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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2017-03-20 

KS § 33 

Tillägg till dagordningen 

Förslag till beslut 
Johnny Carlsson (C) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 

• Ägarrepresentant till bolagsstämma Nossan förvaltningsaktiebolag 2017 
• Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
• Information kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med tekniska 

nämndens presidium 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärende tillförs dagordningen: 

• Ägarrepresentant till bolagsstämma Nossan förvaltningsaktiebolag 2017 
• Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
• Information kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med tekniska 

nämndens presidium 

Utdragsbestyrkande 
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IV KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-03-20 

KS § 34 DNR KS 308/2016 942 

Information - redovisning av konto för representation 

Sammanfattning 
Aftonbladet genomförde under slutet av 2016 en granskning som handlade om alla 
kommuners och andra skattefinansierade institutioners kostnader för representation, 
utbildningar/kurser, konferenser mm. Kommunstyrelsen i Herrljunga har efter
frågat mer information kring Herrljunga kommuns kostnader avseende kurser, 
konferenser och representation för 2016, vilket nu tagits fram och jämförts med 
utfall för 2015. 
Totala kostnader för kurser, utbildningar, resor, logi, representation och i övrigt 
tillhörande dessa konton uppgår under 2016 till 4 240 tkr. Det är en ökning med 
totalt 7 % mot 2015. 
Efter genomgång av kommunens kostnader för kurser, konferenser, resor och 
representation kan konstateras att kommunen är återhållsam med de resurser som 
finns och sett till hela ekonomin är inte summorna på något sätt märkliga eller 
utöver det vanliga för verksamheten. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-17 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-03-20 

KS § 35 DNR KS 11/2017 942 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Årets första prognos pekar mot ett överskott på 3 734 tkr. Det är framför allt en 
bättre skatteprognos som bidrar till ett bättre resultat än budgeterat. Jämfört med 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,9 % 
vilket är över det finansiella målet. Kommunstyrelsen, bildningsnämnden samt 
socialnämnden lämnar positiva prognoser. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-03-20 

KS § 36 DNR KS 19/2017 942 

Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 213 tkr. Utfallet summeras till 
35 176 tkr jämfört med budgeten på 35 389 tkr. Den positiva avvikelsen härleds till 
politiska prioriteringar som hanteras under kommunstyrelsen. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-28 
Kommunstyrelsen § 20/2017-02-20 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-07 
Verksamhets berättelse 2016 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen. 

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

Kommunstyrelsen beslut 
1. Verksamhets berättelsen för år 2016 godkänns 

(bilaga 1, KS § 36/2017-03-20). 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-03-20 

KS § 37 DNR KS 19/2017 942 

Årsredovisning 2016 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
En årsredovisning 2016 för Herrljunga kommun har upprättats. Resultatet uppgår 
till 18,8 mnkr vilket är 7,9 mnkr bättre än budgeten. Koncernen genererar ett 
överskott på totalt 30,0 mnkr och är bättre än förväntat. 
Nämnderna redovisar ett överskott på totalt 14,9 (7,2) mnkr. Samtliga nämnder 
visar en positiv avvikelse mot budget. Den största positiva avvikelsen finns i 
socialnämndens redovisning (9,6 mnkr). Skatteintäkter och generella statsbidrag 
redovisar ett utfall på totalt 504,4 ( 484,2) mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. 
Årets resultat uppgår till 3,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Under en treårsperiod har kommunens resultat uppgått till 2,7 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, vilket överstiger kommunens finansiella resultatmål. 
Investeringsutgifterna har uppgått till 36,4 mnkr. De största investeringarna har 
utgjorts av konstgräsplan Annelund (5,3 mnkr), Hagen (7,7 mnkr), tillbyggnad 
Mollaskolan (8,9 mnkr) samt Horsby etapp 1 (4,8 mnkr). 
Utöver siffermaterialet i årsredovisningen, redogörs även en sammanställning över 
koncernen, måluppfyllelser, ekonomiska analyser samt nämndernas och styrelsens 
verksamhetsberättelser. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som 
tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron, arbetsmiljö och pensioner. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-01 
Herrljunga kommuns årsredovisning 2016 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige; 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad årsredovisning för 2016 tillsammans med redovisade 
kompletteringar. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 2016 för 

Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 37/2017-03-20) tillsammans med 
redovisade kompletteringar (bilaga 2, KS § 37/2017-03-20). 

Uidragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
Sid 8 

Justerandes sign 

KS § 38 DNR KS 37/2017 942 

Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017 

Sammanfattning 
Enligt bokslut 2016 framgår att av tillgängliga investeringsmedel på 100 439 tkr 
förbrukades 36 421 tkr. Den främsta orsaken till att hela investeringsbudgeten 
inte nyttjades under 2016 är att några större projekt löper över en längre period 
och kommer att avslutas under 2017/2018. För att kunna slutföra dessa projekt 
behöver outnyttjade investeringsmedel från 2016 ombudgeteras till 2017. 
I en sammanställning framgår de projekt vars investeringsmedel förslås 
om budgeteras till 201 7. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-01 
Beslut Tekniska nämnden § 18 2017-02-02 
Beslut Socialnämnden § 13 2017-02-28 
Beslut Bildningsnämnden § 24 2017-02-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige; 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 
28 387 tkr från 2016 års investeringsbudget till 2017 enligt nedan tabell. 

