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KF § 95 DNR KS 7/2018 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Gerd Andersson, Ljung har inkommit med följande frågor; 

1. Varför får inte vi pensionärer i Herrljunga gratis buss- och tågresor när det 
finns i Borås, Alingsås, Falköping, Kinna och Ulricehamn? 

2. Är ni sämre på att göra upp avtal med researrangörema? 
3. Är det en nackdel att bo i Herrljunga? 

I kommunfullmäktige svarar kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson (C) på 
frågorna. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om svaren kan läggas till handlingarna och 
finner att så sker. 

Justerandes sign 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Svaren läggs till handlingarna. 
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4 

Justerandes s1gn 

77 \~ · 

KF § 96 
KS § 106 

DNR KS 57/2018 

Svar på medborgarförslag om ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Medborgarförslag från Inger Saldner, Herrljunga, inkom 2018-03-09. 
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till socialnämnden för beredning. 
Medborgarförslaget och föreningen Hem i Herrljunga önskar att socialnämnden ska 
låta de ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna 
kvar i kommunen. Likaså vill de att stadsbidraget om 303 556kr ska användas för 
detta ändamål, och att kommunen tillsammans med föreningen hittar en lösning för 
att ungdomarna ska slippa omflyttas. 
Socialförvaltningen följer de riktlinjer och rutiner som gör gällande att ensamkom
mande som är asylsökande och fyller 18 år, och som inte har omfattande vårdbe
hov, inte beviljas fortsatt bistånd i form av förlängning av sin pågående insats. Den 
enskilde hänvisas istället till Migrationsverkets ansvar och boende i enlighet med 
svensk lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 68/2018-06-05 
Kommunfullmäktige § 38/2018-03-13 
Medborgarförslag från Inger Saldner, inkommit 2018-03-09 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut : 

• Medborgarförslaget avslås . 

Elin Alavik (L) föreslår att 150 tkr tilldelas föreningen Hem i Herrljunga som ett 
ekonomiskt stöd. Summan tas från kommunstyrelsens tillväxt- och 
utvecklingsmedel. 

Elin Hegg (MP) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. 

Christina Abrahamsson (M), Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och 
Kari Hellstadius (S) bifaller socialnämndens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med socialnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Reservation 
Liberalerna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för Elin Alaviks (L) förslag . 
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Justerandes s1gn 

Fortsättning KF § 96 

I kommunfullmäktige föreslår Elin Alavik (L) att 300 tkr tilldelas föreningen Hem i 
Herrljunga som ett ekonomiskt stöd. Summan tas från kommunstyrelsens 
tillväxt- och utvecklingsmedel. 

Elin Hegg (MP), Anette Rundström (S) och Magnus Jonsson (V) bifaller Elin 
Alaviks (L) förslag. 

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag till beslut. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag 

Med 13 ja- och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Elin 
Alaviks (L) förslag till beslut (röstnings bil aga 1, KF § 9612018-09-04). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. 300 tkr tilldelas Hem i Herrljunga som ekonomiskt stöd. Summan tas från 

kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedel. 

Exp~dieras till : Ko111mu11sty1elsen, Socialn~mnden 
För kännedom ; Ekonomiavdclni11ge11: Ellinorc lo\rn11sso11 lcnny Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 97 
KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrcidesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 98/2018 

Sid 

6 

Svar på medborgarförslag om parkourpark bakom idrottshallen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-04-23 från Vincent Fundin och Benjamin 
Forsen. Förslaget är att kommunen ska bygga en parkourpark bakom idrottshallen 
(Altorpshallen). 

Förslaget har behandlats av bildningsnämnden. Bildningsförvaltningen har påbörjat 
ett arbete med att komplettera utemiljön kring Altorpskolan inom ramen för de in
vesteringsmedel som bildningsnämnden förfogar över gällande lekplatser. Denna 
planering innefattar en parkourdel. Den åtgärd som medborgarförslaget föreslår 
planeras således redan att genomföras ändå. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 68/2018-06-07 
Kommunfullmäktige § 80/2018-05-15 
Medborgarförslag om byggande av parkourpark bakom idrottshallen 2018-04-23 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens 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 . 

Exprtlirras lill: Tckni sk;i n;imndcn 

Juslerandes s19n Utdragsbeslyrkande 
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Justerandes srgn 

KF § 98 
KS § 113 

DNR KS 268/2017 680 

Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Magnus Jonsson (V) inkom 2017-12-12 med en motion om Barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Motionen syftar till att Herrljunga kommun ska erbjuda 
barnomsorg såväl kväll , natt som helg, så kallad "nattis". Förslagsställaren anser att 
det är otidsenligt att inte erbjuda denna service då "nästan 40 % av alla löntagare i 
Sverige jobbar på kvällar, nätter och helger". Herrljunga kommun erbjuder idag 
barnomsorg på obekväm arbetstid för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har behov 
av omsorg måndag tom fredag kl. 05 .30 - 06.00 samt kl. 18.00-20.30. 
Förvaltningens bedömning är att det saknas ett tydligt underlag för att införa den så 
pass kostnadsdrivande verksamhet som barnomsorg på obekväm arbetstid är. 
Förvaltningen anser därför att motionen bör avslås. Skulle motionen antas, så skulle 
det dock innebära en stor serviceökning för medborgarna i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-02 
Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun 
Bildningsnämnden § 75/2018-06-11 
Kommunfullmäktige§ 147/2017-12-12 
Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, 2017-12-12 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Gunnar Andersson (M) bifaller bildningsnämndens förslag . 

Elin Hegg (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
bildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

I kommunfullmäktige bifaller Magnus Jonsson (V) motionen. 

Ingemar Kihlström (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

2018-09-04 8 

Fortsättning KF § 98 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med Magnus Jonssons (V) förslag 

Med 17 ja- och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KF § 98/2018-09-04). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås. 

Expedieras till: Utbildningsnämnden 

Juslerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 
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KF § 99 
KS § 112 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 245/2017 622 

Svar på motion angående fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning 
Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att; 

Sid 

9 

"Herrljunga kommun inför fria pedagogiska måltider.för personal inom skola och 
förskola". 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning. 
Förvaltningen anser att erbjuda personalen inom förskola, grundskola, gymnasie
skola och fritidshem fria pedagogiska måltider vore att stärka attraktiviteten. Utöver 
det ser även förvaltningen att det skulle innebära både pedagogiska- och arbetsmil
jövinster med att införa fria pedagogiska måltider, då ett införande rimligtvis skulle 
öka den vuxna närvaron i våra matsalar. Bildningsnämnden har redan infört 
pedagogiska måltider för personalen i förskolan (BN § 129 2017-12-04). 
Förvaltningens samlade bedömning är att det vore positiv med ett generellt 
införande i förvaltningen, men att det ekonomiska utrymmet för ett införande i 
dagsläget inte finns. Förvaltningen anser därmed att motionen bör avslås. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-02 
Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun 
Bildningsnämnden § 74/2018-06-11 
Kommunfullmäktige§ 144/2017-12-12 
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås anse fria pedagogiska måltider för personal 
inom förskola besvarat. 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå fria pedagogiska måltider för personal 
inom skola. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktige anser fria pedagogiska måltider för personal inom 

förskola besvarat. 
• Kommunfullmäktige avslår fria pedagogiska måltider för personal inom 

skola. 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 



D ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ., KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
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Fortsättning KF § 99 

Ingemar Kihlström (KD) och Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Elin Hegg (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda kostnader för den 
personal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider. 

Elin Alavik (L) och Marie Frost (S) bifaller Elin Heggs (MP) förslag. 

Ajournering. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Ärendet återremitteras för att utreda kostnader för den personal som bedöms 

behöva äta pedagogiska måltider. 

Expedieras till : Komm11ns1yrelsen, 

Uldragsbeslyrkande 
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11 

Justerandes s1gn 

KF § 100 
KS § 107 

DNR KS 215/2017 806 

Svar på motion avseende hyrköp av elcykel/cykel med bruttolöne
avdrag 

Sammanfattning 
Motion från Bert-Åke Johansson (S) inkom 2017-10-08. Motionären föreslår; 

• Att Herrljunga kommun erbjuder hyrköp av elcyke/cykel till sin personal. 
• Att det sker via avdrag på bruttolönen 

Enligt Skatteverkets regler innebär ett bruttolöneavdrag att den anställda accepterar 
en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Sänkningen innebär att skatten och ar
betsgivaravgifterna blir lägre men kan även få återverkningar på den anställdas 
sjuklön, a-kasseersättning, pension, förskoleavgift med mera. Bruttolöneavdrag 
medför olika inverkan för den anställde beroende på inkomstnivå. Regeringen har 
sedan 1 februari 2018 infört en så kallad el-cykel premie på 25% för alla över 18 år. 
I jämförelse med bruttolöneväxling är el-cykel premien mer ekonomiskt fördelaktig 
för den enskilde. 
Kommunernas möjligheter att erbjuda diverse förmåner mot bruttolöneavdrag är 
inte utrett för Herrljunga kommun. Att lösryckt lyfta ut en möjlighet till hyra/köp av 
vara mot bruttolöneavdrag är inte att rekommendera. Herrljunga kommun bör ar
beta fram en genomtänkt strategi och riktlinjer avseende vad och vilka möjligheter 
kommunen som arbetsgivare vill erbjuda anställda mot bruttolöneavdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-14 
Kommunstyrelsen§ 213/2017-11-20 
Kommunfullmäktige § 113/2017-10-17 
Motion om personalköp elcykel/cykel daterad 2017-10-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen. 

