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Justerandes s1gn 

KF § 131 DNR KS 026/2017 910 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Elenor Esping inkom med följande frågor: 
Frågor gällande arbetsmiljön på Od skola; 

I. När ska våra barn och kommunens personal få en god arbetsmiljö på Od 
skola? 

2. När finns det ett resultat på förstudien om Od skola och hur kommer man gå 
tillväga för att mäta byggnadens inomhusmiljö och funktion? 

3. Vad görs med Ods skola skolan under tiden? Det är inte skäligt att barn och 
personal ska behöva befinna sig i denna miljö. Vilket annat ställe i kommu
nen har den här nivån! 

I kommunfullmäktige besvarar bildningsnämndens ordförande Ingemar Kihlström 
(KD) frågorna. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om svaren på frågorna kan läggas till hand
lingarna och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaren läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 132 DNR KS 009/2017 912 

Information från revisionskollegiet 

Sammanfattning 
Ingen information från revisorerna presenteras. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 133 
KS § 199 

DNR KS 234/2017 560 

Renhållningstaxa 2018 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen för 2017 är 
att ackumulerat kapital kommer öka ytterligare vilket föranleder en justering av 
taxan. I renhållningstaxa 2018 föreslås en sänkning av grundavgiften vilket gynnar 
alla abonnenter. I renhållningstaxa 2018 föreslås även en sänkning av taxan för 
abonnemang matavfall och hemkompost vilket leder till minskad miljöpåverkan 
och bättre uppfyllelse av renhållningsavdelningens verksamhetsmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-19 
Förslag till Taxa Renhållning 2018 
Sammanställning taxa 2018 jämfört med taxa 2017 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Förslag till Taxa Renhållning 2018 godkänns och överlämnas till kommun
fullmäktige för fastställande (bilaga 1, TK § 126/2017-11-02). 

Björn Wilhelmsson (S) och Elin Hegg (MP) bifaller förslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslag till Taxa Renhållning 2018 godkänns och överlämnas till kommun

fullmäktige för fastställande (bilaga 1, TK § 126/2017-11-02). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa Renhållning 2018. (bilaga 1, TK § 

126/2017-11-02). 

Utdragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 134 
KS § 202 

DNR KS 233/2017 102 

Införande av heltider som norm 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har tagit ett aktivt beslut, genom det personalpolitiska 
programmet, att andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka. Kommunal och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom ett centralt kollektivavtal, 
HÖK 16, kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 
Av det centrala kollektivavtalet framgår också att alla arbetsgivare ska planera för 
hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. När heltid införs bör dessutom 
en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. Grunden är att alla som 
idag har tillsvidareanställning ska arbeta heltid. Målsättningen är att få så bra 
organisation som möjligt där alla ges förutsättningar att vara med i arbetet för 
hållbara tjänster och arbetstider. Inom ramen för denna målsättning finns dock 
strävan efter att inte bara öka antalet medarbetare som har en heltidsanställning, 
utan att fler också arbetar heltid. 
Tjänstledigheter på hel- eller deltid hanteras utifrån gällande lagstiftning och när så 
är möjligt utifrån begreppet "när verksamheten så tillåter". Det innebär att arbets
givaren kan bevilja tjänstledighet på del- eller heltid, när verksamheten inte lider 
skada av att en tjänsteperson beviljas tjänstledighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige; 

• Herrljunga kommun ska införa "Heltid som norm", senast den 1 januari 
2020. 

• Senast den 1 januari 2020 ska alla återbesättningar ske på heltid. 
• Delad tur får inte vara ett krav. 
• Arbetet med heltid som norm genomförs i projektform under 2018-2019. 

Elin Alavik (L), Anette Rundström (S), Björn Wilhelmssons (S), Elin Hegg (MP) 
och Alexander Rahm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Gunnar Andersson (M) föreslår följande: 
• Herrljunga kommun skall införa heltid som norm för de som så önskar. 
• Arbete med heltid som norm påbörjas under 2018-2019 för att påbörja 

implementering 2020. 
• De som så önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter. 

