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KF § 99 
 
Ändring av dagordningen   
 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande ärende flyttas i dagordningen: 

• Interpellation angående hållbar miljö placeras som ärende 3 i dagordningen 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ändringen godkänns och finner att så sker. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ändring görs i dagordningen: 

1. Interpellation angående hållbar miljö placeras som ärende 3 i dagordningen 
 

______ 
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KF § 100   
 
Information om kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2019 
 
Sammanfattning 
Andreas Johansson, kommunfullmäktiges ordförande informerar om höstens  
sammanträden. 
September måndag den 16  
Oktober måndag den 21 
November tisdag den 12 
December tisdag den 10 
 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
_______
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KF § 101  DNR KS 11/2019 910 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
 
______ 
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KF § 102  DNR KS 139/2019 
 
Interpellation angående hållbar miljö 

 
Sammanfattning 
Följande interpellation inkom 2019-06-04 från Mats Palm (S) till Jessica Pehrson 
1:e  vice ordförande i kommunstyrelsen: 
 
”Centerpartiet säger sig vara, och profilerar sig som. ett framåtsyftande, ambitiöst 
och klimataktivt  parti  inom  miljöområdet. 
Budskapet är att landsbygd en ska vara miljömässigt hållbar. ur ett brett ekologiskt 
perspektiv. Miljöeffektiva  alternativa  lösningar ska tas fram  för att möta  våra  
beslutade  utsläppsmål. 
Såväl nationellt som regionalt har Centerpartiet ställt sig bakom flera av de 
satsningar som måste till i detta avseende. 
De regionala miljömålen för VGR är utmanande och konkreta inom många 
aspekter. Den fossila andelen av bränslen ska minskas, den bi ologiska mångfalden 
ska öka, och utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart jord bruk ska accelereras. 
Ett program för denna utveckling  har i total enighet tagits fram och beslutats om i 
regionen i form av agenda  "Klimat  2030". 
 
Herrljunga kommun antog 2011 en tematisk  översiktsplan, "Vindkraftsplanen". 
Effekten av denna vindkrafts-tematiska plan har därefter helt uteblivit. 
Vårt kommunala elbolag Herrljunga Elektiska har visserligen varit föredömligt 
framgångsrika i sin satsning att sätta kommunen på kartan som elbolag, i sin 
satsning på Sol-El, men vindkraftsutbyggnaden  har trots tematisk plan helt 
uteblivit. 2018 producerades 0.0 TWh vindkraft-el i Herrljunga kommun.” 
 
"Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bio-innovation 2017-
2020" 
 
Vindkraft 
2015 producerades  2,2 TWh vindkrafts-el  i Västra Götaland vilket är den största 
produktionen från ett enskilt län i Sverige. Det fanns  dessutom vid samma tillfälle  
tillstånd för  all bygga ytterligare  242 vindkraftverk vilket skulle kunna bidra med 
ytterligare  1,62 TWh/år. Teknikutvecklingen inom branschen har varit enorm. Om 
en vindkraftspark som byggdes 2011 hade byggds 2016 skulle 
investeringskostnaden reducerats men 10 % samtidigt som elproduktion skulle öka 
med 40 %. Förutom ökad förnybar elproduktion finns flera  regionala nyttor som 
kan uppstå vid en utbyggnad av vindkraft. Etablering av vindkraftverk  innebär ett 
direkt behov av arbetskraft i eller runt kommunen där etableringen sker men också 
ett behov inom relaterad tillverkningsindustri. 
 
Exempel på samverkansmiljö är Power Väst som är en regional platt form som 
verkarför att underlätta en fortsatt vindkraftutbyggnad och fler arbetstillfällen inom 
vindkraftsbranschen. Plattformen har ett planeringsmål om 5 TWh producerad 
vind-el i Västra Götaland till år 2020. 
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Fortsättning KF § 102 
 
Beslutat  av: miljönämnden 2016-12-08 och regionutvecklingsnämnden 20 I 6-12-
14. Diarienummer:  MN 2016-00333.  RU N 2016-02238 
 
*Hur avser du Jessica att bedriva arbetet för att styra mot beslutade klimatmål inom 
vår kommun? 
*Kommer du att aktualisera ett strategiskt arbete i en av Centerpartiets profilfrågor, 
vindkraften, även i vår kommun? 
 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Jessica Pehrson (C) lämnar följande svar på 
interpellationen: 
 
”Svar på interpellation från Mats Palm avseende vindkraft i Herrljunga.  
 
Centerpartiet har arbetat med miljön i fokus sedan tidigt 60-tal. Vi kommer även i 
fortsättningen att vara det parti som prioriterar att driva miljö och klimatfrågor, 
detta utifrån en grundinsikt att vi måste skydda våra ekosystem och därför måste 
främja en hållbar tillväxt som gynnar samhället i alla hänseenden. Från kommunens 
perspektiv är Klimat 2030 påskrivet och fokusområdena är framtagna enligt 
miljöplanen 2017. Vi behöver även se över och aktualisera kommunens klimat och 
energiplan, vi behöver aktuella och uppnåbara klimatmål i kommunen för att driva 
arbetet vidare. Omställning av energiproduktionen mot förnyelsebart är viktigt i 
kampen för att stävja klimatförändringar, här spelar vindkraft en viktig roll.  Vår 
vision sammanfaller med det som är beslutat i översiktsplanen för Herrljunga 
kommun 2017-2035, sid 28. Dock visar ÖP att det finns vissa hinder för utbyggnad 
av vindkraftsverk inom vår kommun. Det största hindret är försvarsmaktens 
restriktioner beroende på den höjd som krävs för att få maximal effekt, där anser vi 
solenergi är bättre lämpad för oss och tycker vi ska satsa på det i framtiden.   
   