Förslag till 

Projekt Budget Förbrukat Återstår ombudge te ring 

Inventarier/IT BN 1 000 626 374 374 
Lekplatser 300 186 114 114 

Inventarier Horsbv 750 344 406 406 

Förstud Hemgården 2 650 0 2 650 2 650 

Mindre galuanlfö.!1.mingar 1 000 656 344 300 
GC-väJ.; 181/183 söderut 500 0 500 500 

Verksa 111he 1.sannass11ngar 1 000 593 407 200 

Soprum fastitlieter 200 0 200 200 

Ha1-.re11 etHpp 4 7 510 0 7 510 7 510 
[lagen tak 6 440 4 094 2 346 2 346 
Tillbyggnad Mollaskola 19 939 8 945 10 994 10 994 
Södra Horsby e ta pp 1 6 019 4 772 1 247 1 243 

Ventilation g: a soorthall en 250 0 250 250 

Dusch o omklrum g: a s1Jorthall e 500 0 500 500 

Vattenrutschkana 800 0 800 800 
Summa 48 858 20 215 28 643 28 387 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Sid 9 

Juslerandes sign 

Fortsättning KS § 3 8 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 28 387 tkr från 2016 års 

investeringsbudget till 2017 enligt nedan tabell. 

Förslag till 

Projekt Budget Förbrukat Återstår ombudgetering 

Inventarier/IT BN 1 000 626 374 374 
Lekplatser 300 186 114 114 
Inventarier Horsby 750 344 406 406 
Förstud Hemgården 2 650 0 2 650 2 650 
Mindre gatuanläggningar 1 000 656 344 300 
GC-väg 181/183 söderut 500 0 500 500 
Verksamhetsa npassnnga r 1 000 593 407 200 
Soprum fasti gheter 200 0 200 200 
Hagen etapp 4 7 510 0 7 510 7 510 
Hagen tak 6 440 4 094 2 346 2 346 
Tillbyggnad Mollaskola 19 939 8 945 10 994 10 994 
Södra Horsbv etapp 1 6 019 4 772 1 247 1 243 
Ventilation g:a sporthallen 250 0 250 250 
Dusch o omklrum g:a sporthalle 500 0 500 500 
Vattenrutschkana 800 0 800 800 
Summa 48 858 20 215 28 643 28 387 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-03-20 

KS § 39 DNR KS 39/2017 942 

Hantering av nämndernas över- respektive underskott 2016 

Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas över- 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 
underskott överförts till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. 
Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den 
omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. 
Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat 
resultat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt samman
ställningen nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in 
under kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte 
nivåhöjande. 

2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter 
kommunstyrelsens godkännande. 

3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av 
överskott. 

NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) 2016 

Kommunfullmäktige -40 

Kommunstyrelse exkl. SeN -404 

Servicenämnder 617 

B ildningsnämnd 2 579 

Socialnämnd 9 245 

Teknisk nämnd -1 494 

Bygg- och miljönämnd 632 

Summa 11 134 

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

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-03-20 

Fortsättning KS § 39 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resul

tat från 2016 överförs till överskottsredovisningen enligt sammanställning
en nedan, och att underskott uppdras till berörd nämnd att arbeta in under 
kommande tre år, dvs 2017-2019. Överskott som överförs är inte nivåhö
jande. 

2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter 
kommunstyrelsens godkännande. 

3. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av 
överskott. 

NÄMNDER Korr utfall 

Belopp netto (tkr) 2016 

Kommunfullmäktige -40 

Kommunstyrelse exkl. SeN -404 

Servicenämnder 617 

Bildningsnämnd 2 579 

Socialnämnd 9 245 

Teknisk nämnd -1 494 

Bygg- och miljönämnd 632 

Summa 11 134 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-03-20 

KS § 40 DNR KS 176/2016 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Av de två rapporterade ärendena inom äldreomsorgen, särskilt boende, är ett beslut 
verkställt efter 5 månader från datum för beslutet. Det andra ärendet är inte 
verkställt, den enskilde vistas på korttidsboende under väntetiden. 