Andreas Molin (C), Ronnie Rexwall (KV), Christina Abrahamsson (M) 
och Christina Glad (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

7 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 134 
Fortsättning KS § 202 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande omröstningsordning: 
Ja- i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag 
Nej - i enlighet med förvaltningens förslag 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Gunnar 
Anderssons (M) förslag ( omröstningsbilaga 1, KS § 20212017-11-20). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga kommun skall införa heltid som norm för de som så önskar. 
2. Arbete med heltid som norm påbörjas under 2018-2019 för att påbörja 

implementering 2020. 
3. De som så önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter. 

Reservation 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för för
valtningens förslag. 

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande: 
• Herrljunga kommun skall införa heltid som norm med deltid som möjlighet. 
• Arbete med heltid som norm förbereds under 2018-2019 för att möjliggöra 

implementering 2020. 
• Den som önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter. 

Inger Gustavsson (L), Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller 
förvaltningens förslag till beslut. 

Staffan Setterberg (KD), Johnny Carlsson (C), Pia Bondesson (C) och Ingemar 
Kihlström (KD) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gunnars Anderssons (M) för
slag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons 
(M) förslag. 

Ordföranden ställer Gunnars Anderssons (M) förslag mot förvaltningens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) 
förslag. 

Utdragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 134 

Omröstning. 
Ordföranden ställer följande omröstningsordning: 
Ja - i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag 
Nej - i enlighet med förvaltningens förslag 

Sid 

8 

Med 14 ja-röster och 14 nej-röster där ordföranden har utslagsröst beslutar kom
munfullmäktige i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag ( omröstningsbilaga 
1, KF § 134/2017-12-12). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Herrljunga kommun skall införa heltid som norm med deltid som möjlighet. 
2. Arbete med heltid som norm förbereds under 2018-2019 för att möjliggöra 

implementering 2020. 
3. Den som önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter. 

Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för förvaltningens 
förslag. 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 135 
KS § 205 

DNR KS 230/2017 548 

Taxa för vatten och avlopp 2018 

Sammanfattning 
Herrljunga Vatten AB genomför en reglering av både anläggnings- och bruknings
taxan från och med 2018-01-01 i enlighet med§ 22 i gällande VA-taxa som lyder: 
Avg(fter enligt§ 14 är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, 
KP I. När detta index ändras får huvudmannen reglera avg(ftsbeloppen därefter, 
dock inte oftare än en gång per år. 
Anläggningstaxan höjs 2,2 % enligt KPI och Brukningstaxan höjs i snitt 0,51 %. 
I § 22 görs ett tillägg från "Avg(fter enligt§ 14 är baserade på indextalet oktober 
2016 i konsumentprisindex, KPF' till "Avg(fter enligt§ 14, 15 och 18 är baserade 
på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KP I". 
Ett förtydligande i § § 10 och 22 görs även i form av följande text: Avg(ftsökningar 
större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 
Detta förfarande är i enlighet men branschorganisationen Svenskt Vattens 
taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-11-01 
Styrelseprotokoll, 2017-09-20, § 373 
Taxehandledning 2018 

Förslag till beslut 
Herrljunga vatten AB:s förslag till beslut: 

• Ändrad taxehandledning fastställs. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändrad taxehandledning fastställs. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ändrad taxehandledning fastställs. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

KF § 136 
KS § 203 

DNR KS 231/2017 7745 

Hemställan om att upphäva kommunfullmäktiges beslut avseende 
antal vård- och omsorgsboenden i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde 2009-05-26 tog kommunfullmäktige följande beslut: 
"Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska.finnas ett särskilt bo
ende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. " 
Beslutet har ännu inte blivit genomfört och med tanke på behovet av platser på sär
skilt boende är det mycket tveksamt om det går att genomföra. 

Idag har kommunen 31 platser på Hagen som kommer att bli 40 platser när etapp 4 
är klar under 2018. På Hemgården finns det 51 platser och på Gäsenegården finns 
det 10 korttidsplatser. Totalt har vi idag 82 + 10 korttidsplatser. 
2020 är det prognostiserade behovet 84-90 + 10 korttidsplatser. 
2025 är det prognostiserade behovet 97-104 + 10 korttidsplatser. 
2030 är det prognostiserade behovet 111-120 + 10 korttidsplatser. 