Elin 1-Iegg (MP) föreslår att kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltning i uppdrag 
att ta fram förslag till riktlinjer/regler avseende förmåner för anställda i form av 
varor och tjänster mot bruttolöneavdrag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller förvaltningens förslag och Elin Heggs (MP) tillägg 

Gunnar Andersson (M) och Björn Wilhelrnsson (S) bifaller Elin Heggs (MP) 
förslag. 

Uidragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1gn 

Fortsättning KF § 100 
Fortsättning KS § 107 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag mot Björn Wilhelmssons (S) för
slag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag . 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvalt
ningens förslag (röstnings bilaga 1, KS § 107/2018-08-13 ). 

Ordföranden frågar sedan om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer/regler avseende 

förmåner för anställda i form av varor och tjänster mot bruttolöneavdrag . 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. 

I kommunfullmäktige bifaller Bert-Åke Johansson (S) motionen. 

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

Omröstning 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med Bert-Åke Johanssons (S) förslag 

Med 18 ja- och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KF § 100/2018-09-04 ). 

\f/ I 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Fortsättning KF § 100 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås. 

Reservation 
Socialdemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag . 

Sid. 

13 
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KF § 101 
KS § 110 

DNR KS 29/2018 

Svar på motion om att utöka Herrljunga Sportcenters öppettider 

Sammanfattning 
Motion om att öka HeITljunga Sportcenters öppethållande har inkommit 2018-02-
05 från Elin Alavik (L). Motionen vill att: 

"Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters Öppettider samt ser över 
möjligheter.för 24-7 öppet med tex kameraövervakning." 

Att ha ett gym öppet kvälls- och nattetid i centrala HeITljunga utan personal är inte 
optimalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Kameror i detta fall skulle skapa en falsk 
trygghet eftersom ifall det skall ha en effekt bör ses på i realtid. I annat fall fungerar 
de enbart för att bevisa något som redan skett. Risk finns för ökade larmkostnader, 
stöld samt skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 66/2018-06-07 
Kommunfullmäktige § 31/2018-02-13 
Motion om att utöka Herrljunga Sportcentersöppettider 2018-02-05 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Elin Alavik (L) föreslår att motionen beviljas. 

Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige bifaller Elin Alavik (L), Christer Amnehammar (C) och Finn 
Svensson (L) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Uldragsbeslyrkande 



n H HERRLJUNGA KOMMUN 

~ ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF § 102 
KS § 108 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 248/2017 566 

Sid. 
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Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds 
återvinningsstation 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionären föreslår; 

• ''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." 

Motionen beskriver två huvudsakliga förslag: Dels tydligare skyltning för att tyd
liggöra vad som ska slängas var, och dels en breddning av rampen för att undvika 
köbildning. Den första åtgärden är relativt billig, medan den andra åtgärden är be
tydligt mer kostsam. Kostnader kopplade till återvinningscentralerna belastar ren
hållningskollektivet. 
Tekniska förvaltningen föreslår att containers skyltas upp för att tydliggöra vad som 
skall slängas var. Åtgärden bedöms behövas och är inte kostnadskrävande. 
Tekniska förvaltningen föreslår dock inte att bredda rampen. Dels finns möjligheten 
att redan idag passera andra bilar på rampen om besökarna visar ytterligare lite hän
syn till varandra. En annan åtgärd som förvaltningen planerar är att komplettera be
fintliga containers med ytterligare containers för att undvika överfulla fraktioner 
och på så sätt underlätta för besökare. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 67/2018-06-07 
Kommunfullmäktige§ 145/2017-12-12 
Motion om struktur med ordning och reda på återvinningscentralen i Annelund 
2017-11-30 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Björn Wilhelmssons (S) föreslår att motionen bifalles . 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med tekniska nämndens förslag. 

Justerandes sign 

\r><l 
Utdragsbestyrkande 



~ !; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Fortsättning KF § I 02 
Fortsättning KS § I 08 

Omröstning. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej - i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Sid. 

16 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvalt
ningens förslag (röstningsbilaga I, KS § 108/2018-08-13). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Reservation 
Björn Wilhelmsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström (S) att ärendet återremitteras för 
ekonomiskbedömning i enlighet med motionen. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet återremitteras för ekonomiskbedömning i enlighet med motionen. 

E.\:f>Ctlicrns till: Tekniska ntimnden 

Juslerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-09-04 17 

KF § 103 DNR KS 81/2018 

Utbetalning av partistöd 2018 

Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter 
redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg till 
kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som 
anges i 4 
kap . §§ 29 - 32 kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till grund 
för partistöd 2018. 

Kommunfullmäktiges presidium har granskat den inkomna redovisning och 
godkänt redovisningen och granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
Redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende 
användandet av partistöd 2017 för följande partier: 
- Sverigedemokraterna 

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd 2018 enligt tidigare 
fastställd fördelning. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1 . Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning avseende 

användandet av partistöd år 2017 för följande parti; 
Sverigedemokraterna 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd 2018 enligt tidigare 
fastställd fördelning. 

Utdragsbestyrkande 
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a ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 104 
KS § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 117/2018 

Revidering av regler avseende kommun·a1t partistöd 

Sammanfattning 

Sid 

18 

Kommunfullmäktige har antagit Regler för kommunalt partistöd i Herrljunga 
kommun. Avseende beslut om lokalt partistöd, har kommunfullmäktige ambitions
nivån att kommunfullmäktige fattar ett sammantaget beslut i sin helhet, avseende 
kommunalt partistöd, efter att samtliga partier inkommit med redovisningar senast 
april. Beslutet ska enligt reglerna tas på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 
månad, för utbetalning av partistöd under juni månad. 
Kommunallagen föreskriver att redovisning ska ha inkommit senast sex månader 
efter redovisningsperioden. Kommunfullmäktiges ambitionsnivå gällande besluts
fattande avseende kommunalt partistöd kvarstår dock. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-14 
Regler för kommunalt partistöd Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta regler för kommunalt 
partistöd för Herrljunga kommun avseende perioden 2019-2022. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Regler för kommunalt partistöd för Herrljunga kommun avseende perioden 

2019-2022 antas (bilaga 1, KS § 115/2018-08-13). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Regler för kommunalt pai1istöd för Herrljunga kommun avseende perioden 

2019-2022 antas (bilaga 1, KS § 115/2018-08-13). 

I Justerandes s1gn 

~ I 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-09-04 
Sid. 
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Juslerandes s1gn 

KF § 105 
KS § 104 

DNR KS 33/2017 942 

Fördelning och ramväxling av lönepott 2018 

Sammanfattning 
I budget 2018 finns ett ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 2018. 
Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje förvaltning 
får då ersättning efter avtalens utfall. Årets förhandlingar resulterade i en total lö
neökning på 2,64%, med variationer mellan fackorganisationerna. Lärarförbundens 
centrala avtal är ännu inte klara, ytterligare utfördelning när avtalen skrivits under 
kan därför bli aktuell. Ej utfördelad lönepott läggs till resultatet 2018. Fördelningen 
påverkar även 2019 års kommunbidrag och justeras med årssumman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-01 
Budget och verksamhets plan, kommunfullmäktige § 121/2017-11-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling 
på grund av fördelning av lönepott enligt följande tabell: 

Fördelning Fördelning 
Förvaltning 2018 2019 
Kommunstyrelse 328 437 

Bildningsnämnd 3 083 4 161 

Socialnämnd 2 895 3 992 

Teknisk nämnd exkl. intern service 65 87 

Bygg och Miljönämnd 244 325 

SUMMA 6 615 9 003 
- -

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om ramväxling på grund av fördelning av lönepott 
enligt följande tabell: 

Fördelning Fördelning 
Förvaltnin 2018 2019 
Kommunstyrelse 328 437 

Bildningsnämnd 3 083 4 161 

Socialnämnd 2 895 3 992 

Teknisk nämnd exkl intern service 65 87 

§Y.gg och Miljönämnd 244 325 

SUMMA 6 615 9 003 

Utdragsbeslyrkande 



n I! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesda tum Sid, 

2018-09-04 20 

Fortsättning KF § 105 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ramväxling på grund av fördelning av lö

nepott enligt följande tabell : 

Fördelning Fördelning 
Förvaltning 2018 2019 
Kommunstyrelse 328 437 

Bildningsnämnd 3 083 4 161 

Socialnämnd 2 895 3 992 

Teknisk nämnd exkL intern service 65 87 

Bygg och Miljönämnd 244 325 

SUMMA 6 615 9 003 
~ 

Expedieras till: Samlliga 11öm11dc1, KLG 
För känn edom: Ekonomiavdelningen: \lllgnus G1öuv;ilL Ellinorc Johansson, .lom1tlrnn Arnljung, Jenny Andersson 

Juslerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdesdatum 

2018-09-04 
Sid. 