Av Individ och familjeomsorgens tre rapporterade ärenden är ärendet, gällande 
familjehem verkställt efter 6 månader. Beslut gällande familjebehandling är ännu 
inte verkställt samt insatsen kontaktfamilj avslutad då enskild tackat nej, insatsen är 
inte längre aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri ve I se i ärendet daterad 2017-01-13 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-12-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-12-31 till 
handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2016-12-31 till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
Fiil' kännedom till : 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

KS § 41 DNR KS 17/2017 901 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2017 

Sammanfattning 

Sid 13 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner är ej besvarade per den 17 
februari 2017; 

• Motion om tiggeri i Herrljunga kommun 
• Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund 
• Motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna 
• Motion om att avskaffa delade turer 
• Motion om cykelväg Hudene-Herrljunga 
• Motion om cykelväg Herrljunga-Fåglavik 
• Motion om cykelväg Od-Annelund 
• Motion angående vinterväghållning i Herrljunga kommun 
• Motion om att bygga ett utomhusgym i Stadsparken Herrljunga 
• Motion om att erbjuda kommunala ställplatser till husbilsgäster för att 

främja besöksnäringen i kommunen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under våren 201 7 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 2017 läggs till 

handlingarna. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kiinncdom till: 

Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-03-20 

KS § 42 DNR KS 16/2017 901 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag är ej 
färdigberedda per den 1 7 februari 201 7. 

• Utegym i Annelund 
• Juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung 
• Rusta upp rastplats vid Orraholmssjön 
• Parker och planteringar 
• Kolonilotter i Herrljunga kommun 
• Höja friskvårdsbidraget och ta tillbaka friskvårdstimmen för alla inom 

vården 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar
förslag under våren 201 7 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 2017 

läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kiinncclom till: 

Juslerandes sign 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-03-20 

KS § 43 DNRKS 115/2015 312 

Beslut om utställning av Översiktsplan för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för 
markens och vattnets användande. En översiktsplan ska fungera som vägledning 
vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detalj
planer, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. 
Ett förslag till översiktsplan för Herrljunga kommun har varit ute på samråd mellan 
den 31 maj och den 30 september 2016. Under denna period genomfördes 
samrådsmöten/medborgardialoger i Herrljunga och Ljung. Inkomna yttranden, 
samt synpunkter framförda vid samrådsmöten har sammanställts till en samråds
redogörelse. De synpunkter som inkommit ligger till grund för revideringar i 
planförslaget. Nästa steg i processen är att ställa ut förslaget för granskning. 
Förslaget ska vara utställt under minst två månader. Utställningen ger länsstyrelsen, 
allmänheten och andra berörda möjlighet att se hur lämnade synpunkter har tagits 
tillvara och ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter 
lämnas skriftligt in under utställningstiden, information om detta ingår i 
annonseringen av utställningen. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse daterad 2017-03-06 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-03 
Reviderat planförslag: Översiktsplan för Herrljunga kommun med miljö
konsekvensbeskrivning 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att översiktsplan för Herrljunga kommun ställs 
ut för granskning. 

• Utställningen genomförs i digital och fysisk form. Fysisk utställning sker i 
kommunhusets entre i Herrljunga och på biblioteket i Ljung. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att översiktsplan för Herrljunga kommun ställs 

ut för granskning. 
2. Utställningen genomförs i digital och fysisk fonn. Fysisk utställning sker i 

kommunhusets entre i Herrljunga och på biblioteket i Ljung. 

Expedieras till: OP-gruppen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2017-03-20 

KS § 44 DNR KS 101/2016 150 

Svar på motion att avskaffa delade turer och heltidsanställningar 

Sammanfattning 
Motion inkom från Robert Andersson (S) 2016-03-04. Motionären föreslår: 
" . .. Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och 
tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet.för den som önskar. 
Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt." 

Socialförvaltningen har i sin utredning gjort bedömningen att delade turer inte kan 
minskas mer än vad som redan gjorts. Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-14, 
§ 3, att återremittera ärendet för att genomföra en ekonomisk analys och en 
konsekvensbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-02-27 
Kommunfullmäktige§ 3/2017-02-14 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-01-10 
"Svar på motion om att avskaffa delade turer", 2017-01-10 
Kommunfullmäktige§ 34/2016-03-08 
Motion: Avskaffande delade turer, inkommen 2016-03-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

1. Motionen skickas till socialnämnden för en djupare riskanalys och en analys 
av de ekonomiska konsekvenser som en förändring av delade turer och 
sammanhållen arbetstid medför. 

2. Konsekvensanalyserna skall ske i samverkan med kommunal. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
I. Motionen skickas till socialnämnden för en djupare riskanalys och en analys 

av de ekonomiska konsekvenser som en förändring av delade turer och 
sammanhållen arbetstid medför. 

2. Konsekvensanalyserna skall ske i samverkan med kommunal. 

Expedieras till Socialnämnden 

Uldragsbestyrkande 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

I KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2017-03-20 

' 

Juslerandes sign 

KS § 45 DNR KS 218/2015 351 

Svar på motion cykelväg Herrljunga- Fåglavik 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelvägfrån Herrljunga till Fåglavik byggs utefter den redan befintliga 
väg/stig som går utmed Västra stambananfrån Herrljunga till Fåglavik. I 
förlängningen går cykelvägen att bygga vidare till Källeryd. Förslag till 
finansiering är att Tekniska nämnden budgeterar i 2017 års investeringsbudget 
samt söker pengar från Trafikverket och VGR. " 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykel strategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykel väg mellan Herrljunga och Fåglavik finns med bland de prioriterade 
utbyggnadsobjekten, men inte med den sträckning som motionen föreslår. Istället 
föreslås en sträckning längs väg 2516 (Vedumsvägen) till y-korsningen mot 
Olofstorp och sedan längs befintlig skogsväg till Fåglavik. Totalt blir 
sträckningen 7 km och kostnadsberäknas till 15,3 mnkr. Cykelväg från Fåglavik 
till Källeryd finns inte med bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. 
Det finns möjlighet att komplettera befintliga skogsvägar för att förbättra kommu
nikationerna med cykel sommartid mellan Herrljunga och Fåglavik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Herrljunga-Fåglavik" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Expedieras till: Handläggaren, Kommunfullmäktige 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