Kommunfullmäktiges beslut § 61/2009-05-26 ger inte socialnämnden den hand
lingsfrihet som behövs för att ta fram förslag till kostnadseffektiva lösningar på de 
närmaste årens behov av särskilda boenden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 105/2015-10-31 
SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-10-18 
Kommunfullmäktige § 61 2009-05-26 
Befolkningsprognos för Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Att kommunfullmäktige upphäver sitt imiktningsbeslut om att det ska finnas 
ett särskilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i 
Herrljunga tätort. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt imiktningsbeslut om att det ska finnas ett 

särskilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i 
Herrljunga tätort. 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 

2017-12-12 11 

Fortsättning KF § 13 6 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt inriktningsbeslut om att det ska finnas ett 

särskilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i 
Herrljunga tätort. 

Uldragsbestyrkande 
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KF § 137 
KS § 198 

DNR KS 222/2017 901 

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbund Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Idag har förbundet 
28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om 
medlemskap i förbundet. Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i förbundet 
för att få tillgång till förbundets förmedling av språktolk- och översättningstjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-19 
Skrivelse från upphandlingsansvarig. Information om Tolkförmedling Väst. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner att Herrljunga kommun ansöker om medlem
skap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Behovet att språktolk- och 
översättningstjänster kan därmed tillgodoses med hög kvalitet och leverans
säkerhet. 

Elin Alavik (L), Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller 
förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 138 
KS § 158 

DNR KS 191/2017 901 

Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kom
munallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfull
mäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och 
struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett 
antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Under nuvarande mandatperiod har önskemål om att ändra i organisationen av 
kommunstyrelsen med syfte att säkerställa ökad insyn från oppositionen 
framkommit. Nuvarande situation med både ordförande och vice ordförande från 
samma politiska block stoppar den insyn som deltagande i presidiet ger. För att 
underlätta för oppositionspartiema att få ökad insyn i ärenden och kunna påverka 
vid beredningar inrättade kommunstyrelsen ett beredande AU där, förutom 
presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om en permanent lösning 
bestående av ordförande och 2 vice ordförande har framförts. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av ny organisation av kommun
styrelsen i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av 
ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice 
ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. 
Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 
10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd 
med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

• Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, 
ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om 
organisationsändring. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Elin Alavik (L) bifaller förslaget med följande ändring; 
• Andra vice skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 60% av hel

tid. 

Elin Hegg (MP) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ ... V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

14 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 13 8 
Fortsättning KS § 158 

Anette Rundström bifaller förslaget tillsammans med Elin Alaviks (L) förslag men 
föreslår följande ändring; Organisationsförändringen träder ikraft 2019-01-01. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) förslag antas eller avslås och finner att det 
avslås. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja- avslag för Elin Alaviks (L) förslag 
Nej - bifall för Elin Alaviks (L) förslag 

Med 6-ja röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Elin 
Alaviks (L) förslag (röstningsbilaga 1, KS §158/2017-09-25). 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Anette Rundströms (S) förslag 
och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice 
ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. 
Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 
10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd 
med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

2. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, 
ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om 
organisationsändring. 

3. Beslutet gäller från 2019-01-01. 

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström följande ändring i punkt 2: 
• Styrelsens andre vice ordförande skall vara oppositionsråd med uppdrag 

motsvarande 60 % av heltid. 

Johnny Carlsson (C), Ingemar Kihlström (KD), Gunnar Andersson (M) och Lennart 
Ottosson (KV) bifaller Anette Rundströms (S) förslag till beslut. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag med Anette Rundströms (S) änd
ringsförslag antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrl<ande 



! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ 11o' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-12-12 15 

Fortsättning KF § 13 8 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice 
ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. 
Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 

2. 10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd 
med uppdrag motsvarande 60% av heltid. 

3. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, 
ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om 
organisationsändring. 

4. Beslutet gäller från 2019-01-0 l. 

Utdragsbestyrkande 



~ 5! HERRLJUNGA KOMMUN 
'llli V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

16 

Juslerandes sign 

KF § 139 
KS § 159 

DNR KS 192/2017 901 

Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kom
munallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfull
mäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och 
struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett 
antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
ett samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan kommun
fullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalisering av 
kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt 
att kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas. 

Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tan
kar. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga 
kommun 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag till beslut: 
Demokratiberedning 2016-2017 föreslår fullmäktige besluta att: 

• Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens pre
sidium. 

• Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande. 
• Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden är tillika Samarbetsrådet vice 

ordföranden. 
• Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, 

däliill träffas rådet när så rådet anser nödvändigt. 
• Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga 

dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till 
demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Inrättande av samarbetsråd i 

Herrljunga kommun sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herr
ljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

17 

Juslerandes sign 

Fortsättning KF § 13 9 
Fortsättning KS § 159 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att demokratiberedningens förslag ska ligga till 
grund för beslutet. 

Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att bägge förslagen avslås. 

Elin Alavik (L) bifaller Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - bifall för Björn Wilhelmssons (S) förslag 
Nej - avslag för Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå demokrati
Beredningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag (röstningsbilaga 1, 
KS § 159/2017-09-25 ). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås . 

I kommunfullmäktige föreslår Uno Sanfridsson (C) att ärendet bordläggs. 

Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordläggs. 

Utdragsbestyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
"1111 IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

18 

Justerandes sign 

KF § 140 
KS § 157 

DNR KS 193/2017901 

Tillsättande av kommunfullmäktigeberedningar 

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015 :24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande processen vid 
tillsättande av fullmäktigeberedningar. 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tan
kar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 201 7-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag: 

• Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för 
framtagandet av uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för 
fullmäktigeberedningar. 

• Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas av 
förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Tillsättande av fullmäktige

beredningar sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga 
kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går 
enligt demokratiberedningens förslag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokrati

beredningens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-12-12 19 

Fortsättning KF § 140 

I kommunfullmäktige föreslår Uno Sanfridsson (C) att ärendet bordläggs. 

Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordläggs. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

20 

Juslerandes sign 

KF § 141 
KS § 155 

DNR KS 194/2017 901 

Inrättande av arvodesberedningar 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
en arvodesberedning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens 
förslag påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör 
tillsättas. Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers 
arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring 
som föranleds av den nya kommunallagen. 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tan
kar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av arvodes beredning 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag: 

• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 
• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 

februari 2018. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om inrättande av arvodesberedning 

sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. 
• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet från demokratiberedningen överlämnas 
till kommunfullmäktige för vidare diskussion i fullmäktige. 

Ronnie Rexwall (KV) och Elin Hegg (MP) bifaller Gunnar Anderssons (M) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 141 
Fortsättning KS § 15 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid 

21 

1. Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i 
ful !mäktige; 

2. Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
3. Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 
4. Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 

februari 2018. 

I kommunfullmäktige föreslår Uno Sanfridsson (C) att ärendet bordläggs. 

Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordläggs. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

22 

Juslerandes sign 

KF § 142 
KS § 195 

DNR KS 7/2017 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2017-09-30 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-13 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-09-30. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av ej verkställda gynnande 

beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande 

beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

23 

Justerandes sign 

KF § 143 DNR KS 244/2017 871 

Motion om höjt friskvårdsbidrag 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-11-27 från Elin Hegg (MP). 

"Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara det behöver det 
bland annat.finnas bra personalförmåner som ger förutsättningar för en bra balans 
mellan arbete och fritid. Herrljunga kommun premierar friskvård. 
Idag har anställda möjlighet att få ett bidrag på 300 kronor. Vi ser en höjning av de så 
kallade friskvårdsbidraget som ett steg mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
En satsning på.friskvård kan också ha en positiv effekt på antalet sjukskrivningar och 
allmänt välbe.finnande hos kommunens medarbetare. 

Vi föreslår: 
Att Herrljunga kommun höjer nivån på .friskvårdsbidraget till minst 1000 kronor 
per anställd och år. 
Att för att ta del av bidraget krävs en egeninsats på 50% av beloppet." 

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. 

Utdragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

24 

Justerandes sign 

KF § 144 DNR KS 245/2017 622 

Motion om fri pedagogisk måltid 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-11-27 från Elin Hegg (MP). 

"Atl våra barn och ungdomar äter mat vet vi är viktigt/är bland annat inlärnings
förmågan. Personalen i skolan och förskola äter med barnenför att lära dem hur 
man äter och umgås vid en måltid. De ser även till att eleverna får goda matvanor 
och att det blir en trevlig stund vid matbordet med barn och vuxna. 
Vi vill därför att vår personal som äter tillsammans med våra barn i förskolan och 
skola inte ska behöva betala.för sin mat, så kallad pedagogisk måltid. Den totala 
kostnaden för pedagogiska måltider i Herrljunga kommun var år 2016 180 000 
kronor. 
Att inför pedagogiska måltider ser vi som ett steg i rätt riktning mot att Herrljunga 
kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare. 