21 

Justerandes s1gn 

KF § 106 
KS § 114 

DNR KS 61 /2018 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska före mandatperiodens slut, 2018-10-14, fastställa arbets
ordning för kommunfullmäktige, att gälla för mandatperioden 2018-10-15 - 2022-
10-14. Det är inte lagreglerat, att beslutet ska tas före mandatperiodens slut, utan 
har bedömts lämpligt i Herrljunga kommun. 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige Herrljunga kommun bygger på 
den tidigare gällande arbetsordningen för mandatperioden 2014-2018-10-14. Revi
dering har skett utifrån hänvisningar till den nya kommunallagen. Förslag till inne
hållsändringar av vikt, visas i särskild markerad text. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-23 (KS § 78/2018-04-23) att Arbetsordningen 
för kommunfullmäktige i Herrljunga kommun gick på remiss till de politiska 
gruppmötena, sista dag att svara på remissen var 2018-06-01. Två remissvar inkom 
och presenteras nedan under rubriken bakgrund. 
Det medborgarförslag som inkom 2017-12-22 gällande det digitala samhället har i 
linje med kommunfullmäktiges beslut KF § 6612018-05-15 tagits i beaktande i och 
med revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Herrljunga kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-14 
Förslag till Arbetsordningför kommunfullmäktige ; Herrljunga kommun 
Medborgarförslag som inkom 2017-12-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen arbets
ordning för kommunfullmäktige, att gälla för mandatperioden 
2018-10-15 - 2022-10-14. 

Gunnar Andersson (M) föreslår följande tillägg under punkt 3 .6 " .... men ska också 
kunna sändas live." 

Elin Hegg (MP) försl år att första stycket i punkt 5.6 stryks. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen arbetsordning för kommunfullmäktige fastställs, att gälla för 

mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14 (bilaga 1, KS § 114/2018-08-13). 

\{Y I 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 22 

Fortsättning KF § 106 

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande tillägg: 
• En motion ska ... eller tjänstgörande ersättare. Mot;on.får även väckas per 

e-post (Punkt 15.1) 
• Medborgar.förslag.får även väckas per e-post (Punkt 16.1) 
• Interpellation får även ställas per e-post (Punkt 18.1) 

Ajournering. 

Ordförande bifaller kommunstyrelsens förslag och föreslår följande tillägg: 
• Gunnar Anderssons (M) tillägg återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare beredning. 

Johnny Carlsson (C) bifaller ordförandens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige fastställs, att gälla för mandatperi

oden 2018-10-15 - 2022-10-14 (bilaga 1, KS § 114/2018-08-13). 
2. Gunnar Anderssons (M) tillägg återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare beredning. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen, dokumenlcont1 oller 
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~ fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
Sid. 
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Justerandes s1gn 

KF § 107 
KS § 116 

DNR KS l 04/2018 

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-02-13 att tillsätta en arvodes beredning be
stående av fem ledamöter med uppdrag att genomföra en översyn av arvodesregle
mentet för förtroendevalda i Herrljunga kommun. 
Arvodesberedningen presenterade ett förslag på förändringar avseende bestämmel
ser om arvoden och ersättningar på kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-
05-15. 
Ärendet redovisas i sin helhet som förslag till Reglemente om arvoden, ersättningar 
och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. 
Arvodesnivåer från och med 2019-01-0 I, utgår från riksdagens fastställda grundar
vode för ledamöter per 2017-11-01. Riksdagens grundarvode för ledamöter uppräk
nas årligen. Arvodesnivåer för Herrljunga kommun uppräknas på motsvarande sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-11 
Förslag till reglemente - Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser 
för förtroendevalda i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till 
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för fö11roendevalda 
i Herrljunga kommun att gälla från och med 2019-01-01 till och med 
2022-12-31. 

Under punkt 11.1 föreslår Johnny Carlsson (C) följande ändringar; 
• "beviljas av" ändras till "meddelas kommunstyrelsen" 
• "kommunstyrelsens kansli" ändras till "kommunstyrelsens förvaltning" 

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att komplettera 
reglementet med en bestämmelse som uppger att det vid längre frånvaro av opposit
ionsrådet ska utses en ersättare. Revideringarna görs innan utskick till kommun
fullmäktige. 

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



~ ~ HERR LJUNGA 1-.0MMUN 
~ J.' KOM MUNFULLMflKT!GE 

Justerandes s1gn 

Fortsättning KF § 107 
Fortsättning KS § 1 16 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Sid. 

24 

1. Kommundirektören får i uppdrag att komplettera reglementet med en be
stämmelse som uppger att det vid längre frånvaro av oppositionsrådet ska 
utses en ersättare. Revideringarna görs innan utskick till kommunfullmäk
tige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda 

i Herrljunga kommun att gälla från och med 2019-01-01 till och med 
2022-12-31 fastställs (bilaga 1, KS 116/2018-08-13). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda 

i Herrljunga kommun att gälla från och med 2019-01-01 till och med 
2022-12-31 fastställs (bilaga 1, KS 116/2018-08-13). 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 25 

Justerandes s1gn 

KF § 108 
KS § 119 

DNR KS 87/2018 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. Den nya lagen, 
som har SFS-nummer 2017:725, innehåller dels ett antal nya regler och dels en 
omstrukturering av reglerna från den gamla kommunallagen. Styrdokumentet Reg
lemente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun är skrivet med hänvisning till 
den tidigare kommunallagen. Reglementet behöver därför revideras i linje med den 
nya lagens regler och struktur i syfte att följa lagstiftningen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-23 2018 (KS § 79/2018-04-23) att Förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun samt Förslag gällande 
kompletterande reglemente avseende ordförande. 1 :e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen skulle gå på remiss till de politiska gruppmötena, 
sista dag att svara på remissen var 2018-06-01. Två remissvar inkom och presente
ras nedan under rubriken bakgrund. Remissvaren har ej tagits i beaktande i nu lig
gande förslag utan bör behandlas vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-14 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslaget Regle
mente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun att gälla från 
2019-01-01 och tillsvidare. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reglemente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun fastställs, att gälla 

från 2019-01-01 och tillsvidare (bilaga 1, KS § 119/2018-08-13). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Reglemente för kommunstyrelsen i Herrljunga kommun fastställs, att gälla 

från2019-0l-Ol ochtillsvidare(bilaga l,KS § 119/2018-08-13). 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
\~ 11 KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § I 09 
KS § 117 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesda tum 

2018-09-04 

DNR KS 124/2018 

Revidering av valnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Sid. 

26 

Från och med den 1 januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. Den nya lagen 
(SFS 2017:725) innehåller dels ett antal nya regler och dels en omstrukturering av 
reglerna från den gamla kommunallagen. Valnämndens reglemente är skrivet med 
hänvisning till den tidigare kommunallagen. Reglementet behöver därför revideras i 
linje med den nya kommunallagen. 

Valnämndens reglemente innehåller följande referens till den gamla kommunalla
gen: 

•Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837) och Kommu
nallagen (1991 :900). 

Reglementet bör revideras enligt följande : 

•Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837) och Kommu
nallagen (2017:725). 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens försl ag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revidering av 
valnämndens reglemente. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Revidering av valnämndens reglemente godkänns . 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Revidering av valnämndens reglemente godkänns . 

Expedieras till: Valn~mndcn 

Justerandes s1gn Uldragsbeslyrkande 



fQ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
Sid. 

27 

Justerandes s1gn 

KF § 110 
KS § 118 

DNRKS 137/2018 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Ändring av socialnämndens reglemente avseende beskrivningen av socialnämndens 
uppgifter. Orsaken till ändringen är att kommunen inte erbjuder konsumentupplys
nmg. 

Nuvarande formulering: 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
•Konsumentupplysning samt budget- och skuldrådgivning 

Förslag på ny formulering: 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
• Budget- och skuldrådgivning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revidering av 
socialnämndens reglemente. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Revidering av socialnämndens reglemente godkänns. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Revidering av socialnämndens reglemente godkänns. 

Expedieras till : Socialnämnden 

------
Utdragsbestyrkande 



n ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 111 
KS § 121 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 123/2018 

Sid. 

28 

Revidering av Socialtjänstplan - En policy i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Socialtjänstplanen är en policy för socialnämndens verksamhet som innehåller en 
värdegrund för verksamheten. En av punkterna i värdegrunden är: 

Respekt och gott bemötande 
Vi bemöter alla på ett respektfullt och professionellt sätt oavsett bakgrund, religion, 
etnisk tillhörighet, ålder och kön. Vi värnar om individens privatliv, integritet och 
självbestämmande. 
Vi verkar för att stärka individens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och 
omsorgen präglas av en tro på individens möjlighet, vilja och förmåga att ta ansvar 
för sitt liv. 

En medarbetare har gjort förvaltningsledningen uppmärksam på att sexuell lägg
ning inte finns med efter oavsett bakgrund och har nu önskat att man reviderar soci
altjänstplanen med detta tillägg. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18 
Socialnämnden § 6912018-06-05 

Förslag till beslut 
Socialnämndens försl ag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föresl ås revidera Socialtjänstplan - En policy i Herr
ljunga kommun enligt förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialtjänstplan - En policy i Herrljunga kommun, revideras enligt förslag. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Socialtjänstplan - En policy i Herrljunga kommun, revideras enligt förslag. 

Expcdierns till: Socrnlniim11ck11 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 



Il l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i" KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF § 112 
KS § 123 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

DNR KS 4/2018 

Antagande av ny förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23/2 
2018 att föreslå medlemskommunerna, att i enlighet med nuvarande förbundsord
nmg § 18 Ändring av förbundsordning, fastställa ny förbundsordning enligt för
slag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2018-07-31 
Ärendeskrivelse Boråsregionen, Sjuhärads kommunal förbund, daterad 2018-03-01 
Protokollsutdrag, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2018-02-23, § 7 
Förslag till ny förbundsordning, daterad 2018-01-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagen revi
dering av förbundsordning, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Revidering av förbundsordning, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalför

bund godkänns. 

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

Justerandes sign 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Revidering av förbundsordning, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalför

bund godkänns. 

