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Kari Hellstadius (S) tjg. ers. för Bert-Åke 
Johansson (S) 

Lise-Lotte Hellstadius (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

KF § 40 DNR KS 11/2019 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund . 

Utdragsbestyrkande 

Sid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 4 

KF § 41 DNR KS 222/2018 

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande, om partitillhörighet i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Följande fråga inkom 2018-12-14 från Mats Palm (S); 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-12. 

"Jag har till min förvåning noterat att Marco Glad, som står på Kommunens Väls 
valsedel på plats 9, också enligt valmyndigheten återfinns som.första ersättare.för 
Sverigedemokraterna i samma fullmäktige församling. 

Hur förhåller du dig till att samma person under mandatperioden i och med detta 
tycks kunna representera två partier i vårt fullmäktige? 
Marco Glad harfått personröster för båda partierna och måste därför ha 
accepterat att stå även till SDs förfogande, trots att han återfinns på KVs valsedel" . 

Kommunfullmäktiges ordförande Andreas Johansson (M) svarar på frågan. 

Mats Palm (S) tackar för svaret. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaret på frågan godkänns. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 5 

KF § 42 DNR KS 34/2019 

Information från revisionskollegiet 

Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen presenterar sig själv och 
informerar om följande: 

• Den nya revisionen har kommit igång med sitt arbete inför mandatperioden. 
Prioritering av olika områden ska göras i början av April. 

• De nyinvalda lekmannarevisorerna för mandatperioden presenteras. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 43 
KS § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

DNR KS 42/2019 

6 

Regler för beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium för 
mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning 
Under mandatperioden 2015-2018 inrättades kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Syftet var att säkerställa att bredning av ärenden till kommunstyrelsen även inklu
derade oppositionen. Beslutet gäller för mandatperioden 2015-2018 och upphör per 
automatik vid årsskiftet 2018/2019. För mandatperioden 2019-2022 består kom
munstyrelsens presidium av tre ledamöter; ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 
Ordförande och förste vice ordförande representerar majoriteten. Andre vice ordfö
rande representerar oppositionen. 

Enligt kommunallagen 6 kap§ 37 kan kommunstyrelsen uppdra åt ett presidium att 
fatta beslut å nämndens vägnar. I kommentarerna till 6 kap§ 37, kan utläsas att det 
inte finns några regler om hur ett presidium fattar sina beslut varför det ofta finns 
skäl för fullmäktige att besluta om beslutsförhetsregler. I avsaknaden av sådana reg
ler får som generell princip antas att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

Kommunstyrelsen har 20190121 fastställt delegeringsordning för kommunstyrel
sen. I delegeringsordningen finns delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut å 
styrelsens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-28 
Bilaga 1: Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa beslutsförhet för 
kommunstyrelsens presidium enligt följande; 

• Då kommunstyrelsens presidium ska fatta beslut å styrelsens vägnar gäller 
beslutsförhet enligt nedan; 
- Kommunstyrelsens presidium är beslutsför då minst två ledamöter är när
varande. 
- Vid lika röstetal har ordföranderöst utslagsröst. 
- Presidiets beslutssammanträde ska protokollföras. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium fastställs enligt följande 

- Kommunstyrelsens presidium är beslutsför då minst två ledamöter är när
varande. 

1 

Uldragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 43 
Fortsättning KS § 26 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

- Vid lika röstetal har ordföranderöst utslagsröst. 
- Presidiets beslutssammanträde ska protokollföras. 

7 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1. Beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium fastställs enligt följande; 

- Kommunstyrelsens presidium är beslutsför då minst två ledamöter är 
närvarande. 
- Vid lika röstetal har ordföranderöst utslagsröst. 
- Presidiets beslutssammanträde ska protokollföras. 