5 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2017-03-20 

KS § 46 DNR KS 219/2015 351 

Svar på motion cykelväg Hudene-Herrljunga 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelvägfrån Hudene till Herrljunga byggs utefter den redan befintliga 
landsväg 192911933. Förslag till.finansiering är att Tekniska nämnden 
budgeterar i 2017 års investeringsbudget samt söker pengar från Trafikverket 
och VGR. " 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg längs landsväg 1929/1933 mellan Hudene och Herrljunga finns med 
bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. Förslaget är att gång- och cykel väg 
byggs i etapp 1 fram till väg 181 och i etapp 2 till Hudene skola. Förslaget är 
kostnads beräknat till 25,5 mnkr och sträckan är totalt 4, 7 km. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Hudene-Herrljunga" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

Expedieras till: H~ndl~ggaren, Kommunfullmäktige 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2017-03-20 

KS § 47 DNR KS 251/2016 351 

Svar på motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna 

Motion har inkommit 2016-09-29 från Tony Niva (SD). Motionen föreslår att: 

"Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att 
skyndsamt se över våra gångbanor i Ljung, Annelund samt Herrljunga tätort och 
utkanterna av Herrljunga gångbanor blir besörjda medfl,er parkbänkar snarast 
möjligt." 

Kommunen äger och driftar ca 13 km gång- och cykelväg i hela kommunen. 
Utöver detta finns många, ej kartlagda gångstigar och stråk som uppfattas som 
gångvägar. Kommunen har ingen kartläggning av var behoven av bänkar är som 
störst längs kommunens gång- och cykelvägar. Inköp och montering av en park
bänk beräknas till ca 20 tkr, inklusive markberedning. Det är rekommenderat att 
kombinera bänkarna med papperskorgar, vilket medför en total årlig driftskostnad 
per bänk om ca 7 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
• Tekniska förvaltningen uppdras att beakta motionens intentioner i kom

mande planering. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att beakta motionens intentioner i kom

mande planering. 

Expedieras till: Handlägga1en, Kommunfullmäktige 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2017-03-20 

KS § 48 DNRKS 217/2015 351 

Svar på motion cykelväg Od-Annelund 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelvägfrån Od-Annelund byggs utefter den redan befintliga landsväg 
182. Förslag till finansiering är att Tekniska nämnden budgeterar i 2017 års 
investeringsbudget samt söker pengar från Trafikverket och VGR." 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg längs landsväg 182 mellan Od och Annelund finns inte med bland de 
prioriterade utbyggnadsobjekten. Avståndet mellan Od och Annelund är 10,6 
km. Sommartid finns Ollestads badplats som en viktig målpunkt mellan orterna, 
men bedömning är att sträckningen inte bör prioriteras framför de redan 
beslutade prioriterade utbyggnadsobjekten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Od-Annelund" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I . Motionen avslås. 

Expedieras till : Handlägga ren, Kom munfullmäktige 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2017-03-20 

KS § 49 DNR KS 168/2015 381 

Svar på motion om att bygga ett utomhusgym i stadsparken, 
Herrljunga 

Sammanfattning 
En motion har inkommit 2015-09-07 från Christina Abrahamsson (M). 
Förslaget är att: 

"Människor rör sig mer och mer gammal som ung. Ett utomhusgym i 
stadsparken skulle betyda att skolan alla elever kan ha gympa lektion ute. Att 
skolan elever kan motioner på rasterna. Att människor som vill röra på sig kan 
gå dit när tiden passar för var och en. Att gymmen som finns i Herrljunga kan ha 
utomhusaktiviteter. Att fånga gemenskap med andra på en ny plats. Att kunna 
andas frisk luft på ett gym ute. Finansiering bör tas från kultur och 
fritidskontot. " 

Juslerandes sign 

Att ett utomhusgym i stadsparken skulle leda till positiva folkhälsoeffekter är 
utrett sedan tidigare. Föreslagen placering i stadsparken ligger i nära anslutning 
till ett av kommunens befintliga gym i simhallen. Andra gymverksamheter 
är kritiska till den föreslagna placeringen eftersom det inte anses vara 
konkurrensneutralt. Kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av utomhus
gym som anläggs men förvaltningen föreslår en modernare variant med minst sex 
stationer. En sådan anläggning kostnads beräknas till ca 210 tkr i investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Utomhusgym i Herrljunga - en hälsokonsekvensbedömning 
Motion "bygga ett utomhusgym i stadsparken i Herrljunga" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