·~ 



f 

H I! HERRLJUNGA KOMMUN 

"~ fj? KOMMUN FULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
Sid 

30 

Justerandes s1gn 

KF § 113 
KS § 128 

DNR KS 40/2018 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2018 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september vaije 
år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag är ej 
färdigberedda per den 21 juni 2018: 

• Medborgarförslag - Att bygga patkouranläggning bakom idrottshallen 
• Medborgarförslag - Utbyggnad av Hudene skola 
• Medborgarförslag - Ensamkommande barn 
• Medborgarförslag - Mer valfrihet i skolan 
• Medborgarförslag - Den smarta Herrljungabygden 
• Medborgarförslag - Tydligare kommunfullmäktigesammanträden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen av ej färdigberedda med
borgarförslag under hösten 2018 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar

förslag under hösten 2018 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar

förslag under hösten 2018 till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



6 (! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ 11 KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 31 

Justerandes s1gn 

KF § 114 
KS § 129 

DNR KS 4112018 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda motioner. . Följande motioner är ej färdigberedda per 
den 21 juni 2018: 

• Motion - Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider 
• Motion - Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen 
• Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
• Motion - Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i An-

nelund 
• Motion - Fri pedagogisk måltid 
• Motion - Personalköp elcykel/cykel 
• Motion - Angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-

Vedum 
• Motion - Gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 
• Motion - Annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund 
• Motion - Avskaffa delade turer 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen av ej färdigberedda mot
ioner under hösten 2018 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner un

der hösten 2018 till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner un

der hösten 2018 till handlingarna. 



n I! HERRLJUNGA KOMMUN 

~i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-09-04 32 

Justerandes s1gn 

KF §I 15 
KS § 126 

DNR KS 146/2018 

Sammanträdesplan 2019, årshjul 

Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2019 tagits 
fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera 
verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat 
ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och in
ternkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, 
kommunledningsgrupp med flera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-02 
Sammanträdesplan 2019, årshjul 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 
2019 fastställs enligt bilaga. 

Förslag till kommun.fullmäktige och nämnder: 
1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 

2019 enligt bilaga. 
2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2019 

samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 

2019 fastställs enligt bilaga (bilaga 1, KS § 126/2018-08-13). 
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 

2019 enligt bilaga (bilaga 1, KS § 126/2018-08-13). 
3. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2019 

samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga (bi
laga 1, KS § 126/2018-08-13 ). 

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



&) l! HERRI JUNGA KOMMUN 

~" KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 33 

Fortsättning KF § 115 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 

2019 fastställs enligt bilaga (bilaga 1, KS § 126/2018-08-13). 
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 

2019 enligt bilaga (bilaga 1, KS § 126/2018-08-13 ). 
3. Kommunfullmäktige antar sammanträdesplanen/styrplanen 2019 samt bud

get- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga (bilaga 1, KS § 
126/2018-08-13). 

Expedieras till: Ko111111unfullmäk1ige, facknämnderna, seivicenämnd IT/Växel/Telefoni, servicenämnd ekonomi/personal 
För kännrdom Ac.lminis11ations- och kommunikationsavdclningen 
till: 

Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande 



~ 5; HERRLJUNGA KOMMUN 
~IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

1-
Juslerandes sign 

I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 34 

KF § 116 DNR KS 154/2018 

Motion - Motverka ofrivillig ensamhet 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L); 

"Sverige t;/lhör de länder i världen där .fiest lever ensamma. A'ven om det för 
många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer 
över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och bbr ensamma i en tid 
av livet då sällskap och umgänge blir viktigare. 
Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever 
ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i 
Herrljunga kommun alt äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket 
uppskattat. Som i ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna 
möjlighet återinförs". 

Därför yrkar Liberalerna på 
•Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet. 

Bes I utsunderlag 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till 
socialförvaltningen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till socialförvaltningen för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 



I) ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ fP KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 35 

Juslerandes s1gn 

KF § 117 
KS § 127 

DNR KS 48/2018 

Lokalresursplan 2018-2027 

Sammanfattning 
Lokal resursplan 2018-2027 utgör planeringsunderlag för investerings bud get 2019-
2021. Lokalresursplanen utgår inte från befintlig investeringsbudget. 
Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplan 
2018-2027. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-19 beslutades att underlaget för lo
kalresursplanering, Lokalresursplan 2018-202 7, skickas ut på remiss till partigrup
perna. Remissvar ska inlämnas senast 2018-05-31. Av inkomna remissvar har ingen 
synpunkt framförts avseende underlaget i Lokalresursplanen. 
Inför nästkommande tio-årsperiod kommer Lokalresursplanen att uppgraderas, in
för budgetplanering 2020-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-15 
Tidigare meddelad Lokalresursplan 2018-2027 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner redovisad Lokalresursplan 2018-2027 

Johnny Carlsson (C) bifaller förslaget med ett förtydligande om att Lokalresurspla
nen är ett informationsunderlag och att informationen läggs till handlingarna. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att; 
• En bred fullmäktigeberedning tillsätts för att klargöra de behov som kan ses 

på både kortare och längre sikt, och djuploda i frågan. Det gäller både kon
tor och verksamhetslokaler av alla slag. 

• Vi bör ha ett tjänstemannaperspektiv och ett medborgarperspektiv för att 
kunna ta ett slutgiltigt beslut. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag . 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Johnny Carlssons (C) tillägg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner informationen i den redovisad Lokalresurs

plan 2018-2027 och lägger den till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 

2018-09-04 36 

Fortsättning KS § 127 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1 . En bred fullmäktigeberedning tillsätts för att klargöra de behov som kan ses 

på både kortare och längre sikt, och djuploda i frågan. Det gäller både kon
tor och verksamhetslokaler av alla slag. 

2. Vi bör ha ett tjänstemannaperspektiv och ett medborgarperspektiv för att 
kunna ta ett slutgiltigt beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. En bred fullmäktigeberedning tillsätts för att klargöra de behov som kan ses 

på både kortare och längre sikt, och djuploda i frågan . Det gäller både kon
tor och verksamhetslokaler av alla slag. 

2. Vi bör ha ett tjänstemannaperspektiv och ett medborgarperspektiv för att 
kunna ta ett slutgiltigt beslut. 

Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 37 

Justerandes s1gn 

KF § 118 DNR KS 48/2018 

Tillsättande av fullmäktigeberedning för framtagande av förslag 
till Lokalresursplan 2019-2028 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-13 mottogs information om förslaget 
till Lokalresursplan 2018-2027. Förslaget ska ses som ett underlag för planering av 
verksamhetslokaler för de kommunala verksamheterna i Herrljunga kommun, avse
ende både kort- och lång sikt. Underlag för arbetet har varit befolkningsprognosen 
för kommunen. Förslaget tar avstamp i nuläget och har arbetats fram av Lokalre
sursgruppen. Förslaget är omfattande och måste så vara eftersom det ingår som un
derlag vid beredningen av investeringsbudget 2019-2020. 
Underlaget för planförslaget har varit utsänt på remiss till partigrupperna. 
Informationen om planförslaget lades till handlingarna vid kommunstyrelsens möte 
2018-08-13. Ett yrkande på tillsättande av en fullmäktigeberedning för att, om möj
ligt, ge planen en politisk dimension tillstyrktes. Yrkandet anger "en bred bered
ning ... " vilket jag tolkar på så sätt att det ska vara en ledamot från varje parti repre
senterat i fullmäktige. 

Det presenterade planeringsförslaget, baserat på lagförändringar och befolknings
prognos utgöt grund för beredningens arbete. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-08-24 
Kommunstyrelsen § 127/2018-0813 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-15 
Tidigare meddelad Lokalresursplan 2018-2027 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut: 

• En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från vaije parti 
som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års per
spektiv. 
Lokal försörjnings planen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober må
nad varje år beredningen pågår. 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunfullmäktiges ordförandes 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 

----- -
Uidragsbeslyrkande 



H ~ HERRLJUNGA! OMMUN 

~ 11 KOMMU/1/FULl MAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 38 

Fortsättning KF § 118 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från varje parti 

som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års per
spektiv. 
Lokalförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober må
nad varje år beredningen pågår. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 



l}1 I! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 39 

KF § 119 DNR KS 1/2018 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden har en vakant plats från Centerpartiet och behöver en ny 
ersättare. 

Förslag till beslut 
Centerpartiet har föreslagit Eva Larsson (C), Herrljunga som ersättare i social
nämnden. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Eva Larsson (C), Herrljunga väljs till 
ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Eva Larsson (C), Herrljunga väljs till ersättare i socialnämnden för reste

rande del av mandatperioden. 

" I 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
'<il V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

KF § 120 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

1 Ny ledamot/ersättare för ledamot i KS 1/2018 111 

kommunfullmäktige 

2 Förbundsavgift 2019 Sveriges kommu- KS 136/2018 992 
ner och landsting (SKL) 

3 SKL Cirkulär 18:24 Överenskommelse KS postlista 
om kommunernas arbete med civilt 2018:39 

försvar 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Sid. 