Svar på fråga 1.  
Jag och Centerpartiet kommer att arbeta för en fortsatt utbyggnad av främst sol- el 
där Herrljunga kommun och vårt Elbolag redan ligger långt fram. Vi vill även sätta 
upp ambitiösa klimatmål och förnya kommunens "klimat och energiplan" för 
kommunen. 
Svar på fråga 2.  
Vi ser positivt på eventuella etableringar av vindkraftverk men noterar också att det 
finns hinder(Främst försvarsmaktens restriktioner) som hindrar en sådan 
nyetablering. Med dessa hinder i beaktning finns det mer effektiva alternativ för 
Herrljunga kommun att fokusera på.” 

 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om svaret på frågan kan läggas till 
handlingarna och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 

1. Interpellationen är besvarad. 
 

______ 
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KF § 103  DNR KS 183/2018 739 
KS § 99 
 
Svar på medborgarförslag om att bygga ett Gruppboende för 
funktionshindrade inom LSS 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att besvara inkommet 
medborgarförslag om att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i 
Herrljunga kommun centrum. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget 
som rör förvaltningens verksamhetsområde.  

 
Socialförvaltningen i Herrljunga kommun har idag två bostäder, som benämns 
Bostad med särskild service enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387). Boendena utgörs av en Servicebostad i Herrljunga 
tätort samt en Gruppbostad i centrala Ljung. Utifrån de senaste årens ansökningar 
om insatsen bostad med särskild service har socialförvaltningen ej sett behov av 
ytterligare en gruppbostad i kommunen utan förvaltningen har kunnat verkställa 
samtliga beslut i egen regi alternativt köpt externt boende då behoven ej kunnat 
tillgodoses på hemmaplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10 
Socialnämnden § 122/2018-11-27 
Kommunfullmäktige § 142/2018-10-23 
Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i 
Herrljunga kommun centrum inkom 2018-09-10 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 
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KF § 104  DNR KS 184/2018 739  
KS § 100 
 
Svar på medborgarförslag om anställning av Stödpedagoger inom 
funktionshinder 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att besvara inkommet 
medborgarförslag gällande anställning av stödpedagoger inom funktionshinder. 
Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens 
verksamhetsområde. Socialförvaltningen sitter med i styrgruppen för 
Yrkeshögskolan i regionen, där utbildning till Stödpedagog erhålls och 
förvaltningen ser mycket positivt på utbildningen. Förvaltningen 
kompetensutvecklar all personal inom funktionshinderområdet kontinuerligt då 
behov av utveckling finns, inte bara för stödpedagogtjänst utan för all personal som 
arbetar i verksamheterna. Utifrån dagens budgetramar har verksamheterna inom 
bostad med särskild service inget utrymme att utöka personalgruppen med 
stödpedagog/er. Enheterna optimerar de resurser de har att tillgå och 
kompetensutvecklar på ett bredare plan. Enheterna har i år även anpassat en viss del 
av arbetstiden till stödpedagogstid, då enheten har personal med den specifika 
utbildningen, men har inget utrymme att utöka antalet tjänster till att enbart arbeta 
som stödpedagoger. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10 
Socialnämnden § 121/2018-11-27 
Kommunfullmäktige § 143/2018-10-23 
Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder inkom 
2018-09-10 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.  
 

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

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 

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

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KF § 105  DNR KS 171/2017 910 
KS § 98 
 
Svar på medborgarförslag om tydligare 
kommunfullmäktigesammanträden 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2017-08-15 där 
förslagsställaren påtalar att kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga är 
otydliga och svårtolkade. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-05-16 
Kommunfullmäktige § 96/2017-09-05 
Medborgarförslag inkommit 2017-08-15 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktiges presidie och då främst ordföranden försöker ta detta i 
beaktande och försöker göra sammanträdet så tydligt som möjligt. 

• Kommunens kommunikatörer uppdras att: 
- Skapa ett forum där ledamöterna presenteras med bild och en kortare  
presentation  
- Presentera en dagordning som är lätt att förstå och som bör vara länkad 
från YouTube-kanalen. 
 

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg: 
• Namnskyltar förses med partibeteckning och hängs på talarstolen vid 

anförande.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar sedan om Mats Palm (S) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges presidie och då främst ordföranden försöker ta detta i 
beaktande och försöker göra sammanträdet så tydligt som möjligt. 

2. Kommunikatörer uppdras att: 
- Skapa ett forum där ledamöterna presenteras med bild och en kortare  
presentation  
- Presentera en dagordning som är lätt att förstå och som bör vara länkad 
från YouTube-kanalen. 