Expedieras till: Handläggaren, Kommunfullmäktige 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
Sid 22 

Juslerandes sign 

I ~ 

KS § 50 DNR KS 16/2016 381 

Svar på medborgarförslag om att bygga ett utomhusgym i 
Annelund 

Sammanfattning 
En medborgarförslag har inkommit 2016-01-27 från Marie Haraldsson, Gymmix 
Ljung, Herrljunga samt Jörgen Fredriksson, Annelunds Atletklubb, Herrljunga. 
Förslaget är att: 

"Vi önskar ett utegym i anslutning till elljusspåret i Anne lund. Detta utegym 
önskar vi utformat med lite olika fasta stationer som erbjuder till olika 
möjligheter till träning utomhus. Syftet är att öka möjligheterna till ett aktivt liv 
.för alla kommunens invånare. Placeringen gör att gymmet blir lättillgängligt for 
alla som vill använda det. Bra parkeringsmöjligheter i närheten ökar också 
möjligheten for många att använda det." 

Området för den föreslagna placeringen vid elljusspåret innehåller även 
fotbollsplaner, idrottshall, bowlinghall samt en planerad lekplats. Ett utegym 
bedöms komplettera de befintliga aktiviteterna och öka områdets attraktivitet 
och möjligheter till folkhälsa, motion och friluftsliv. 
Om anläggningen bekostas av föreningar med hjälp av bidrag från kommunen 
ökar chanserna för finansiering på annat sätt. Kommunen kan då ställa upp med 
mark och med ekonomiskt bidrag till föreningarna som vill anlägga utegymmet. 
Den totala kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av stationer som 
anläggs men kostnaden beräknas till ca 200 tkr. Anläggningen bör samförläggas 
till den planerade lekplatsen för att kunna samutnyttja belysning och 
papperskorgar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "Utegym i Annelund" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. 

Expedieras till: H"ndliigg"ren, Kommunfullmäktige 

Uidragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2017-03-20 

KS § 51 DNR KS 88/2015 361 

Svar på medborgarförslag angående parker och planteringar 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-03-30 från Birgitta Swahn i Herrljunga. 
Förslaget är att: 

"Gör ett "parkområde" längs Nossan från "prästabron" och bort till Kvarnen 
och knyt ihop "Kärleksstigen" med en enkel gångbro över till andra sidan. Gör 
gångstigar, grillplatser, parkbänkar och möjlighet att komma ner till vattnet för 
att bl. a. fiska. Gör även en badplats på lämpligt ställe. Detta är inte några stora 
investeringar men kan ge mycket för friluftsliv och miljö. Kanske något för 
kommunens sommarjobbare eller om det inte finns pengar kanske man kan söka 
t. ex. hos Sparkbankstiftelsen. Ska Herrljunga bli en attraktiv kommun att flytta 
till är säkert boendemiljö och friluftsliv en stor bidragande orsak. " 

Den föreslagna sträckningen är ca 750 m lång och kommunen är delvis markägare. 
Både Trafikverket och privata markägare påverkas längs vägen. För att 
sträckningen ska vara möjlig behöver en undergång under västra stam banan 
anordnas. Hänsyn till natur- och kulturvärden längs sträckan försvårar för de 
föreslagna åtgärderna och eventuell åtgärd måste därför utredas mer grundligt 
innan den genomförs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "parker och planteringar" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
• Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i planering av den södra sidan 

av Nossans användning. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i planering av den södra sidan 

av Nossans användning. 

Expedieras till: HHndläggHren, Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



~; HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2017-03-20 

KS § 52 DNR KS 94/2015 392 

Svar på medborgarförslag angående rusta upp rastplatsen vid 
Orraholmssjön 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-04-16 (kompletterat 2015-05-08) från 
Ingemar Ljungberg i Herrljunga. Förslaget är att: 
"Ett av bänkborden som finns vid rastplatsen borde bytas ut och ersättas med ett 
nytt bänkbord Detta beroende på att bänkbordet är murket. En ny soffa borde 
införskaffas liknande den som redan .finns vid rastplatsen. Den vid rastplatsen 
be.fintliga soffans sittplanka och dess ryggstöd borde bytas ut, då plankorna är 
murkna. Stationära papperskorgar borde inköpas och uppsättas, så att 
picknickde/tagare inte behöver ta med sig tomemballage hem. En grillanordning 
skulle vara på sin plats, som det nu är så sker grillningen direkt på marken, 
vilket ökar brandfaran. Inköps en grillanordning så kan eventuella grillare 
själva stå for grillkol och andra attiraljer for själva grillningen. 
Jag vill komplettera mitt medborgar.förslag med ytterligare bänkar och bänkbord 
runt Orraholmssjön. Antalet bänkar och bänkbord kan lämpligen bestämmas av 
tekniska nämnden. " 

Delar av medborgarförslaget kan genomföras direkt som ren felavhjälpning varmed 
inget beslut från fullmäktige behövs. Kommunstyrelsen har dessutom lämnat över 
ärendet gällande kvarlåtenskap för utveckling av Orraholmen till tekniska 
nämnden. Tekniska nämnden planerar redan för en helhet gällande Orraholmen och 
de utvecklingsförslag som beskrivs i medborgarförslag bör finnas med i helhets
planeringen för området. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "rusta upp rastplatsen vid Orraholmssjön" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat. 
• Tekniska förvaltningen uppmanas att beakta medborgarförslaget i plane

ringen av åtgärder kopplade till Orraholmen som friluftsområde. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Tekniska förvaltningen uppmanas att beakta medborgarförslaget i plane

ringen av åtgärder kopplade till Orraholmen som friluftsområde. 