Vi föres/ar: 
Att Herrljunga kommun inför fria pedagogiska maltider för personal inom skola 
och förskola." 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

25 

Justerandes sign 

KF § 145 DNR KS 248/2017 566 

Motion - Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen 
i Annelund 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-11-30 från Anette Rundström (S). 

"I Herrljunga kommun har vi två Återvinningscentraler, en i Herrljunga tätort 
och en i Annelund. När man kommer till den i Herrljunga tätort är det uppmärkt 
med skyltar var man ska slänga vilket avfall, i Anne lund finns inget sånt där får 
man gissa sig till eller fråga varje gång. I Herrljunga kör man upp på en platå 
där man lätt kan tömma bilen och/eller släp och det går lätt att passera om man 
vill förbi, iAnnelund kör man också upp på en platå men där går det inte att köra 
förbi utan manfår snällt vänta till de.framför är klara vilket gör att det stundtals 
blir långa köer på den centralen som bara är öppen en eftermiddag iveckan och 
några timmar varannan lördag Det borde se likadant ut på båda återvinningscen
tralerna. 

Jag yrkar på: 

• Att sätta upp skyltar vid varje station på Atervinningscentralen i Anne lund 
så att det framgår tydligt var man ska returnera vad. 

• Att bredda själva platån på Atervinningscentralen i Annelund så att man 
kan passera där uppe och inte behöva vänta." 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
'I V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

26 

Justerandes sign 

KF § 146 DNR KS 249/2017 466 

Motion - Informationstavla i Annelund 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-11-30 från Anette Rundström (S). 

"Det finns olika sätt att.få information på och i dagens läge.får vi mest informat
ion digitalt men det utesluter en stor grupp människor som inte ens har tillgång 
till den digitala världen däribland många äldre. Därom vikt att det finns en an
slagstavla som man kan sprida information via. Den är ju också bra om internet 
faktiskt inte fungerar. I Herrljunga tätort finns det anslagstavlor och i Ljung men 
den som fanns vid Mörlanda affär togs bort i samband med en ombyggnation så 
där finns ingen. 

Jagyrkar på: 

• Att det sätts upp en ny anslagstavla någonstans iAnnelund helst i ans lut
ning till Mör/anda affär." 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
'°"'11 V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
Sid 

27 

Juslerandes sign 

KF § 147 DNR KS 268/2017 680 

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-12.12 från Mikael Jonsson (V) . 

" I dagens moderna samhälle förväntas människor (föräldrar) arbeta på obekväm 
arbetstid (inte minst inom omsorgen, kommunens egna verksamhet), att vi då fort
farande inte erbjuder dessa människor barnomsorg även på kväll, natt och helg är 
fitllkomligt otidsenligt. Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige jobbar på 
kvällar, nätter och helger. 
Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid ger många fördelar. 
Utöver att vara en jämställdhets.fråga är rätten till barnomsorg på obekväm arbets
tid även en ekonomiskfråga. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är barnomsorg 
en garanti för att även ensamstående föräldrar kan arbeta, försörja sig och bidra 
till kommunens skatteintäkter. 
Obekväma arbetstider är vanliga inom vården, industrin, servicesektorn och kul
turvärlden. 
!förskole/agen står det att kommunerna ska sträva efter att erbjuda barnomsorg 
även på obekväm arbetstid. Allt fler barn har föräldrar som inte arbetar dagtid på 
vardagar. 
Förskolan är till för att stimulera barns utveckling och för att ge kvinnor och män 
samma möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Därför bör möjligheten att få 
vistas i en verksamhet av hög pedagogisk kvalitet vara en rättighet för alla barn. 
Vi bör se till att alla barn har möjlighet att gå i förskolan, oavsett om deras föräld
rar arbetar på obekväm arbetstid eller inte. Alla barn har rätt till samma pedago
giska stöd och utvecklingsmöjligheter för att vara väl förberedda på kommande 
skolgång. 
Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att kommunen erbjuder barnomsorg 
på obekväm arbetstid, det är viktigt ur ett arbetsmarknads- och jämställdhetsper
spektiv och ur rättviseperspektiv. 