3. Namnskyltar förses med partibeteckning och hängs på talarstolen vid 
anförande.  
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Fortsättning KF § 105 
 
Simon Fredrikson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Frost (S) yrkar på ett tillägg i form av att namnskyltar med partibeteckning 
ska finnas även för ersättare.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Marie Frosts (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktiges presidie och då främst ordföranden försöker ta detta i 
beaktande och försöker göra sammanträdet så tydligt som möjligt. 

2. Kommunikatörer uppdras att: 
- Skapa ett forum där ledamöterna presenteras med bild och en kortare  
presentation  
- Presentera en dagordning som är lätt att förstå och som bör vara länkad 
från YouTube-kanalen. 

3. Namnskyltar förses med partibeteckning och hängs på talarstolen vid 
anförande 

4. Namnskyltar med partibeteckning ska finnas även för ersättare. 
 

______ 
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KF § 106  DNR KS 237/2018 150  
KS § 101 
 
Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser 

 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 2018-12-11 att 
besvara inkommit medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska 
införskaffa ett glasskåp där boulespelarna kan förvara alla vunna priser samtidigt 
som dessa visas upp för medborgana. För närvarande står dessa priser i PRO:s 
lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar förslagsställaren även att det byggs 
en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Förvaltningens bedömning 
avseende inköp av glasskåp är att förslaget inte bör ses som att det faller under vad 
som bör betraktas som en kommunal angelägenhet, utan förslagsvis är det mer 
lämpligt att PRO köper in ett glasskåp till de priser som finns. Herrljunga kommun 
har idag inte någon utställning åt andra idrottsföreningar, varken i kommunhuset 
eller i biblioteket och det vore olyckligt om kommunen i detta läge väljer att 
prioritera en idrottsförening framför andra. Frågan bör i sådana fall lyftas i ett större 
perspektiv om kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om kommunens 
idrottshistoria. Om kommunfullmäktige önskar detta, är det bildningsförvaltningens 
uppfattning att bildningsförvaltningen bör få utreda omfattning, kostnad och behov 
av ett sådant uppdrag.  

 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden § 63/2019-05-08 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18 
Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om inköp prisskåp, 2019-03-25 
Kommunfullmäktige § 196/2018-12-11 
Medborgarförslag om inköp av prisskåp, 2018-12-10 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bildningsnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 
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KF § 107  DNR KS 29/2019 610 
KS § 97 

 
Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för 
mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda inkommen motion 
gällande kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer 
och ensamkommande barn. 
 
I anslutning till att kommunen anordnade evakueringsboende 2015, genomfördes en 
utvärdering av arbetet inklusive framtagande av nya checklistor för framtida 
händelser. Redovisningen godkändes i sin helhet av kommunstyrelsen (KS-2015-
182). Kommunstyrelsen beslutade även om styrgruppens sammansättning och vilka 
lokaler som skulle tas i anspråk vid behov av evakueringsboende i framtiden där 
Annelunds brandstation var alternativ ett. (KS § 116/2016-05-23)  
Utifrån situationen våren 2016 anser förvaltningen att det då arbetades fram en väl 
förankrad plan och strategi. 

 
Eftersom ett antal år har förflutit sedan kommunstyrelsen godkände framtagen plan 
för evakueringsboende med därtill hörande åtgärder, finns anledning att uppgradera 
och kvalitetssäkra evakueringsplanen. För närvarande pågår arbete med att arbeta 
fram nya planer avseende utökat ansvar avseende beredskap och vid särskilda 
händelser i kommunen. En uppgraderad plan för evakueringsboende och därtill 
hörande åtgärder bör arbetas in i den totala planen för planering beredskap och 
inför särskilda händelser i kommunen. 

  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17 
Kommunfullmäktige § 37/2019-02-12 
Motion inkommen 2019-01-16 
Kommunstyrelsen § 116/2016-05-23 
Kommunstyrelsen § 62/2016-03-21 
Kommunstyrelsen § 63/2016-03-21 
 
Förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen. 
 

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

1. Motionen beviljas. 
 

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   14 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KF § 107 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen beviljas. 
______ 
 
 
Expedieras till: Bygg- och Miljönämnd, Socialnämnd, Teknisk nämnd, Bildningsnämnd 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   15 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 108  DNR  KS 22/2019 731 
KS § 96 
 
Svar på motion – aktivitetscenter för alla äldre i kommunen 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda inkommen motion 
om att inrätta ett äldrecenter på Hemgården i Herrljunga. 

 
Kommunen har idag många aktiva föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre. 
Mer information om detta finns på kommunens hemsida. Förvaltningen ställer sig 
positivt till inrättandet av ett äldrecenter. Äldrecentrets huvudsakliga uppgift är att 
ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till 
fysisk aktivitet för äldre. Dock finns inte de ekonomiska förutsättningarna för att 
inrätta ett äldrecenter inom socialnämndens budget och därför föreslår 
förvaltningen att motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 39/2019-04-30 
Socialnämnden § 45/2018-03-27 
Kommunfullmäktige § 30/2018-02-13 
Motion inkommen 2018-01-22  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 

 
Björn Wilhelmsson (S), Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller motionen. 