Utdragsbestyrkande 



~ ; HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
Sid 25 

Juslerandes sign 

KS § 53 DNR KS 87/2015 364 

Svar på medborgarförslag angående kolonilotter i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-03-30 från Birgitta Swahn i 
Herrljunga. Förslaget är att: 
"Undersök om det.finns intresse av kolonilotter och avsätta mark.för det. Kanske 
ett projekt ihop med trädgårds.föreningen. Det.finns alltid många som är 
intresserade av odling och det kan vara många som inte har en egen trädgård 
som skulle vilja ha en kolonilott. Det kan öka trivseln och göra att man inte 
flyttar till annan ort. Det är viktigt att kommunen ser till olika miljö- och 
trivselfrämjande åtgärder så att kommunen blir mer attraktiv att bo i. " 

Tekniska förvaltningen har frågat hyresvärdar i kommunen, som bedömer att 
intresset för kolonilotter i kommunen inte är särskilt stort. Kommunens 
bostads bestånd består till största delen av villor, vilka oftast har möjligheten till 
enklare odling själva. Att reservera mark för kolonilotter bör ställas emot annan 
användning av marken. Utifrån kommunens vision och bostadsförsörjningsprogram 
finns andra ändamål som är prioriterade för användning av kommunens mark. 
Däremot finns det kommunägd mark som inte med enkelhet kan användas för 
exploatering, vilken skulle kunna vara lämplig för kolonilotter. Detta gäller 
exempelvis mark i närheten av järnvägen eller vissa andra hänsynsområden. Mark 
för kolonilotter kan enkelt omvandlas till annat användningsområde och därför 
bedöms behovet av att reservera mark för ändamålet inte som stort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "kolonilotter i Herrljunga kommun" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Ex11etlieras till: Handläggaren. Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
Sid 26 

Justerandes sign 

KS § 54 DNR KS 237/2015 355 

Svar på medborgarförslag angående juldekorationer vid Mörlanda 
och Stationsvägen i Ljung 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-12-14 från Roland Larsson i Ljung. 
Förslaget är att: 

"De nya juldekorationerna vid Storgatan i Herrljunga är ett väldigt trevlig 
inslag i gatumiljön. För att stärka samhörighetskänslan inom kommunen, 
foreslår jag att möjligheterna undersöks for att på ett liknande sätt bidra till 
julstämning i andra delar av kommunen, exempelvis vid Mör/anda och på 
Stationsvägen i Ljung." 

Tekniska förvaltningen har undersökt den tekniska möjligheten och lämpligheten 
att sätta upp julbelysning på gatunätet i fler delar av kommunen. Bedömningen 
är att det är både möjligt och estetiskt tilltalande med julbelysning längs 
Stationsvägen i Ljung samt genomfartsleden i Fåglavik. Totalt är det lämpligt 
med belysning på 20 stolpar längs dessa bägge gator. Inköp av belysningen och 
elarbeten i stolparna kostnadsberäknas till ca 60 tkr för 20 stolpar. Den årliga 
driftskostnaden, inklusive att sätta upp och ta ned belysningen beräknas även den 
till ca 60 tkr. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "juldekorationer vi Mörlanda och Stationsvägen i Ljung" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 
• Tekniska förvaltningen uppdras att planera för inköp och montering inför 

vintersäsongen 2017/2018. 

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

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att planera för inköp och montering inför 

vintersäsongen 2017/2018. 

Expcdicrns till: Handläggaren tekniska nämnden, Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



g ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2017-03-20 

KS § 55 DNR KS 38/2017 150 

Kommunens ombud vid årsmöte med Luft i Väst 

Sammanfattning 
Årets årsmöte med Luft i Väst har bestämts till förmiddagen den 4 maj på Vara 
folkhögskola. Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att ske. Herrljunga kom
mun har möjlighet att utse politiker som ombud att företräda kommunen. 
Ansvarig nämnd är Bygg- och miljönämnden. Svar till Luft i Väst senast 31 mars. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet 2017-03-07 
Inbjudan från Luft i Väst 2017-02-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen delegerar till Bygg- och miljönämnden att utse en 
representant att företräda kommunen vid årsmötet med Luft i Väst 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bygg och Miljönämnden utser en representant att företräda kommunen vid 

årsmötet med Luft i Väst. 

