relsens utvecklingsmedel. 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsens presidie och kommunfullmäktiges presi
die får i uppdrag att organisera firandet tillsammans med Herrljunga hembygdsför
emng. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsens presidie och kommunfullmäktiges presidie får i uppdrag 

att organisera firandet av 6 juni tillsammans med Herrljunga hembygdsför
enmg. 

2. Medborgarskapsceremoni, transport till Haraberget samt utdelning av di
plom för medaljer i nationella och internationella tävlingar ska genomföras i 
samband med firandet. 

3. Firandet genomförs inom kostnadsramen 75 tkr och ekonomiska medel tas 
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Uldragsbeslyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 29 

Fortsättning KF § 70 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1. Kommunstyrelsens presidie och kommunfullmäktiges presidie får i uppdrag 

att organisera firandet av 6 juni tillsammans med Herrljunga hembygdsför
ening. 

2. Medborgarskapsceremoni, transport till Haraberget samt utdelning av di
plom för medaljer i nationella och internationella tävlingar ska genomföras i 
samband med firandet. 

3. Firandet genomförs inom kostnadsramen 75 tkr och ekonomiska medel tas 
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Uldragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 30 

KF § 71 DNR KS 88/2019 

Motion- utredning om strategiskt och demografiskt värde vid ex
pansion av vården 

Fö(jande moNon inkom 2019-03-21 från Mats Palm (SJ, Elin Alvik (LJ, Kari 
Hellstadius (SJ, Kerstin Johansson (SJ och Björn Wilhelmsson: 

'' 1 och med.flytten av äldreboende funktionen från Gäsenegården, upplever vi all 
äldrevården i södra kommundelen urvattnats. Endast en mindre del av omvårdna
den iform av ett trygghetsboende har i praktiken blivit kvar i kommundelen. 

Den utveckling till ett fullskaligt trygghets boende vi förutsåg, har uteblivit. 
Stundtals har den i övrigt tomma byggnaden använts som boende för ensamkom
mande barn. Detta har varit en tillgång, i den stund dessa barn etableras och blir 
en tillgångför arbetsmarknaden och skapar boendeefter.frågan i lokalsamhället. 

På grund av hyresläget, och det begränsade utbudet av aktiviteter beroende på det 
låga boendeantalet, har Gäsenegårdens utveckling uteblivit. För stunden har dock 
aktiviteten och närvaron i byggnaden ökat, då vårt kommunala korttidsboende 
lokaliserats hit. 

Aven ett LSS-boende och ett cafe finns lokaliserat i byggnaden. 
Vi ser att det är viktigt med en kommunal närvaro inom omsorgen i den södra 
kommundelen. Av samma orsaker som vi stödjer byarna med att strategiskt upp
rusta småskolorna, för att stödja en utveckling på landsbygden, ser vi ett värde i en 
ökad kommunal närvaro i Ljung/ Annelund. 

Vi yrkar där.för att: 
1. Tillsält en utredning med uppdrag att.finna lämplig nivå och form pä vår

den på Gäsenegården. 
2. Utred vilket strategiskt och demografiskt värde det kan.förväntas vid en ex

pansion av vården, ut(från nu gällande nivå. '' 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Expedieras till ; Socialnämnden 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 31 

KF § 72 DNR KS 13/2019 

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 
Sven-Åke Alavik (L), Ljung har i skrivelse 2019-03-29 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Förslag till beslut 
Liberalerna föreslår Elisabeth Nilstad (L), Herrljunga till ersättare i valnämnden. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Sven-Åke (L), Ljung begäran om ent
ledigande som ledamot i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elisabeth Nilstad (L), Herrljunga väljs 
som ersättare i valnämnden och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Sven-Åke Alaviks (L), Ljung begäran om entledigande från uppdraget som 

ersättare i valnämnden godkänns. 
2. Elisabeth Nilstad (L), Herrljunga väljs till ersättare i valnämnden för 

resterande del av mandatperioden. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-09 

KF § 73 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelanden 

Års- och koncernredovisning 2018 

Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr: 

556637-5746 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

DNR 

KS 53/2019 

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

/!J/ 

Sid 
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