 
Börje Aronsson (KV) och Christina Glad (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Nej = i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag. 
  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   16 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 108 
 
Med 18 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
(Omröstningsbilaga, KF § 108/2019-06-18). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
______ 

_____ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, socialnämnden 

 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   17 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 109   DNR KS 34/2019 912 

 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionens ordförande informerar om revisionens verksamhet. Fem 
revisionsmöten har genomförts under året, parallellt med två revisionsgrupper 
under våren. Just nu pågår en granskning av kommunens kostverksamhet, 
delrapporten är inlämnad och den fullständiga rapporten kommer senare.  
 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
______ 
 
 

 
 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   18 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 110  DNR KS 6/2019 942 
KS § 92 
 
Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021 

 
Sammanfattning 
Kommun skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre 
år. Där tydliggörs mål för ekonomi och för verksamheterna. Åretsbudgetsprocess 
startades med en budget dag där tjänstemännen lämnade över 
budgetförutsättningarna till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna 
innehöll resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, 
investeringsbudget och investeringsbeskrivningar.       

    
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09 
Inkomna budgetförslag 
 
Förslag till beslut   

                                  Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:  
                                  I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 

fram verksamhetsmål med verksamhetsplan   
 
Gunnar Andersson (M) föreslår följande tillägg som beslutspunkt 8: 

• Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband 
med budgetarbete.  

 
Christina Abrahamsson (M) och Lennart Ottosson (KV) bifaller budgetförslag från 
C, KV, KD och M. 
 
Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna 
och liberalerna.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.   

 
Omröstning begärs. 
 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 110 
Fortsättning KS § 92 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja= i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.   
Nej= i enlighet med budgetförslag från S och L 

 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.   
 
(Omröstningsbilaga 1, KS §92/2019-05-27). 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 

fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 
8. Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband 

med budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).  
______ 

 
Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Elin Alavik (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 
______ 

 
Gunnar Andersson (M), Börje Aronsson (KV), Simon Fredriksson (C), Johnny 
Carlsson (C), Christina Glad (KV), Jimmie Stranne (SD) och Fredrik Svensson 
(KD) bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från V. 
 
Elin Alavik (L), Anette Rundström (S), Björn Wilhelmsson (S) och Mats Palm (S) 
bifaller budgetförslag från S och L. 

 
Ordföranden ställer budgetförslag från V och budgetförslag från S och L mot 
varandra och finner att budgetförslag från S och L utgör motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från S och L mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   20 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 110 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L. 
 
Med 18 ja-röster, 11 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
(Omröstningsbilaga, KF § 110/2019-06-18). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål 
2. Resultatmål 
3. Balansräkning 
4. Kommunbidrag 
5. Investeringsmål 
6. Skattesats 
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 

fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 
8. Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband 

med budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).  
 

______ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag .



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   21 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 111  DNR KS 115/2019 942 
KS § 103 
 
Årsredovisning  och revisionsberättelse 2018 Boråsregionen – 
Sjuhärads kommunalförbund 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 
sammanträde 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända 
densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
Revisionen bedömer att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har bedrivit 
sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, men de konstaterar också att det är angeläget att förbundets 
utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter.  
Vidare beskriver årsredovisningen genomförd verksamhet för året samt beskriver 
händelser av väsentlig betydelse. Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 
816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09 
Årsredovisning 2018 
Revisionsredogörelse 2018 
Revisionsberättelse 2018 
Protokollsutdrag beslut årsredovisning 2018  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

• Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet 
för år 2018. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet 
för år 2018. 

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



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   22 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 111 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet 
för år 2018. 
 

   ______ 
 

Expedieras till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   23 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 112  DNR KS 122/2019 730 
KS § 102 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS 2019-
03-31 
 
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 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är 
oftast bristande resurser. Äldreomsorg: Fem av de sex rapporterade ärenden 
gällande ej verkställt beslut om särskilt boende är vid rapporteringstillfället 
verkställda. Väntetiden har varit från tre månader till fem månader. Ett rapporterat 
ärende är avslutat då den enskilde har återtagit sin ansökan. Individ och 
familjeomsorg: Fyra ärenden som rapporterats gäller insatsen kontaktfamilj. 
Väntetiden vid rapporteringstillfället har varit sju månader, matchningsmöten och 
inskolning pågår. LSS: Totalt åtta rapporterade ärenden. Fyra gällande 
kontaktperson, varav två är avbrott i verkställighet. Ett av ärendena kontaktperson 
är verkställt med en väntetid på 1 år och 8 månader. Av de övriga fyra rapporterade 
ärendena är två verkställda med väntetid tre månader, ett ärende är avslutat på den 
enskildes egen begäran.   
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 42/2019-04-30 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-12 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-03-31 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2019-03-31 till handlingarna. 

 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2019-03-31 till handlingarna. 

______ 
 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 112 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-
03-31 till handlingarna. 
 