I ~) -&u 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 8 

KF § 44 DNRKS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljungabostäder AB 
2019-2022 (org.nr. 556508-0909) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Herrljunga Bostäder AB. De för
troendevalda revisorerna i Herrljunga kommun föreslår kommunfullmäktige utse 
lekmannarevisorer i Herrljunga Bostäder AB enligt följande: 

• Roland Oscarsson och Göte Olsson utses till lekmannarevisorer. 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Roland Oscarsson och Göte Olsson utses till lekmannarevisorer. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 
Sid 
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Juslerandes s1gn 

KF § 45 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler 2019-2022 (org.nr. 864000-0892) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Stiftelsen Herrljunga Industrilo
kaler. De förtroendevalda revisorerna i Herrljunga kommun föreslår kommunfull
mäktige utse lekmannarevisorer i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler enligt föl
jande: 

• Roland Oscarsson och Göte Olsson utses till lekmannarevisorer. 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Roland Oscarsson och Göte Olsson utses till lekmannarevisorer. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 10 

KF § 46 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elektriska AB 
2019-2022 (org.nr. 556006-9716) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Herrljunga Elektriska AB. 
De förtroendevalda revisorerna föreslår att kommunfullmäktige utse revisor till 
Herrljunga Elektriska AB enligt följande: 

• Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 11 

KF § 47 DNRKS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Vatten AB 
2019-2022 (org.nr. 556739-5347) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Herrljunga Vatten AB. 
De förtroendevalda revisorerna föreslår att kommunfullmäktige utse revisor till 
Herrljunga Vatten AB enligt följande: 

• Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 12 

KF § 48 DNRKS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elkraft AB 
2019-2022 (org.nr. 556525-9206) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Herrljunga Elkraft AB. 
De förtroendevalda revisorerna föreslår att kommunfullmäktige utse revisor till 
Herrljunga Elkraft AB enligt följande: 

• Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Lars-Erik Wessbo och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 13 

KF § 49 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Samfond 1-3 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Samfond 1-3. 
De förtroendevalda revisorerna föreslår att kommunfullmäktige utse revisor till 
Samfond 1,2,3 enligt följande: 

• Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Samfond 1. Org. Nr 866601-7 515 
• Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Samfond 2. Org. Nr 866601-7523 
• Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Samfond 3. Org. Nr 866601-7531 
• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Göte 0 lsson utses till lekmannarevisor i Samfond 1. Org. Nr 86660 I -7 515 
2. Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Samfond 2. Org. Nr 86660 I-7523 
3. Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Samfond 3. Org. Nr 866601-7531 
4. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 14 

KF § 50 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Dagny och Herbert Carlssons Min
nesfond 2019-2022, Org. Nr 866601-7549 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Dagny och Herbert Carlssons 
minnesfond. De förtroendevalda revisorerna föreslår att kommunfullmäktige utse 
revisor till Dagny och Herbert Carlssons minnesfond enligt följande: 

• Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Dagny och Herbert Carlssons 
minnesfond. 

• Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Göte Olsson utses till lekmannarevisor i Dagny och Herbert Carlssons 

minnes fond. 
2. Jonny Gustafsson utses till suppleant. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 15 

KF § 51 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Nossan Förvaltningsaktiebolag 
2019-2022 (org.nr.556637-5746) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i Nossan AB. De förtroendevalda 
revisorerna i Herrljunga kommun föreslår kommunfullmäktige utse lekmannarevi
sorer i Nossan AB enligt följande: 

• Johnny Gustafsson och Ann W elander utses till lekmannarevisorer. 
• Göte Olsson utses till suppleant. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
I. Johnny Gustafsson och Ann Welander utses till lekmannarevisorer. 
2. Göte Olsson utses till suppleant. 

Uldragsbeslyrkande 
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16 

Justerandes s1gn 

KF § 52 DNR KS 59/2019 

Motion om nybyggnation på Tornvägen 

Följande motion inkom 2019-02-18 från Socialdemokraterna i Herrljunga genom 
Mats Palm (S): 

''Vår kommun behöver utvecklas, vi behöver bli.fler kommuninnevånare. 
Detta läser vi i snart sagt varenda skrift från vår kommunledning, speciellt den 
politiska. 