Vänsterpartiet yrkar: 
Att Herrljunga kommun tillser att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma 
arbetstider. 
Att kommunens barnomsorg skall finnas tillgänglig när behov finns. " 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning. 

Uldragsbestyrkande 
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~I \Jl.\(\'\I 

Kci111rnu11cr 1(11 111eddel'1 1·i:ircskritic1 om e1tt ävgilt -,kil betala~ för i11-;amli11g, tra!lspurL 

alcrvinning och bu1l'ikc1ilalllle av avfoll sum enli !], l derrna b<ilk eller enli gt fi5re">k1ii'tn ''1111 har 
meddelats med sliid av balken utförts genom liera-; 1ii1·surg (:vliljöbalken 27 k<1pillel 4~) 

Avgirterrrn <;k,111 c1 l~igg'1'i av fastighetsägare eller annan som .iiimställs med fostighctsiigare 
Taxcrn 1edovisas b3de exklu<.ivc och inklusive rnnrns. 

§ 2 HÄMTNL'IG KÄRL- OCH SÄCKA VFALL 

Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats for ordinarie taxa (se 2.9) . 

2.1 Grun<lav ·: ilt pl· r· hushåll/verksamhet 
Grundavgift helår 
En- och tvåfamiljshus 
Lägenhet 
Verksamhet 
Fritid 

exkl moms 
640 kr 
320 kr 

320 kr 
320 kr 

inkl moms 
800 kr 

r----

400 kr 
400 kr 

400 kr 

Grundavgiftcn omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. 
Det vill säga kostnader för ~jänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del 
av. Grundavgiftcn täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningsccntraler, 
hantering av förligt avföll och elavfäll, tjän1ransporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten. administration och kundservice. 

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka 
_ Till avgilh~11 tillkommer grundavg.ift enli !~ I * 2.1 

- - -
Kärlfyp Ma~v fall --~o_lll pos!_ ____ Blanda 

cxkl moms inkl moms cxkl moms inkl moms exkl moms 
140 L 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 1 200 kr 

-
190 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 800 kr 

-
240 L* 1 280 kr 1 600 kr l 280 kr 1 600 kr 2 400 kr 
370 L 1 600 kr 
660 L 2 560 kr 

2 000 kr I 600 kr 2 000 kr 3 ooo kr I 
3 200 kr 2 560 kr 3 200 kr 4 800 kr 

800 L * ] 520 kr 4 400 kr J 52() kr 4 400 kr 6 600 kr . 
Container. 3 m-' 7 800 kr 9 750 kr 7 800 kr 9 750 kr 11 700 kr 
Container. 5 m-' 12 792 kr 15 990 kr 12 792 kr 15 990 kr 19 188 kr 
Container. 8 111' 20 ) ,1\4 kr .25 480 kr 20 384 kr 25 480 kr 30 576 kr I 

Container. I 0 111' 23712kr 2lJ 6-HJ kr 2J712kr 29 640 kr l 35 568 kr 
* Endast beCintliga abonnemang 

Ö11skas Lörnning va1jc vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt 
abonnemang med tömning varannan vecka. Vid Lörnning tvi\ gånger per vecka blir 
molsvarande rörlig avgift 5 ggr högre. 

t avfall 
inkl 11/0l}]S 

1 500 kr 
2 250 kr 
3 000 kr 
3 750 kr 
6 000 kr 
8 250 kr 

14 625 kr 
23 lJ85 kr 

38 no kr 
44 460 kr 
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2 J .1\h,11111(~11~111C'~d\('i licr t/·iticbhu\. h~imtni:ig varnnnan ved:·i nWJ tom sep 
I ill a1 "1lk11 t1llk.0111111er .l't1111°.L11 1c'_i~t enli':'_I .~ 2.1 

I iirlf\ p ;\.'latavfall I Kon11rnst 
I 

Blandat avfall 
1kl 111u11h I inkl 11101111· 

1 
c1d;/ 11wm.1 inkl 1110111 \ nkl 1110111.1· inkl 111on1s 

I li l I. 120 kr 400 kr 
J 1lr1 I 480 kr 600 kr 

l I 1
• 800 kr I l 000 kr 

320 kr 
480 kr 
800 kr 
960 kr 

400 kr 
600 kr 

1 000 kr 

480 kr 
720 kr 

1 200 kr 
1 440 kr 

600 kr 
900 Ju

l 500 kr 
l 800 kr ; 3 70 L 960 kr j 1 200 kr 

f 660 L I 440 kr l 800 kr 1 440 kr 
l 200 kr 
1 800 kr 2 160 kr 2 700 kr 

* Endast befintliga abonnemang 
Hiimtning görs 11 gånger om året 

2.4 Miniservice. hämtning var 8:e vecka 

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet 
komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på 
avsedd pluts. 