______ 
 
 

För kännedom Socialnämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   25 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 113  DNR KS 13/2019 111 
 
Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor  

 
Sammanfattning 
Sören Holm har i skrivelse 2019-05-28 begärt entledigande från sitt uppdrag som 
kommunrevisor med omedelbar verkan. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Sören Holms begäran om 
entledigande från uppdraget som kommunrevisor godkänns och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Sören Holms begäran om entledigande från uppdraget som kommunrevisor 
godkänns. 
 

______ 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   26 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 114  DNR KS 126/2019 945 
 
Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-05-13 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L): 
 
”Vårt samhälle digitaliseras allt mer. Det är en god och viktig sam hällsutveckling 
och Herrljunga kommun måste vara med . 
 
Flera tjänster och erbjudanden bygger på en digital tillgång, och en egen aktivitet på 
nätet. Det finns då en risk att grupper i samhället som inte kan delta i utvecklingen  
hamnar på efterkälken och marginaliseras. 
 
Stora delar av den äldre befolkningen och andra som av olika anledningar inte har 
tillgång till digitala forum eller internetaccess i kommunen, riskerar att få 
motsvarande försämring så som digitaliseringen för andra innebär en förbättring 
och förenkling. 
 
Vid Herrljunga kommuns arbete med digitalisering och utvecklandet av E-tjänster, 
måste det säkerställas att inte grupper utesluts eller fråntas den kommunala servicen 
och kontakten med kommunen. Det behöver finnas en strategi för att säkerställa en 
fortsatt tillgång till analoga funktioner för de som behöver ha tillgång till våra 
tjänster och erbjud anden . Lagstiftningen styr i flera stycken att vi måste tillhanda 
hålla service på det sätt som krävs, men denna service kan givetvis göras mer eller 
mindre tillgänglig och attraktiv. 
Målsättningen måste vara att servicenivån för vissa inte utvecklas, på bekostnad av 
att den försämras för andra. 

 
Vi yrkar att: 
Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till  
digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninnevånare tillgång till  kommu nens 
tjänster och erbjudanden.” 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

______ 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-06-18   27 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 115  DNR KS 132/2019 908 
 
Motion om digital debattsida 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-05-22 från Mats Palm (S): 
 
”För att föra och delta i en offentlig debatt som kommuninvånare i Herrljunga är 
man hänvisad till våra tidningar. Man kan besöka kommunfullmäktiges  allmänna 
frågestund. Där kan hoppas på ett svar men knappast en debatt. På Kommunens 
hemsida finns några alternativ Digital anslagstavla. (ingen offentlig 
debattmöjlighet) Lämna en synpunkt. (Ingen offentlig debattmöjlighet) 
Kontakta politiker/tjänstemän.  (Ingen offentlig debattmöjlighet) 

 
Varför Herrljunga kommun inte har en egen aktiv digital debattsida kan man 
undra över. Man kan ju nästan tro att Herrljunga kommuns politiker inte vill ha 
dessa debatter. 
 
Jag är övertygad att det finns kommuninvånare som skulle vilja starta och delta i 
debatter utan att vara partipolitiskt  engagerad.” 
 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

______ 
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Bilaga 1 KS § 92/2019-05-27



INLEDNING 
Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med 
goda kommunikationer. Vi vet att Herrljunga kan bli bättre. Det handlar om att inse att dagens och 
framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en vision för framtidens 
Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma 
insatser klarar vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den 
kommunala servicen är av hög kvalitet och där invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin 
vardag. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas. 
 
Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och 
valfrihet. Herrljunga ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. För att erbjuda valfrihet i så stor 
utsträckning som möjligt, krävs alternativ och förutsättningar för att själv styra sin ekonomi. 
Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan, bidrar till det efter förmåga. Med 
rättigheter kommer också skyldigheter. 
 
De tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat uppföljning och hög 
kvalitet. Herrljunga ska ha en kostnadseffektiv verksamhet. För att lyckas med det krävs ordning och 
reda i ekonomin. 
 
Framtiden är ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med god ledning har Herrljunga det bästa 
framför sig. 

DEMOKRATI OCH LEDARSKAP 
I framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har 
möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga är frihet och 
ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att politikerna arbetar 
för dem. 
 
Detta skall vi uppnå genom: 

• Tydligt ledarskap. 
• Ansvar för ekonomin. 
• Att våga prioritera. 
• Mer valfrihet. 
• Ökat medborgarinflytande. 
• Öppenhet och tillgänglighet. 
• Att se hela kommunen. 
• Tydliga och mätbara mål. 
• E-demokrati och E-förvaltning. 

BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA 
Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig 
eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och 
företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare. 
 
Detta ska vi uppnå genom: 

• Samverkan mellan företag och skola som främjar kompetensförsörjning. 
• Samverkan för jobb en framgångsfaktor. 
• Minimerad byråkrati för företag och planlagda markområden för nyetablering. 
• Dialog för jobb. 

Bilaga 1 KS § 92/2019-05-27



• Utmanarrätter. 
• Nya företag i välfärden. 
• Väl fungerande infrastruktur. 
• Att följa upp, utvärdera och utveckla bemötandet. 
• Översyn av kommunala bolag. 

SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS 
I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare 
och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig 
utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet. 
 