40 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstning 

Omröstning § 96- Omröstning§ 98- Omröstning § 100 
Ensamkommande Barnomsorg på -Hyrköp av 

LEDAMÖTER NÄRVARO barn obekväm arbt elev kel 
MY-

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

c 
Thorbjörn Holgersson 

Andreas Molin 

Johnny Carlsson X X X X 

Uno Sanfridsson X X X X 

Christer Amnehammar X X X X 

Ersättare: 

Niclas Emanuelsson X X X X 

Brita Hårsmar X X X X 

Henri Andreasson 

KO 

Ingemar Kihlström X X X X 

Staffan Setterberg X X X X 

Ersättare: 

Åke Henningsson 

Ove Severin 

KV 

Lennart Ottosson X X X X 

Ronnie Rexwall X X X X 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Börje Aronsson 

L 

Finn Svensson X X X X 

Elin Alavik X X X X 

Jan-Olof Brorsson X X X X 

Ersättare: 

Inger Gustavsson 

Håkan Körberg 

Summa denna sida 12 8 4 12 12 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUN FULLMÄKTIGE 2 

Omröstning§ 96- Omröstning § 98- Omröstning§ 100 
Ensamkommande Barnomsorg på -Hyrköp av 

NÄRVARO barn obekväm arbt elcykel 
AV-

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

MP 

Elin Hegg X X X X 

Ersättare: 

Kjell Johansson 

Börje Lundgren 

M 

Christina Abrahamsson X X X X 

Gunnar Andersson X X X X 

Andreas Johansson X X X X 

Karin Carlsson 

Ersättare: 

Göran Elfving 

Göran Lindgren X X X X 

s 
Kerstin Johansson X X X X 

Anette Rundström X X X X 

Björn Wilhelmsson X X X X 

Lise-Lotte Hellstadius 

Tomas Svennberg X X X X 

Marie Frost X X X X 

Bert-Ake Johansson X X X X 

Kari Hellstadius X X X X 

Jan Bengtsson X X X X 

Ersättare: 

Armina Dzananovic 

Kurt Hallberg 

Kitty Andersson X X X X 

Jarl Barkenfelt 

Linnea Johansson 

Summa denna sida 14 4 10 4 10 5 9 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

umrostnmg ~ ~t>- umrostning ~ ~H- 1umrostnmg ~ 1 uu 
Ensamkommande Barnomsorg på -Hyrköp av 

NÄRVARO barn obekväm arbt elcykel 
-

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

so 
Alexandra Ekman 

Maria Hjalmarson (-) 

Tonl'. Niva (-) 

Ersättare: 

Anders Wall 

Christer Ahlgren 

V 

Lillemor Fritioff 

Ersättare: 

Mika Andersson 

MaQnus Jonsson X X X X 

Ordförande 

Kent Johansson (KV) X X X X 

Summa denna sida 2 1 1 1 1 1 1 

Totalt samtliga sidor 28 13 15 17 11 18 10 
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I Kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande best~immelsema om kommunalt partistöd . 

I Herrljunga kommun ska därutöver följande gäll a. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Herrljunga kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad 
som föreskrivs i 4 kap.§ 29 . kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 
- ett grundstöd, som uppgår ti 11 om l 0 000 kronor per parti och år, samt 
- ett mandatstöd , som uppgår till 8 000 kronor per mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt l 4 kap 
vallagen (2005:837). Partistöd utgår under I månad efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska senast i apri I året efter redovisningsåret, ti 11 ko mm unfu I I mäktige, lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport från mottagaren särskilt 
utsedd granskare. Inkommer något eller några av partierna senare än april, men före juni månads utgång, 
behandlas det sammanfattande beslutsärendet i sin helhet på kommunfullmäktiges sammanträde i 

september. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen under juni månad efter beslut av fullmäktige i maj. Behandlas beslutet om 
kommunalt partistöd i september sker utbetalning i oktober. Har redovi sning och granskningsrapport 
enligt 4 kap. 3 l §kommunallagen, inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid, 

utbetalas inget stöd för innevarande år. 
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Utöve1· det sorn rn1eskri\'S Oill !'ullm iiktige i lag ell er annan författi1ii1g gäller bestämmel serna i denna 

arbetsord ni 11g. 

1. Antalet ledamöter (5 kap 5-7§§ KL) 

1.1 
Fullmäktige har J I ledamöter. 1 vallagen finns bestä111melser om antalet ersättare 

2. Presidium (5 kap 11 § KL) 

2.1 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 

ordförande samt en I :a och en 2:a vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunfullmäktiges 

presidium. Valen till presidium ska förrättas på första sammanträdet efter elen 15. Oktober innevarande 

va I år. 

Ålderspresidenten ans varnr för kallelse och dagordning, efter samråd med sty1·else11s presid i urn, inför det 

första sarnrnanträclet i den nya mandatperioden. 

~e-äl'-fi·i't-wtl--&v-l:i.+l.J-fltitl.aige-ha~l-R:1+1t--i-l,~-a-l-aMet,-'4l~j er ru I I 1 n ll li~kttt4-let.Jfl111 ölen 1 a e11 mcl IO ranfle 

Sitffii-ei*>1'Sl e-e&i-l-tl1++11-~it&e 1:d+eRH-1tk ( p ret; id i·l+l·R-}:-VfrleA-ri 1-l-flre&i&i u+H-slca Ri rriit ~05-Jni.-eH 
'M1'l+i-rat-1t;'i:itle-settt-kttl-l!T-lere-tl~eentbeF-'ffittt-1 aEls u 1gå1lg-<7Sl~t~ 1n anda Lp1:w.jooe-117 

2.2 
Tills presiclievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst 

tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 

dem vara ålderspresident. 

2.3 
Om ordförnnden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 

full111äktige så sna1·t det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 

har avgått. 0111 samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 

ordföranden s uppgifter. 

3. Tid och plats för sammanträden och webbsända 
sammanträden (5 kap 12, 13, första stycket, §§ KL) 

3.1 
r:ullrn ii ktigc hallc1 mcli1ia1ie Silllllll'11lt1·äde nio gi\11gcr pc1· ar. För vmjc cll bestä1rnne1· l'ullm~iktige dag och 

tid ffä sa 1111na11lr~id c 1w. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sam111a11l1äcJcr 11 yva ld <.1 

1·u ll111äktige fo1·sta gilngcn i oktober pä dag och tid som avgåend e fullmäktige besltirnrncr. 

h~H1n fl.k-t-ig ->-l1i1 l-l-l"H1r lrH+lfl& :,HI H llH+Hffiit le-tUli:l g[1i tg "l'--~·\ 1 · -1..:tip,;nt-i t'-tlf b~~lltttl~r fnHttti:i l;-J+~e dag ()( ~1 

J id-H~·at111ntt1·1l- FHd t,•1·m:---l .)~i\M-l i+-'rn l-av Ft-11.J+Ht;.l ' li~lfiig+-l'Hltt-1-lw l ri l-H ~1d 1-:--'mtlHl'li·Ht!-n'.t<:ler-n-:-vH+tl-n 

l i. ilffi+H.l a i g~ lttP-rli .4LfötJ:!;~I i- 11-P "'l-1tl~l' -fll1-tfnF<wl~~lJIVl'1-'~e11l~l:. .... I U litfä'.l ld-i-~e--h0 .. Hl:ttH+l~I':-
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3.2 
Ett extra samma1111·äde hålls på eten tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om 

det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

3.3 
Om det före! igger sä1·ski Ida skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföra11den beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde 
ska ändras. låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet ska snarast och 111i11st en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens 
webbaserade a11slagsravla. 

Plats för sammanträden 

3.4 
Fullmäktige samma11träder nornialt i sessionssalen i Herrljunga kommunhus. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Fullmäktiges ordförande bestämmer - efter samråd med övriga i presidiet - placeringsordningen för 
fullmäktiges ledamöter och andra som ska delta i fullmäktiges sammanträden. 

Annonsering 

3.5 
Anno11sering ska ske på kommunens webbplats. 

Fullmäktige kan besluta särskilt om huruvida annonsering om sammanträde även ska ske i ortstidningar. 

Webbsända sammanträden 

3.6 
Fullmäktiges sammanträden kan sändas live på webben eller publiceras digitalt på webben i efterhand . 

4 Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 

Förlängning av sammanträde 

4.l 
Sammanträdc11 hör avslutas fore kl. 2300. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde l"öt-c kl 

2300. ka11 1·ullrnäklige besluta l'örliinga tiden för sammanträdet. 

Fortsatt sammanträde 

4.2 
Fu 11 mäktige kan ocksi1 bes I uta all avbryta sam man trädet och att hålla fo1isatt sammanträde en senare dag 

för att behandla de ärenden som i\terstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 

sammanträdet ska fortsättn. 



Om rullmäktige beslutar <1lt h;illa fortsatt sammanträde. utfärda1· ordföranden en kungörelse ,im dd 

forts21ttri sarn111:01•t1·ädet pa va11ligt 5iitt. 

Om sammanträdet ska fortsätta i11om e11 vecka, behöver någon kungö1-else inte utfärdas. I ett södanr fall 

låtn ordföranden dock unde1-rätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet 
avbryts om tiden och platsen fö1· det fortsatta sammanträdet. 

Tid och plats för det fortsatta sammanträdet anslås på kommunens webbaserade anslagstavla. 

5. Ärenden och handlingar till sammanträdena 

5.1 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 
inte annat följer av lag. 

5.2 
Kallelse (kungörelse) till sammanträdet med fullmäktige med uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden, vi I ka ska be hand !as (föredragnings\ ista), ska vara åtföljda av til \hörande hand I i ngar i 

den omfattning som fullmäktiges ordförande bestämmer. 

l de fall handlingar inte skickas ut ska de finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. 

5.3 
Tillhörande handlingar är bland annat styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut 

eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersätta1·e före 

sammanträdet. 

5.4 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokale11 undei-

samman trädet. 

5.5 
Interpellationer och frågor bör digitalt tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 

vid vilket de avses bli ställda. 