Till av_' itkn tillkommer g r1111 dav •i li enlig t* 2.1 
~~~T-~~~~~~-.-~ 

Kärltyp exkl moms 
140 L 160 kr 
190 L 320 kr 400 kr 

inklmom~ 
200 kr 

~~~~~~~-~~ 

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 
Hämtning av förpackningar och 
tidningar 
En- och tvåfamiljshus 
Flerbostadshus 

Pris per hushåll och år 
exkJ moms 

464 kr 
344 kr 

2.6 Trädg<inbavfalL härntnin~ varannan vecka (111a.1 tom okt) 

I Kärlr~p l exkl moms I 
370 L 552 kr 
~~ -
Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året. 

2.7 B\k av kärlstorlek 

inkl moms 
580 kr 
430 kr 

inkl moms 
690 kr 

~ exkl moms inkl moms 
I Avgift fbr byte av kärlstorlck* 250 kr 313 kr 

*Byte från större ti 11 m i ndrc kärlstmlck är kostnadsfritt. Vid val av nytt abonnemang i 
samband rncJ ny renhållningscntreprenad med start 2016-J 0-01 är byte av kärl kostnadsf'rill 

I Extra tömning av kiirl ( 140-190 L) 
Extra tö111nin.u nv kärl (240-370 L) 

1 

Extra tömni11 ~· av h:iirl (660-800 L) 

cxkl moms 
250 kr 
315 kr 
540 kr 

inkl moms 
313 kr 
394 kr 
675 kr 
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~ ~1 i i!~ i~'.'-! li i11·:t ii'1 ~"l.1\ ,;;11HI 

0111 ktirkl hii111[,\'.-, 1·,;1 Ullli;\11 ;i1 c'.I c'll\klillllllC:ll j•l.11" 

I cxkl moms 
i\ vgi fL per p<1bi.irjad 5-111dcrsi11terva 11 fr<'m 

inkl moms 

tum t.'..!r~ilb" 250 1-:r 3 13 kr 
* Hinder i form <1V dörrar, grindar, trappsteg. trottoarkirnt och liknande mäts in sum 5 meter 

~ 3 SLA.VISUGNING 

3.1 Tömnin" av sluten tank eller ~cpliskan l ri ~~~ 1c r brunn och " <111 1' 

Volym max 3 111 
Volym 3 - 6 m 
nllkn11111M11 .. h: för\ ill"i e ~'ller l igare 111 3 

3.2 Extra sla111st1 ! 'illll ~ ' ------ ___,. 

Tillkommande kostnad för akut tömning 
inom 3 arbetsdagar: 

-~--------

1' i Il kommande kostnad lor tömning under 
l\>Urtid. 
Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som 
in gå r 
fömning av fettavskiljare, max 4 m 
l'illä_gg_ för\ ttl.!rligare 111 3 (fettavskiliare) 
römn in µ. av fosforfälla 
13nmkörning. 

exkl moms inkl moms 

700 kr 875 ~ 
1 240 kr I 550 kr 

240 kr 300 kr 
---

--
exkl moms inkl moms 

968 kr l 210 k1 

1 380 kr/tiJr 1 725 kr/tin1 

100 kr 125 la 

----
620 k.J 775 la 
560 lu 700 la 

1 000 lo l 250 la -
420 la 525 la 

§ 4 HlJDAD GROVSOPSHÄMTNING 

I Ul'.11 tili fem kolli (ej farligt avfall) 
~xkl;oms _ -j · 

200 kr 
inkl moms ·1 

250 kr 

Vid önskemål om hämtning av ner än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns 
har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgitt. 