Detta ska vi uppnå genom: 

• Tydligt kunskapsuppdrag. 
• Trygghet, arbetsro och engagemang. 
• Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. 
• Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp. 
• Behovsbedömning i förskoleklass. 
• Valfrihet och mångfald. 
• Läraren – Elevens viktigaste resurs. 
• Skolan – En modern arbetsplats. 
• Ansvar för kompetensförsörjning. 
• Studie- och yrkesvägledning. MOA-modern arbetslivsorientering. 
• Daglig fysisk aktivitet. 
• Vuxenutbildning med tydlig jobbfokus. 

DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA 
Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer 
med funktionsvariationer är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska 
mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Omsorgen 
ska kännetecknas av mångfald, valfrihet och kvalité. 
 
Detta ska vi uppnå genom: 

• Att tillvarata erfarenheter. 
• Anhörigstöd. 
• Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet. 
• Trygga medarbetare. 
• Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsvariationer. 
• Särskilt stöd. 
• Modern teknik i omsorgen. 
• Närsjukvårdsteam. 

STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER 
I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som behöver, får stöd och resurser för att av egen kraft 
kunna ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens handläggare och annan berörd 
personal ser till helheten och tillvaratar även familjemedlemmar och andra berördas intressen. 
 
Detta ska vi uppnå genom: 
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• Ansvar för varandra. 
• Att sätta barnen först. 
• Hjälp och stöd vid behov. 
• Service istället för bistånd där så är möjligt. 
• Helhetsperspektiv. 
• Samverkan. 
• Att reagera tidigt och tydligt. 
• Utveckling av det sociala arbetet. 
• Att motverka våld i nära relationer. 
• Att stimulera de ideella insatserna. 

TRYGG PÅ GATOR OCH TORG 
I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra 
samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är låg. Den 
fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel. 
 
Detta skall vi uppnå genom: 

• Förebyggande arbete mot brott. 
• Tidiga insatser. 
• Samarbete med föreningsliv. 
• Möjlighet till försoning. 
• Socialt företagande som en väg tillbaka. 
• Att stärka brottsoffrens ställning. 
• Förbättring av den fysiska miljön. 
• Aktiva insatser i samarbete med andra. 

INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR 
Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. De 
erfarenheter och kunskaper de bär med sig berikar hela vår kommun. 
 
Detta skall vi uppnå genom: 

• En tydlig arbetslinje. 
• Goda förutsättningar för snabb språkinlärning. 
• Ett tydligt ledarskap, både på politisk och tjänstemannanivå. 
• Samarbete mellan kommun, lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället. 
• Personal och organisation som hittar lösningar och ser möjligheter. 
• Stöd till föreningslivet. 
• Ta ett stort ansvar som arbetsgivare. 

ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT 
Framtidens Herrljunga ligger i framkant med omställningen mot ett hållbart samhälle och ett 
hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter. 
 
Detta skall vi uppnå genom: 

• Genomföra kommunens miljö- och klimatprogram. 
• Fortsatt energieffektivisering. 
• Minskad kemikalie- och plastanvändning. 
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• Miljövänliga resor och transporter. 
• Klimatperspektiv vid upphandling. 
• De livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade med samma krav som ställs 

på svensk produktion och gärna närodlade livsmedel. 
• Minska matsvinnet. 
• Egenproducerad förnybar el till nätet. 
• Information och utbildning. 
• Avfallshantering och återvinning. 

BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN 
I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur 
tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt. 
 
Det ska vi uppnå genom: 

• Att planera mark för bostadsbyggande och näringslivets behov. 
• Förbättra underhåll av gator 
• Att stimulera byggande av alla former av boende 
• Stimulera bostadsbyggande i Molla. 

HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik som 
upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen som bidrar till att göra 
arbetsplatserna attraktiva. 
 
Detta skall vi uppnå genom 

• Självbestämmande och eget budgetansvar. 
• Traineeprogram. 
• Individuell lönesättning och nya karriärvägar. 
• Kompetensutveckling. 
• Möjlighet att välja heltid eller deltid. 
• Arbeta för mångfald. 
• Nolltolerans mot diskriminering och mobbning. 
• Arbeta för ökad jämställdhet. 

EN MENINGSFULL FRITID 
I framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och brett. 
Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid. 
 
Detta skall vi uppnå genom: 

• Riktade satsningar på aktiviteter för barn och de med funktionsvariationer. 
• Väl fungerande och moderna bibliotek. 
• Bättre öppettider simhall och friskvårdscenter. 
• Mer spontanidrott. 
• Samarbeten med region och näringsliv. 
• Samlingsplats för ungdomar för socialsamvaro (som ej är kopplad till skollokaler). 
• Satsning på fritidsledare/ungdomsstödjare. 
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Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020. 

 

 

Nämnd Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

Prioriterade mål 

KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

KS Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka 

BN Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina 

drömmar med tro på sig själva 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet 

TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

TN Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv 

BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

Nämnd Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterade mål 

KS Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan 

användas effektivt 

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet. 