5.6 
Utskick till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare sker i digital form. Samtliga handlingai· 

tillställs ledamöter och ersättare i digital form. som kommunfullmäktige bestämmer. 

Digitalt utskick ska ske senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

6. Anmäian av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare (5 kap 17-21 §§KL) 

6.1 
F~n ledamot som är hinclrnd att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammantrtidc. ska s11<11"ast 

<tnmäla c\etta till respektive gruppledare f'ör fu\\rnäktigegruppen . vilken kallar in elen Cl"Siitta1e ~0111 \i<JI I 

t11r att tjiimtgiira. 
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6.2 
Om en ledamot. utan föregående anmälan uteb~ir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en 
ledamot. att vidare delta i ett pågående sammanträde. kallar ordföranden in den ersättare som är 

tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

6.3 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

6.4 
Det som sagts om ledamot i 6.1 . 6 .2 och 6 .3 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

6.5 
Ordföranden bestämmer. när e11 ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 

sammanträde. Endast 0111 det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående 

handläggning av ett ärende. 

7. Upprop 

7.1 
En uppropslisla som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela 

sammanträdet. 

I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sarnmanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs. 

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska anmäla sig hos 
ordförande, som tillkännager närvaron och prövar om ledamoten får tjänstgöra. 

Ledamot får inte annat än ti 11 fäl I ighetsvis lämna ett sammanträde utan att anmäla detta ti 11 ordföranden. 

Upprop avslutas med klubbslag. 

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att protokolljusterarna får en närvarolista. 

8. Protokolljusterare (5 kap 69 § KL) 

8.1 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet rrån sammanträdet. 

Sedan uppropet hnr förrättats enligt punKt 7, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsamma11s med 
lmiförande11 justc1a prntokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföra11de11 vid 

röstsa1111rn111r~k11 i ngar. 

9. Turordning för handläggning av ärendena 

9.1. 
Fullmiiktige heha11cllar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan 

dock besluta om ä11 drad t urordnin~ för ett eller flera ärenden . 

7[.,,Y ~~ ~ c 



' 
' 
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9.2 
Ordförand21i !x:sttirnmcr, när under ett sam manträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 

kungörelse11. 

9.3 
Fullmäktige får besluta att avbryta handl äggningen av ett ärende under ett sammanträde for att Meruppta 

det senare under sammanträdet. 

10. Yttranderätt vid sammanträdena ( 4 kap 22 § och 24 
§, 5 kap 40-41, 32, 63, 64 tredje stycket §§ KL) 

10.1 
Rätt att delta i överläggningen har; 

• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 
där nämndens verksamhetsområde berörs, 

• ordföranden oc h vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som beredningen har handlagt, 

• ordföranden i en nämnd eller i en ful\mäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 
interpell ation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, när ful \mäktige 
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

10.2 
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller egen förvaltning. 

10.3 
01·dförande11 i en nämnd ska kallas till fullmäktigesammanträde där behandling e11ligL kungörelsen ska 

ske av ärenden som rör nämndens ; 

• budget 
uppföljning av budgetutfall ell er redovisning av annat särskilt fullmäkti ge uppdrag till nä111 11cl en 
årsredovisning 
samt vid besvarande av interpellation, eller fråga ställd till ord förande i nämnden 

10.4 
Ord förnnden låter efter samråd med vice ordförnndena i den utsträckning som det behövs kal la 
ordförandena oc h vice ordforandena i nämnderna och fullmäktigeberedn ingarna. revisnrcrnJ samt 
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sam manträden a. Detsamma göllcr u1 0111st i\; ncle 

sakkunniga. 

In går kommunen i sam verkan genom gemensam nämnd får ord föra nden efter samråd n1ed " ice 

ordföra nden a i den utsträckning som det behövs, kall a ordföranden och vice orc!t'öranden i den 
gemensamm a nämnden och ans tällda i de samverkande kommu nerna för att läm na uppl ys ningar vid 

sa m manträclena. 
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Om t'ullmäktige inre hcslutar något annat, bestämmer ordföranden efter sam råd med vice ordl'ö ra11 de 11 a i 

\'ilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysn ingar på ett sammanträde få r yttra sig under 
överläggningarna. 

10.5 
Kommunclirektören få r delta i överläggningen i alla ärenden. 

10.6 
Kan si ichefen/Ful I mäktiges sekreterare får yttra sig om lagl igheten av det som förekom mer vid 

sammanträdena. 

11. Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

Talordning vid sammanträdet 

11.1 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning, i vilken han eller hon 

anmält sig och blivit uppropad . 

De11 som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två 
minuter för en replik ett direkt bemötande med anledning av vad en talare har anfört Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Den talare som repliken riktas till , har rätt att avge svarsreplik, max 2 minuter. Därefter avbryts 

replikskiftet. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig 
får ordföranden ta från talaren ordet I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes 

an fö1·ande. 

Ordning vid sammanträdet 

11.2 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 

sam mant rädeL 

12" Yrkanden 

12.1 
När fullm~iktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 

som har framsLäl lts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt 

Ordl'örnndcn befäsler genomgången med ett klubbs/ag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 

läggas till. 0111 inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

0111 urclföra11dc11 anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 
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13. Deltagande i bes ut ( 4 kap 25 § Kl) 

13.1 

• 
l, 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ord!'örandcn. innan beslutet 

fällas. 

En leda111ot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet. om fullmäktige fattar det 

111ed acklamation. 

14. Omröstningar ( 4 kap 25 §, 5 kap 54-56 och 5 kap 58 
§, 9 kap 8 §KL, samt 2 §lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt) 

14.1 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera 

protokollet. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon 

ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår 0111 resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 

omedelbart. 

Omröstning vid val etc. 

14.2 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så rnånga namn som valet avser samt vara 

omärkt (dvs inga understrykningar eller liknande), enkel (dvs flera sedlar rår ej sa111mamullas) och sluten 

(dvs hopvikt eller rullad). 

En valsedel är ogiltig om den 

• upptar na111net på någon so111 inte ä1· valba1·, 

• upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

• upptar ett narnn, som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val so111 sker med tillä111pning av proportionellt 1.alsiitt. För södana Vill 

tinns särskilda föreskrifter i lag. 

15. Motioner (5 kap 22 § 2 p KL) 

15.1 
En motion . 

Q ska vara skriftlig och undertecknad av en el ler 1lera ledamöter 

/_J..""t ~·P 'm"'W'''" ''""· 

,, 
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väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, elier vid ett sam manträde med fullm äkt ige. 

15.2 
En ersättare far väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna när motion so m ersättare väckt, so m 
tjänstgörande ersättare, besvaras i ful I mäktige. 

Vid besvarande av så kallad gruppmotion eller motion som är unde11eck11 ad av två eller flera personer 
ska ersättaren vara upptagen so m första namn i motionen för att få delta i överläggningarna. 

15.3 
På varj e ordinarie samman träde med fullmäktige ska redovisas väckta motioner, vilka kommit in efter 
foregåe nde sam man träde. 

15.4 
Styrelsen ska två gånger varje år· redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på ful 1 mäktiges ordinarie sammanträden i apri I och september. 

16. Medborgarförslag (8 kap 1 § KL) 

16.1 
Den som är folkbokförd i Herrljunga kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till 

kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag; 

• ska vara skriftligt oefH:1-11 klt4e6k-»ak:w-e»-<:1.J.ler Il era l~mA-tt:tt+krW!Hi:H'& 

• ska skickas via brev eller via kommunens e-tjänst för medborgarförsl ag, 
• ska vara signerat av en eller flera kommuninvånare, signeringen kan ske genom und erskrift eller 

genom digital si gnering, 
• ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
• får inte ta upp ämnen av olika slag och det ska framgå tydligt vad medborgarförslaget avser, 

väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

16.2 
Ett med borga rförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige, om det gä ll er kommunens verksamhet och 
som kommunen är ansvar ig för . 

16.3 
När medborgarförslaget gäller fråga som redan är under utredning inkluderas rnecJborgarmrslaget i 

u 1 recl ni ngsmaterialet. 

16.4 
Medborgarförslag kan in te beröm ärend en som rör myndighetsulöv11ing 11101 en skilda. 

16.5 
Om medborgarförslaget inkommer se nast kl. 09.00 arbetsdagen före kommunfullmäktiges sa111mant1·äde 

kopieras det upp och delas ut till de närvarande ledamöter samt görs tillgäng li gt för åhö rare. 

16.6 
Fullm äk tige kan i vi ssa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att bes luta i ärendet. 

Förslagsställa ren ska i så fall underrättas om vilken n ~im nd som i fort sättningen kommer att handlägga 

"'~!\\- ~ 
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0111 full111äl-;tige inte iherlåiil äre;1dei till c;1 nämnd gäller följ<mdc bcstjm:r:c!::.cr som :wsc:

handläggningen i fu 11 mäktige. 

Medborgarförs lag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år Crån det forslagct väcktes 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsst2illaren underrättas. 

16.8 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarföi"slag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
ska göras på full rnäktiges ordinarie sammanträden i apri I och september. 

17. Företagens initiativrätt (10 kap3 §och 5 kap 22 § 5 p 
KL) 

17.1 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

18. Interpellationer (5 kap 59-63 §§ och 9 kap 29 § KL) 

18.1 
En interpellation ska; 

• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
• ska ges in till styrelsens kansli fyra arbetsdagar 0agttf före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 

18.2 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sam man träde. om ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid sammanträdet. 

18.3 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer nännast efter det då 

interpellationen ställdes. 