Det.finns givetvis.flera horisonter på ett sådant ställningstagande. 
Men menar man allvar, då måste man i alla fall starta med de projekt som tycks ha 
kortast startsträcka, och lägst etableringskostnad. Att behovet också är väldigt på
tagligt stör inte det upplägget alls. 

Mitt emellan Ljung och Annelund, i Mör/anda, ligger Tornvägen. Med l 00 meter 
till idrottsplatsen och 300 meter till Mörlanda skola. Elljus.spår tvärs över galan. 
cykelbana genom hela samhället och naturen direkt inpå knuten. 

ALL nödvändig infrastruktur ligger under a.~fälten och är klar att hara koppla in 
sig på. E.fie1:frågan på bostäder i området är stor och inget står tomt. De cirka 6 till 
8 tomter som ligger på gatans norra slinga är idag obebyggda, en lucka i den öv
riga bebyggelsen. Att inte utnytUa ett så gott läge, med direkt närhet till skola. ar
betsplatser, butiker och natur är 
en direkt brist. 

Menar kommunens ledning allvar med att vi ska växa, då måste detta område vara 
fokus ETT. Kommunens andra största samhälle behöver vara en del i att bygga 
långsiktig livskraft och en långsiktigt hållbar kund och elevunderlag. 

Vi yrkar att: 
Ge Bygg och Miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram de 
olika underlagen som krävs för en omedelbar byggstart på Tomvägen. '' 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till bygg- och 
miljönämnden beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning. 

Expc<licras till : Bygg- och miljönämnden 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-03-12 17 

KF § 53 DNR KS 62/2019 

Motion om identifierade behov av nyrekrytering 

Följande motion inkom 2019-02-20 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S); 

''Herrljunga kommun är i sig själv kommunens största arbetsgivare. 
Vårt ident(fterade behov av nyrekrytering inom.flera verksamhetsområden är.för 
dem överskådliga kommande åren i det närmaste omättligt. 
Trender inom utbildningsområdet, och attityder till arbetsmarknaden, stödjer inte 
vårt behov av nyrekrytering. Vi brottas dagligen med såväl '.'fasta" vakanser, som 
vakanser inom våra grupper av nödvändiga vikarier. 

Detta problem delar vi med i det närmaste alla kommuner i Sverige. Ett sätt att 
öppna dörrar.för att få en inblick i våra verksamheter är i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Stöd därifrån.finns att.få, om vi som kommun ställer upp med 
handledning inom våra bristyrken. Inskrivna på arbetsförmedlingen kan då beredas 
ett års praktik hos oss inom våra olika verksamheter, samtidigt som personen på 
t. ex. Kom Vux läser upp nödvändiga betyg. 

I en välfungerande verksamhet genererar då detta både en ung arbetssökande med 
nya kunskaper och referenser till sitt CV, eller en ung person som hittat vägar och 
möjligheter in i våra verksamheter. 
När handledning och introduktion fungerar väl, ökar möjligheten att den introdu
cerade hittar inblick i och intresse för att ta anställning inom vår organisation. 
Vårdyrkena kommer att efterfråga ett mycket stort antal nyrekryteringar och detta 
kan vara en väg väl värd att pröva. 
(https://www.vgregion.se(jobba-i-vgrlung-i-arbetslivet/Jntroduktion-i
arbetslivet/tidigare-viamedarbetare-berattar/) 

Vi yrkar att: 
Herrljunga kommun utreder möjligheterna att i samverkan med andra akliirerfo 
igång en lokal motsvarighet till VG-regionens ViA ett Herrljunga introduktion i 
Arbetslivet'' 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelanden DNR 

Årsredovisning och revisionsberättelse KS 54/2019 

2018 för Stiftelsen Herrljunga Industri-

lokaler 

2 Verksamhets berättelse 2018 för kom- KS21/2019 
munstyrelsen 

3 Ny ersättare för erästtare/ledamot i KS 13/2019 
kommunfullmäktige 

4 Arbetsmiljöverket informerar KS Postlista 
15/2019 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 