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 
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BMN Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden 

Nämnd Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Prioriterade mål 

Alla Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom 

medverkan och delaktighet av anställda och medborgare  

KS Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka 

BN Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer 

BN Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet 

TN Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga 

TN Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder 

BMN Antalet bostäder i kommunen ska öka 

BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 

Nämnd Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

Prioriterade mål 

KS Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas 

KS Företagsklimatet ska förbättras 

BN Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt 

lärande 

BN Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd 

Bilaga 1 KS § 92/2019-05-27



 

 

 

 

 

 

 

 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet 

TN Köp av industrimark ska underlättas 

TN Industrimark ska marknadsföras 

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken 

BMN Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare 

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterade mål 

Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter 

och generella statsbidrag 

Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens 

resultat   

För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %.  

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 

personalpolitiska programmet 

Prioriterade mål 

Sjukfrånvaron ska minska 

Andelen heltidsanställda ska öka 
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Kommunbidragsfördelning

2020

Kommun

bidrag 

2019

Lönerev 

2020

Prisökn 

extern 

exkl lön

Prisökn 

internt

Demografi 

förändring

Kapitalk 

förändring

Politisk 

prioriteri

ng 2019 

tillfällig

Nationell

a beslut 

(ramhöja

nde/sänk

ande)

Politisk 

justering, 

beslut 

2019

Effektivis

ering

Kommun 

bidrag 

2020

Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision 1 811 36 0 -150 0 0 -24 1 673

Kommunstyrelsen 34 973 278 46 0 38 -217 -505 34 613

Bildningsnämnden 241 765 584 861 58 0 680 -1 660 -3 488 238 800

Socialnämnden 201 436 608 361 3 027 0 0 -1 372 -2 937 201 123

Tekniska nämnden 36 492 126 166 0 0 -253 -526 36 006

Bygg- och miljönämnden 14 179 -53 16 0 0 -108 -202 13 832

Lönerevidering 2019 7 000 7 000

Lönerevidering 2020 8 024 8 024

Lönerevidering 2021-22 0

Ökat PO, 39,17 % 1 902 1 902

Kapitalkostnadsförändring 2020-22 4 594 4 594

Summa 537 656 9 926 1 579 1 451 3 085 4 594 -150 718 -3 610 -7 683 547 566

Tillgängligt kommunbidrag 547 566

Differens 0
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Investeringsbudget 2020-2022

Skattefinansierade investeringsutgifter

Budget 
2020 
FÖRSLAG

Budget 
2021 
FÖRSLAG

Budget 
2022 
FÖRSLAG

Utanför 
planperiod

Markköp 2 000 2 000
Genomförande IT-strategi 1 500 1 500
IT kapacitetsutökning* 2 000
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning 300 300
Nytt ärendesystem och e-arkiv 600
Delsumma kommunstyrelsen 6 400 3 800 0

Inventarier / Inventarier IT BN 1 000 1 000 1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300
Inventarier vid Horsby förskola och skola 750
Delsumma bildningsnämnden 2 050 1 300 1 300

Inventarier 500 500 500
Hjälpmedel 200 200 200
Infrastruktur IT 200 200 200
Hotellås 700
Förstudie ombyggnad hemgården 200
Inventarier Hagen 500 200
Renovering hemgården 500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst 300
Delsumma socialnämnden 1 800 1 400 1 900

Räddningsmaterial 250 250 250
Inventarier 150
Lastväxlare inkl tank 2 700
Larmställ 500
Delsumma bygg och miljönämnden 750 2 950 400
Fastighet
Tillgänglighetsanpassning 300 500 500
Reinvesteringar fastigheter 9 000 9 700 9 000
Maskiner fastighetsskötsel 200 200 200
Verksamhetsanpassningar 900 1 000 1 000
Säkerhetshöjande åtgärder 900 1 000 1 000

Gata & Park
Mindre gatuanläggningar 1 000 1 000 1 000
Asfaltering/reinvestering gata 2 000 2 000 2 000
Upprustning GC-Vägar
Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200
Upprustning storgatan 5 000
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Cykelgarage

Intern service
Städ och tvättmaskiner 200 200 200
Nya värmevagnar 200 200

Fritid
Idrottsmaterial/redskap simhall 125 125 125
Bidragsmodul 150
Friidrottsanläggning 9 000
Översyn av skoghällas elljusspår 75
Översyn av Häsansstig 75
Utegym (2 st)

Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan
Horsby förskola/skola/kök och matsal 5 800
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 10 000
Ombyggnad Od skola / fsk 4 000
Hagen ombyggnation samt nybyggnation 30 000 20 000 50 000
Ombyggnad av Hemgården 10 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene 5 000
Delsumma tekniska nämnden 25 050 61 200 35 225 74 000

Summa skattefinansierade inv. utg. 36 050 70 650 38 825 74 000

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter

Summa avgiftsfinansierade inv. utg. 0 0 0

Exploateringsinvesteringar

Exploatering 6 000
VA-anslutningar
Summa exploateringsinvesteringar 6 000 0 0

Summa totala investeringar 42 050 70 650 38 825 74 000
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Resultaträkning 2020-2022

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget
tkr 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens nettokostnader -513 485 -508 775 -511 200 -516 126 -524 963 -539 102
Planenliga avskrivningar -19 662 -25 328 -25 328 -27 154 -28 895 -29 456
Verksamhetens nettokostnader -533 148 -534 103 -536 528 -543 280 -553 858 -568 558
 