18.4 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar komme1· att lämnas vi d 

visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret t)'ra ar·betsclcigar Elagaf före den 

sarnmanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

18.5 
Om e11 interpellation avser förhållandc11a i ett sådant företag sorn avses i 10 k<ip 2-6 ~~ 1-:L, rnr den 

orc\förnnde till vilken irller-pellationcn har ställts ö\·crlämna till c-n :n J'ullmiiktige utsedcl lcdamot i 

företagets styrelse att besvara i11tcrpcl lationcn. 

: ·r,?J; \l~· \f 
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18.6 
Ord förandcn i en nämnd ti 11 vi I kcn en interpel lo.ti an ställts får överlåta besv~randct ?.\' interpellationen till 
ordföranden i styre lsen eller annan nämnd i ett kommunal förbund där kommunen är medlem. om denne 

på grund av s itt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

18.7 
En ersättare so m har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas enbart om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet. 

19. Frågor (5 kap 64 §och 9 kap 29 §KL) 

19.1 
En fråga ska; 

• vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot, 
• ges in till styrelsens kansli senast kl. 09.00 arbetsdagen före sammanträdesdag vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 

Vad som sägs i punkt 18, gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 

skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

20. Allmänhetens frågestund 

20.1 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid de sammanträden 

kommunfullmäktige beslutar. 

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. 

20.2 
Ordföranden planerar, efter samråd med presidiet, hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågeslunden. 

20.3 
Allmänhetens frågor. som lämnas in till kommunfullmäktiges ordförande ell er kommunens kansli fem 

arbetsdagar före sam 111ant1·ädesdagen. kan förbe1·edas avseende lämnande av upplysningar vid 

frågestunden. 
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21. Beredning av ärenden (5 kap 26··37 §§ Kl) 

21.1 
Om fullmäktige inte beslutar något annat. avgör kommunstyrelsen hur cle ärenden, som fullmäktige ska 

behandla ska be1·edas. 

Kommunstyrelse11 r·år uppdra åt en fönroendcvald eller fil någon anställd att beslula om remiss av sådana 

ärenden . 

21.2 
På varje ordinarie sa111111a11träde med fullmäktige ska redovisas de r·ullrnäktigeärenden som kommit in 

efter det närmast föregående ordinarie sa11111rnnlrädet samt de beslut om beredning och remiss av sådana 

ärenden som har fattats. 

22. Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 §KL) 

22.1 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag, som 

fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

23. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 24-
25 och 32 §, 9 kap 36 § KL) 

23.1 
Ordföranden bereder efter samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. 

23.2 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, besti:immer ordförande efter samråd, i vilken ordning 

förklaringar över en anmärkning som revisionen framställt i revi sionsberättelsen ska inhämtas från den 

nämnd. enski Id ledamot el ler full mäktigeberedn ing mot vi I ken <rnmiirkn i nge11 riktas. 

24. Fullmäktigeberedning 

24.1 
Kommunfullmäktige får tills~itta en elle1· flera särskilda fullm~iktigcberedningar för beredning av etl visst 

ärende eller beha11dling av c11 viss fråga. 

24.2 
Fu 11 mäktigeberedn i ng skc1 föl_ia den verksamhet inom kommunen som hör ti 11 bered ni 11gens 

uppgiftsområdc och hos fullmäktige göra de framstiillningar som den finner påkallade. 
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24.3 
Fu 11 rnäkt igcbcredn i ng fil.r från kommunens nämnder och ansttil Ida begära in de upplysningar och de 

yttranden som behövs för att fu 11 rnäktigeberedni ngen ska kunna fu I I göra sina uppgifter . 

24.4 
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt 
mandattiden för denna. 

24.5 
För fullrnäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

25. Valberedning 

25.1 

I ~. 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige valberedning för mandatperioden 

enligt följande; 

• från och med mandatperiodens start till och med 30 april året efter valåret, väljs en ledamot samt en 
ersättare per parti i kommunfullmäktige, 

• från och med 1 maj året efter valåret och resterande del av rnandatperioden, väljs tre ledamöter med 
tre ersättare (två ledamöter med två ersättare från majoriteten och en ledamot med ersättare från 
oppositionen) 

• Vid särskilda omständigheter kan kommunfullmäktige besluta utöka antalet ledamöter under 
mandatperioden 

25.2 
Bland ledarnöterna väljer fullrnäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den 

tid som de har valts att vara ledamöter. 

25.3 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av 
valen av fullrnäktiges presidium. va lberedning eller ly llnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock bes luta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

25.4 
I fråga om förfarandet vid fattand e av beslut, fö rfarande av protokoll mm. gäller i tillämpliga delar vad 
som är 1·egl erat i kommunstyrelsen i 6 kap 17. 23, 27, 33, 35 §§ KL. 

25.5 
Vid avsägelse av uppdrag, vilken ska behandlas i valberedningen ska respektive parti till valberedningen 

anmäla nominerad kandidat. 

I anmälan ska anges namn, adress. Lelcfonnurnmer, personnummer och e-postadress. 

Samtidigt ska anges huruvida ka11didaten medger att personuppgifterna publiceras på internet eller ej. 

25.6 
Valberedningens förslag till beslut ska skriftligen överlämnas till presidiet vid aktuellL 

;;kti~~ ':"""'de ~ 
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I beslut ska a11ges 11am11. adress. telefonnumrncr. personnurnmer och e-postadress. 

25.7 
1 övrigt bcstä111me1 valbercdni11ge11 själv si11a arbetsfor111c1· 

26. Beredning av revisorernas budget 

26.1 
Ordförande11 bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. 

27. Justering av protokollet (5 kap 69 §och 8 kap 12 § 
KL) 

27.1 
Protokolletjusteras av ordföranden och två ledamöter. 

27.2 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar va1je 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har 

lett. 

27.3 
Full mäktige får bes I uta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 

skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

28. Reservation ( 4 kap 27 § KL) 

28.l 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och !eclc1111oten vill motivera rese1·vationen, ska 

ledamoten göra det skriftligt. 

Motiveri11gen ska lämnas till scluetc:raren före de11 tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

prntokollet. 

28.2 
Om fullmäktige beslutar all omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservatione11 avser, ska 

motiveringe11 dock lämnas så snart det kan ske och se nast under den sa111111anträclesdag beslutet fattades. 
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29. Expediering och publicering 

29.1 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 

protokollet. 

29.2 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra 

handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Fu I I mäktige kan även bes I uta att andra har rätt att underteckna handlingar. 

29.3 

15 

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats skajusteringen enligt 8 kap 12 §KL tillkännages 

på kommunens webbaserade anslagstavla. 

~4<-Hol.ce llet-sk-B H.ö-YeH:l-&-i 5 lcup 62 §-K:-6-Hf}j~ä lltl&-l;rnven 1~&-li-HlfiffiA-Hg-i-wmde ii"·en i1 10R+5itRrlflit-l-fti 

JH+l~-i·8HTl!.-t'ln-+n·m~HH!ttefl-Weklb13IB+s-: 

Denna arbetsordning träder i kraft 2018-10-15 . 
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Ingress 
[(omrnunfullrnäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, 

stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun. 

Herrljunga kornmuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA. 

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas I 0 000 invånare i kommunen år 2020. 

Herrljunga korn 111 un har antagit J'öljande i nri ktn i ngsrnål: 

Herrljunga kommun 

- är en ko111111un där det är gott att leva! 

- är en långsiktigt hållbar komrnun 1 

- har en tydlig och välkomnande Vl-känsla 1 

- har ett dynarniskt och lokalt rörankrat näringsliv! 

- har en välskött kornrnunal ekonomi! 

- arbetar i enlighet rned det personalpolitiska programmet 

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara 

behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun . 

Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar. 

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet. 
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1 In edande bestämme ser 
El-sättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgar i form av arsarvoden, rimarv0Je11. 

sa rnm anträdesarvodcn. fö rrättn i ngsarvoden. restidsarvoden, resekostnadsersättn i ngar, ersättn ing för 
för lorad arbetsinkomst sa mt fö r godkända av uppdraget föranledda utgifter . 

Berörda kommunala organ red ovisas i bilaga 5. 

Samt I iga arvodes nivåer bi fogas i särski It dokument. (Bi laga 1) 

1.2 Kommunala organ 
Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer; 

• Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

• Utskott el ler beredningar med två el ler flera förtroendevalda . 

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och 
förrättningar 

2.1 Årsarvoden/Timarvoden 
Arvodesberäkning är kopplad till riksdagens årsarvode för ledamöter (2017-11-01 = 784 800:-) 

Arvodets storlek beslutas av riksd agens arvodes nämnd, myndighet under Riksdagen. 

Riksdagens grundarvode per år, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande och vice 

ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av 

sam manträdesarvod e, ti marvode. 

Riksdagens grund arvod e. 20 I 7-1 1-01, utgö r basen för beräkning av arvoden ti 11 förtroendevalda pol i ti ke1· 

i Herrljunga kommun för budgetåret 20 19. 

Beloppen ska varje år uppräknas i enl ighet med riksdagens grund arvode för ledamöter. Belopp ska alltid 

av rund as ti 11 närm as t högre krontal. 

Arvoden är fastställda i enlighet med Bil aga I. 

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, l:e vice ordförande och 

2: e vice ordförande 
Ordförandens åtagande omfattar heltidssyssclsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 
85 % av Riksdagsledamots grundarvode. 

I :e vi ce ord fö rand ens åtcigand e om fattar I 0% av heltidssyssel sättning. Årsarvodet för I :e vice ordförande 
i kom 111 unstyre lsen är 8,5 % av riksdagens grundarvode, vi I ket motsvarar 1 0% av ordförandens arvode. 