Ex11edienos till: Bygg- och miljöniimnden 

I , ,.,. ..... .,, .. "'. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

KS § 56 KS DNR 262/2016 942 

Internkontroll - uppföljning 2016 Administrations- och 
ko mm u nikationsen heten 

Sammanfattning 

Sid 28 

Kommunstyrelsens förvaltning Administration och kommunikation har genomfört 
kontroller av den egna verksamheten under år 2016 enligt kommunstyrelsens 
antagna plan. Kontrollmomenten har valts utifrån enhetens huvudsakliga arbets
uppgifter och kontrollen syftar till att säkerställa rättssäkerhet, transparens och 
effektivitet i verksamhetens rutiner. Rapporten från genomförd internkontroll ska 
enligt kommunens policy årligen lämnas till kommunstyrelsen som ansvarar för 
utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-21 
Internkontrollplan 2016, kommunstyrelsen § 203/2015-10-19 
Policy för internkontroll, kommunstyrelsen § 126/2016-08-15 
6 kap 7 § kommunallagen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Redovisning av genomförd internkontroll 2016 för Administrations- och 
kommunikationsenheten godkänns. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisning av genomförd internkontroll 2016 för Administrations- och 

kommunikationsenheten godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSll'RELSEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 29 
2017-03-20 

KS § 57 DNR KS 270/2016 900 

Revidering av riktlinjer för dokument- och ärendehantering 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2016-12-12, § 216, förvaltningen i uppdrag att undersöka 
om det i ett ärendes beredning även ska göras enjämlikhetsbeskrivning där hänsyn 
tas till etnicitet, social tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning 
etc. 

I Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun har Herrljunga 
kommun beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med jämställdhet i 
syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att genus
perspektivet ska prägla alla beslut. 

Utifrån detta beslut bör hänsyn även tas till etnicitet, social tillhörighet, religion, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning etc. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-01-13 
Handlingsplan för j ämställdhetsarbetet fastställd i KF 2016-09-06 
Riktlinjer för dokument- ärendehantering (bilaga 1, KS § 214/2016-12-12) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Riktlinjerna uppdateras med tillägg under jämställdhetsbeskrivning att vid 
beredning av ett ärende ska hänsyn även tas till etnicitet, social tillhörighet, 
religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning etc. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Riktlinjerna uppdateras med tillägg under jämställdhetsbeskrivning att vid 

beredning av ett ärende ska hänsyn även tas till etnicitet, social tillhörighet, 
religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning etc. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I .,. KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2017-03-20 

KS § 58 DNR KS 45/2017 950 

Remissvar SOU 2017:1- För Sveriges landsbygder 

Sammanfattning 
Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitte 
med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt 
hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. I uppdraget ligger att en ny politik ska 
skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en 
attraktiv landsbygd. Inom ramen för uppdraget ska kommitten belysa utvecklingen 
och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. 
Remissvar skall ha inkommit till Näringsdepartementet senast 2017-03-16. 
Eftersom kommunstyrelsen sammanträder först den 2017-03-20 har kommunsty
relsens ordförande använt sin möjlighet till delegation och skickar in ett preliminärt 
remissvar, varför kommunstyrelsen föreslås besluta att i efterhand godkänna 
remissvaret. 
Herrljunga kommun instämmer i allt väsentligt med utredarens förslag men vill 
likväl lämna synpunkter gällande statliga verksamheters lokalisering, ökad statlig 
närvaro liksom förslaget om Landsbygdsdelegation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-03-07 
Svar på remiss-För Sveriges landsbygder, SOU 2017:1 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till remissvar i efterhand. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till remissvar i efterhand. 

Uldragsbeslyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOM MUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2017-03-20 

KS § 59 DNR KS 60/2015 611 

Information om fortsatt uppdrag för projekt Bobygget 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14, § 190, att; 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Herrljungabostäder AB 
initiera en inventering av efterfrågan på hyresbostäder i Herrljunga 
kommun. Inventeringen ska rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2017 . 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med lämpliga aktörer aktivt 
eftersöka intressenter för exploatering. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att påskynda förberedelser för bostads
byggande. 

Kommunchefen utreder tillsammans med Herrljungabostäder AB dagens bostads
läge. En inventering, som bland annat visar vårens omsättning samt behovet för 
kommunens verksamheter, är dock inte färdig ännu. 
2017-04-04 kl. 18.00 kommer ett informationsmötes hållas med fastighetsägare i 
Herrljunga samt övriga intressenter. Kommunarkitekten ska då informera om de 
tomter som är aktuella för bebyggelse. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 32 
2017-03-20 

KS § 60 DNR KS 286/2016 912 

Förslag till revidering och tillämpning av riktlinjer för anställdas 
bisyssla 

Sammanfattning 
Herrljunga kommuns revisorer har granskat kommunens riktlinjer angående 
anställdas bisysslor. Revisorerna konstaterar i rapporten att riktlinjer finns 
formulerade men ej är formellt antagna, att efterlevnaden har brister och att alla 
ansvariga inte har tillräcklig kunskap om riktlinjerna/hanteringen. Vidare noteras 
att inget talar för att jävsförhållanden förekommer samt att riktlinjerna bör 
kompletteras med information om hur kommunen ska hantera bisyssla hos 
förval tningschef. 
Revisorerna efterfrågar också de konkreta åtgärder styrelsen ämnar vidta för att 
förbättra kännedom och tillämpning av regelverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-08 
Kommunstyrelsen § 912017-01-23 
Förslag revidering riktlinjer för anställdas bisyssla 
Reviderad Medarbetarsamtalsmal 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar anta förslag om riktlinjer för bisyssla. 