Skatteintäkter 417 042 432 989 427 493 435 879 443 794 457 129
Generella statsbidrag 108 379 112 059 113 946 120 048 125 806 127 318
Extra statsbidrag 4 486 3 200 3 018 2 073 - -
Finansiella intäkter 1 832 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500
Finansiella kostnader -889 -270 -350 -400 -500 -600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld -6 039 -4 510 -4 660 -5 350 -5 100
 
Årets resultat -2 298 8 836 4 069 11 160 11 392 11 689
 
Resultat i % av skatteintäkter -0,4% 1,6% 0,8% 2,0% 2,0% 2,0%
 
Investeringsnivå -60 458 -102 271 -102 271 -42 050 -70 650 -38 825
Egna tillförda medel 17 364 34 164 29 397 38 314 40 287 41 145
Finansiellt över- resp underskott -43 095 -68 107 -72 874 -3 736 -30 363 2 320
Ack Egna medel/Externa lån 29 200 150 930 68 107 71 843 102 206 99 886
 
Kommunbidrag -520 419 -537 871 -538 371 -547 566 -559 270 -574 602
Återföring finansiella kostnader 21
Kapitalkostnad - avskrivningar 19 662 25 328 25 328 27 154 28 895 29 456
Kapitalkostnad - Internränta 5 092 6 518 6 518 7 686 9 012 9 594
Gemensamma intäkter/kostnader -17 841 -2 750 -4 675 -3 400 -3 600 -3 550
Avskrivningar -19 662 -25 328 -25 328 -27 154 -28 895 -29 456
Verksamhetens nettokostnader -533 148 -534 103 -536 528 -543 280 -553 858 -568 558
 
Gemensamma kostnader
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Finansiell kostnad införd pensionsskuld -10 289 548 248 558 000 569 600 584 447
Särskild löneskatt pensionsskuld -1 465 -1 090 -1 100 -1 300 -1 250
Utvecklingsmedel -162 -1 785 -1 785 -1 500 -1 500 -1 500
Pensionskostnader -245 -
Över/underskott PO-pålägg -7 955 500 -1 500
Deponi Tumberg 471 500 - 200 200 200
Försäljning mark + exploatering + övrigt 1 317 600
Semesterlöneskuld och övrigt personalrela -1 086 -500 -775 -1 000 -1 000 -1 000
Lämnade bidrag - -125
Övriga kostnader 108 -
Gemensamma kostnader -17 841 -2 750 -4 675 -3 400 -3 600 -3 550

Ökning skatteintäkter o generella bidrag 1,8% 2,1% 2,6%
Ökning kommunbidrag 1,8% 2,1% 2,7%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan 9 507 9 532 9 557
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1

Omröstning

LEDAMÖTER

TJG § JA NEJ

AV-   
STÅR JA NEJ AV-STÅR

C

Johnny Carlsson x x x

Simon Fredriksson x x x

Jessica Pehrson x x x

Andreas Molin x x x

Cecilia Frändberg x x x

Torbjörn Holgersson

Ersättare:

Brita Hårsmar

Christer Amnehammar

Susanne Marstorp x x x

KD

Ingemar Kihlström

Fredrik Svensson x x x

Ersättare:

Staffan Setterberg

Ove Severin x x x

KV

Ronnie Rexwall §§ 99-109 x x

Christina Glad x x x

Börje Aronsson x x x

Ersättare:

Gun Carlsson §§ 110-115 x x

Lennart Ottosson

L

Elin Alavik x x x

Håkan Körberg x x x

Charlotta Norén x x x

Ersättare:

Anders Lennartsson

Inger Gustavsson

Summa denna sida 11 3 11 3

NÄRVARO

Omröstning KF § 
110/2019-06-18 
Budget 2020-2022 
och 
verksamhetsplan 
2020-2021

Omröstning KF § 
108/2019-06-18 
Svar på motion – 
aktivitetscenter 
för alla äldre i 
kommunen



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ

AV-   
STÅR JA NEJ AV-STÅR

M

Christina Abrahamsson x x x

Gunnar Andersson x x x

Karin Carlsson x x x

Ersättare:

Osborn Eklundh

Carin Martinsson

S

Mats Palm x x x

Anette Rundström x x x

Björn Wilhelmsson x x x

Kerstin Johansson

Bert-Åke Johansson x x x

Lise-Lotte Hellstadius

Jan Bengtsson x x x

Ersättare:

Marie Frost x x x

Tomas Svennberg

Kari Hellstadius x x x

Kurt Hallberg

SD

Jacob Brendelius x x x

Tommy Thulin x x x

Jimmie Stranne x x x

Auli Karnehed

Ersättare:

Marco Glad

Peter Müller

Summa denna sida 6 7 6 7

KF § 108 KF § 110



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ
AV-   

STÅR JA NEJ AV-STÅR

V

Terese Eneman x x x

Magnus Jonsson x x x

Ersättare:

Bo Naumburg

Lillemor Fritioff

Ordförande

Andreas Johansson M x x x

Summa denna sida 1 2 1 1 1

Totalt samtliga sidor 18 12 18 11 1

NÄRVARO KF § 108 KF § 110
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