S 5 A VFALLSLf\MNlNG TILL ATERVJNNINGSCENTRAL 

Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Åtcrvinningscentral ska ske efter de 
instruktiont:r som ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i 
samband med boende. utan avgift. företag lämnar avfall enligt 11cdrn1stående taxa. 

Avfallsslag 
Sorterbar\ av fall 
Mindre m~ingd sorterbart avfall (halvt släp) 
alternativt om av fallet endast består av 
trädgi1 rdsavfo ll (h_E_er skq1) 

, I 

cxkl moms 
• 400 kr/sl .ip 
200 kr/släp 

inkl moms 
500 kr/släp 

j 2so kr/släp 
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Sc•1 le1b.11t ~l\ foll ~r1m 11Jlh1 pe1-;<l11bil (kr) 
---- -- -

E kk trnrnkav fal 1 CJ under procl uccn tansvar* 
Swrlck upp till \1(1rrnal kyL'frvs 
l--kklro111kctv föll ej under p1eidu,_e11latLW<ii-'" 

Sliir 1 e iir1 normal kyl/fr\s 

i 1)(1 kr 
25() kr ~l 

'71Hl knt 
I 

· 125 kr 
3 13 kr/st 

Däck på fälg ) 35 kr!sL 44 kr/st 
Kcmtaxa (oljor, målarflirg, lösningsmedel mm.) J 8 kr/liter , 10 kr/liter 
*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även privatpersoner. 

§ 6 AV STEG FRÅN TAXAN 

Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild 
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader for skatter och avgifter äger 
tekniska nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp. 

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER 

Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar 
utskickas dels i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 
31 oktober. 

Mini serviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 
30 juli. 

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning ulskickas i mars med betalning senast 30 april. 

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar. 

J\ vgifter i sam band med avlämning av avfal I på Återvinningscentralerna faktureras. 

Renhålln ingsavdeln ingen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av 
extrema mängder osorterat avfall. 

Kommunens riktlinjer för fakturering och krnv skall tillämpas. 

Taxan träder ikra/'t 2018-01-01 
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Omröstning 

Omröstning § 
134 Heltid som 

LEDAMÖTER NÄRVARO norm 
AV· AV -

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

c 
Thorbjörn Holqersson 

Andreas Malin 

Johnny Carlsson X X 

Pia Bondesson X X 

Ersättare: 

Christer Amnehammar X X 

Niclas Emanuelsson X X 

Brita Hårsmar 

KD 

lnqemar Kihlström X X 

Staffan Setterberq X X 

Ersättare: 

Åke Henninqsson 

Ove Severin 

KV 
Lennart Ottosson X X 

Ronnie Rexwall X X 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Börje Aronsson X X 

L 

Finn Svensson 

Elin Alavik 

Jan-Olof Brorsson X X 

Ersättare: 

Inger Gustavsson X X 
Håkan Körberg X X 

Summa denna sida 9 3 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

NÄRVARO Omröstning 
AV· AV-

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

MP 

Elin Hegq 

Ersättare: 

Kjell Johansson 

Börje Lundgren X X 

M 
Christina Abrahamsson X X 

Gunnar Andersson X X 

Andreas Johansson 

Karin Carlsson X X 

Ersättare: 

Göran Elfving 

Göran Lindgren X X 

s 
Kerstin Johansson X X 

Anette Rundström X X 

Björn Wilhelmsson X X 

Lise-Lotte Hellstadius X X 

Tomas Svennberq X X 

Marie Frost X X 

Bert-Åke Johansson X X 

Kari Hellstadius X X 

Jan Bengtsson X X 

Ersättare: 

Armina Dzananovic 

Kurt Hallberg 

Kitty Andersson 

Jarl Barkenfelt 

Linnea Johansson 

Summa denna sida 4 10 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 
. 

NÄRVARO Omröstning 
PIV • i'IV· 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

so 
Alexandra Ekman 

Maria Hjalmarson(-) 

Tony Niva (-) 
-

Ersättare: 

Anders Wall 

Christer Ahlgren 

V 

Lillemor Fritioff 

Ersättare: 

Mika Andersson 

Maqnus Jonsson X X 

-- -: .,, 
::: 

: 

Ofdtf?ra'nde 
-: ·: 

: 
.: ~ 

: 

Uno Sandrisson ( C) X X 

Summa denna sida 1 1 

Totalt samtliga sidor 14 14 