Information om förvaltningens åtgärder för att förbättra kännedom och tillämpning 
av riktlinjer noteras. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag om riktlinjer för bisyssla (bilaga 1, KS § 

6012017-03-20). 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

KS § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Meddelanden 

NR 

2 

3 

4 

Meddelandeförteckning 

Verksamhetsberättelse för social
nämnden 

TN § 20/217-02-02 Förväntad bud
getavvikelse gällande Molla skola 

BMN § 53 Budget 2017-2019 

Överenskommelse Jämställdhetsar
betet inriktning mot män, pojkar och 
maskulinitetsfrågor 

DNR 

KS 19/2017 

KS 202/2015 

KS 166/2016 

KS 25/2017 

Sid 33 

5 BN § 26/2017-02-27 Plan för att 
åtgärda brister i inomhusklimatet, 
Altorpskolan 

Postlista 2017:1 7 

Justerandes sign 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

BN § 5 2017-01-30 Internkontroll 
2016 

Information från SKL - Strategi för 
rökfritt Sverige 2025 

KSA U protokoll 201 7-02-06 

KSAU protokoll 2017-03-06 

Verksamhetsberättelse för tekniska 

KS 262/2016 

KS 2017:15 

KS 19/2017 

nämnden KS 19/2017 

Verksamhetsberättelse för bygg- och 
miljönämnden KS 19/2017 

Verksamhetsberättelse för bildnings
nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Justerandes sign 

KS § 62 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 
NR Delegeringsbeslut DNR 

2 

3 

4 

5 

Svar på Remiss från Länsstyrelsen 
Örebro län - yttrande över ansökan 
om kameraövervakning 

KS 47/2017 

Yttrande över ansökan om kameraö- KS 21/2017 
vervakning med drönare, Länsstyrel-
sen Västra Götalands län 

Yttrande över ansökan om kameraö- KS 23/2017 
vervakning med drönare, Södra 
skogsägama, Länsstyrelsen Krono-
berg län 

Yttrande över ansökan om kameraö- KS 22/2017 
vervakning med drönare, Svenska 
360 visningar KB, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län 

Delegeringsbeslut-Yttrande över 
ansökan om kameraövervakning, 
Fast Out AB, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

KS 24/2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 34 



~~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 35 
2017-03-20 

KS § 63 DNR KS 61/2017 942 

Ägarrepresentant till bolagsstämma Nossan förvaltningsaktiebo
lag 2017 

Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för de 
kommunala aktiebolagen, §202 12012-12-11, ska kommunstyrelsen utse kommu
nens ägarrepresentant till årsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolag. 
Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma genomförs 2017-04-18 kl. 14.00. 
Utlyser Nossan Förvaltningsaktiebolag ytterligare bolagsstämma under året, gäller 
beslut om ombud även för dessa bolagsstämmor under året 2017. 
Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolags
stämmor. Detta är verkställt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-14 
Fullmakt och Instruktion till ägarrepresentant 
Gemensamt ägardirektiv, KF §202 /2012-12-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen . .. ... . ....... ... till ägarrepresentant vid Nossan 
Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor under år 2017. 

• Instruktion till ägarrepresentant fastställs enligt bilaga. 

Christina Abrahamsson (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till ägarrepresentant 
vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor under år 2017. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Gunnar Andersson (M) till ägarrepresentant vid 

Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor under år 2017. 
2. Instruktion till ägarrepresentant fastställs enligt bilaga. 

·. 

Uldragsbeslyrkande 



g ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 36 
2017-03-20 

KS § 64 DNR KS 62/2017 992 

Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Herrljunga 
kommun har att till föreningsstämman den 20 april 2017 utse ordinarie och 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest 2017-03-14 

Förslag till beslut 
Kari Hellstadius (S) föreslår att Johnny Carlsson (C) utses till Herrljunga kommuns 
representant vid Kommuninvests föreningsstämma den 20 april 2017 och att Ronny 
Rexwall (KV) utses till ersättare för Johnny Carlsson (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kari Hellstadius (S) förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Johnny Carlsson (C) utses till Herrljunga kommuns representant vid 

Kommuninvests föreningsstämma den 20 april 2017. 
2. Ronny Rexwall (KV) utses till ersättare för Johnny Carlsson (C) vid 

Kommuninvests föreningsstämma den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 37 
2017-03-20 

KS § 65 

Information om kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med 
tekniska nämndens presidium 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef informerar om mötet som 
kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit med tekniska nämndens presidium 
2016-03-13. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
















