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysse lsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande 

i ko rn111unsty1·e lsen är 5 1 % av Riksdagsl edamots grundarvode, vilket motsvarar 60 % av ordfö randes 

arvode. 
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Kommunstyrel sens ordförande och rn1dre v ice ordförande uppbär inte samrnanträdesarvocle för 

kommunstyrelsens sömmanträden. Sarnmanträdesarvode utgår inte för de gemensamma 

servicenä m nclernas sam man träden . 

Ordförandens årsarvode ~-ir reglerat i Bilaga I. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och 

beredningar erhåller motsvarande hälften av resrektive ordförandes årsarvode. (Bilaga I) 

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timarvode. 

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid 
Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, skall fördelningen av arvodet 

mellan denne och efterträdaren ske i rörhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget. 

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21 

kalenderdagar. på g1·und av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som 

är förenade med uppdraget. s ka arvodet minskas i motsvarande mån , med 1/365 av årsarvodet per 

kalenderdag. 

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för fö11roendevald i dessa fall skall erhålla särskilt 

arvode. 

4. Sammanträdesarvoden 

4.1 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesarvode utgår med 0,073 % av riksdagens grundarvode för ledamöter. 

Samrnanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. 

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfö11 sammanträde, vid vilket den 

förtroendevalde tjänstgör. 

Särski It arvode utgår för rrotokol lsj ustering. 

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar. 
Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/ halvtirnrna för sammanträden med den 

11äm 11d/s tyrel se/uts\.;ott/ fullmäktigeberedni ng den förtroendevalde ti Il hör. 

Samtliga ledamöter uppbär sa111rna1llriidesarvode. 

Arvode utgår för varie prntokollfön sa1rnnanträde. 

Ti 11 sam manträcle hän förs iiven sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök el ler 

andra förekom ma11de 1nöte11 i norn det kom 111 unala förval tn ingsornråclet under förutsättning att protokol I 

förs. 

\/id sa111111a11träde11 i110111 ko111mune11 utgår timarvode. 

För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda grundarvode. 

För varje därpå påbörjnd CUl 12 % m riksdagens fastställda halvtimma grundarvode. 

5 



il g 1 6/2 18-0 

Vid S<1rn111antr(ide utom kommunen im~ikrn1 s restiden i sarnmanträdestiden. Resan/sammanträdet anses 

clii1·vid påböriad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten lill ilrsbosladcn. 

Hir första timman 0,03 I 0/ti av rik sdagens f'astställda grundarvodc. 

r~ör varje d2irpa påbörjad halvtimma 0.012 % av riksdagens fastställda grundai·vode. 

0111 sa111111ant1·äde utom kornmunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande: 

Arvode utgår för mel Ian I iggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda grund arvode. 

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag 
A rvocle under va Idag och sa111111anräkn ingsdag utgår ti 11 val nämndens ledamöter samt ti 11 va I förrättare 

med för första tirnman 0,03 r % av riksdagens fastställda grundarvode. 

För varje därpå påbörjad halvt i 111 ma 0,012 % av riksdagens fastställda grund arvode utan rnaxi merat 

dagsbelopp. 

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker. 

5. Förrättningsuppdrag 
Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och 

som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/sty1·eise, 

utskott eller beredning. 

Till förrättning räknas bland annat: 

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte 

- förhand I i ng el ler förberedelse ti Il förhand I ing med personalorganisation eller annan motpart 

- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör 

- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp 

- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ 

- övei-läggn i 11g med icke stat I iga myndigheter eller icke kommunala organ 

- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag 

- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits 

5.1 Förrättningsarvode 
Förtroendevald uppbär ersiilt11i11g för J'örrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersiittning utgar 

endast för t'ö1-r~ittning vill-.:rn beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ. 

Vid rörrät111i11g i110111 ko1n111u11en utg<li- tirnarvodc. För första timman utgår 0,031 % av 1 iksdagens 

faslsUilld;1 grnmla1 vode. Hi1 varje cl2irpå pilbiirjod halvlimma utgår OJl 12 '%av ril;sdagens fostst:illcl;1 

grn ncl ;1 rvocJ e 

Vid forr-~itt11i11g 11to111 l-.:01111m1ne11 imiiknas 1 es ticlc11 i sa111ma11tr~idestidc11. Res;i11 /sa111111;111triidet ;111sc-, 

ciiirvi cl påbö1-.iad röpel·Jive avslut<1d vid ticlrunkt för avl'i:ird och [1terko111ste11 till ;\rsbostaclcn. Hir fö1·sw 

limma11 (),()_)I (~,;, av riksdagens l';1stsUillcla grundarvodc. Hir varje därpö pti bii1j;1d 0,(J 12 (Yo av 1·iksd;1gc1b 

1·astsUilld;1 h<iil'ti1111rn1 gl'llncl;irvodc. 
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Om förriillning utom kommunen sträcker sig över mer än !vå dagar gäller följand e: 

- Anocle utg,<'11 fö1 111clla11ligganclc.: dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdage11 s fastställda 
grnn darvoclc . 

6. Restidsarvode 
För inställelse till sa1nmanträdc eller rörrättning inolli kommunen äger förtroendevald med ett 

vägavstånd från årsbostaden till sallimanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära 
restidsarvodc motsvarande 0,012 % av riksdagens grundarvode för ledamöter per sammanträdes-/ 
forrättn i ngsti 11 fäl le. 

Vid sammanträde/ förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till 

sammanträdes/förrättni ngsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden. 

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem 
sammanträde 11 per år. 

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad 
förvärvs inkomst. 

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning. 

8. Reskostnadsersättning 
Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan 

årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt 
kommunens bi lersäl!n i ngsavtal. 

Vid samrnan!rädc/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt 
kommunens bilcrsättningsavtal eller billigaste färdsätt. 

9. Ersättning för "PRAKTIK" 
Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8 

timmar per ledamot och ttr. Samråd sk:a ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar 

den egna n2i11111dcns budget. 

10. Samordning 
Sammanträdes - och/ell er förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/ förrättningar per dag. 

Första ti rn 1rnrn riik1ias vid fo 1·s ta sarn man trädet/förrättningen 

Det sammanlagda beloppet tär dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag. 
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l·örlroemievald har ralt lili ersättning for förioraci arbersfönji-i11s1 u11der derr lid 1nw1 lJd1Liv[ lct lnii ~L l'ii1 

att delta i sammanträde/förrfötning. I den na tid inräknas även rest id från arbetsplatsen ellc1 bostadc11 , 
bernende på vari !"rån resan påbörjades. 

Restiden beräk11as dock 111 ed högst I limma per sammanträde/förrättning. 

0111 återresu från sa111manlrädet/för"rättni11gen sker under tid man behövt ta ledigt, e1·sätts iiven ve rklig 
rest id åter t i 11 bostuden cl ler arbetsplatsen, dock högst 111ed 1 ti rnma. 

11.1 Beräkningsgrunder 
Ersättning rör förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar s ig på den faktiska 

i11komsl forlu ste11. Ersiittningen utgår f'ö1· anställd norn1all 111ed högs t 8 timmar per dag inl\I . 1-cstid 

Om f(irtrocndevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar atl arbetsförtj[inst 

förlorats f'ör 111er än 8 lim111ar utgår ersättning även för överskjutande tid. dock högsl med 12 timmm 

Exempel på detta kan va1·u vid ski ft- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avslå i'rå11 ad,cte !lir 

alt kunna fullgöra elt uppdrag. 

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag. 

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på 

styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad 

efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens grundarvode. 

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handel sbolag, 

kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, skall räknas som egen 

företagare, krävs alt man själv äger minst 50 % av aktierna. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare upp till fe111 

sammanträden per år. 

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för rese kostnader som uppkommer 
när denne fullgör sitt uppdrag. Ersätt ningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund <lV ntt 

pcrso11 med varnktigt funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel. 

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån 
Ffatrnendevald h<lr riitt till ersättning för styrkt förlorad serncsterföm1ån i samb <1 nd med fullgörnrnlc ~n 

uppdrag. 

11.3 Ers~ittning för förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har riil t till ersättn ing fiil" styrkt förlorad pcnsionsförn1i.ln i sambami rned l"tillg(i1rnHk m· 

uppdrag 

11.4 Ersättning för förlrn·ad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapennin9 
1:örtrnendeva ld har riitt till ersät tning för styrkt förlorad arbetslöshetscrsiittning genom 

arbetslöshctsl'örsäkring eller l'iiräldrapenning i samband med full gö 1·andc av uppdrag. 

(> 
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12. Utbeta ning av ersättningar och arvoden 
Arsarvoden urbetaias med 1Ii2 varje månad. Utbetalning sker i samband med Ö'vTig löncutbctalning i 

kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets 

löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i 

sam band med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation. 

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 
Trygghctsförsäkring TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes 
uppdrag samt för rårdolycksfall. d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag. 

14. Hjälpmedel 
Ordföranden, I :e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder, 
överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt l :e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
har 1·ätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon. 

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel 

ska återlämnas när uppdraget upphör. 

Särski Ida ti llämpn ingsbestärnmelser faststäl Is. 

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser 
Frågor om tol kning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av 

korn munstyrelsen . 
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Bilaga 1 ,, Årsarvodena och ti al" oden ifaststäUda av 
kommunfullmäktige 2018-09-04, i 0/i av riksdagens 
grundarvode för ledamöter, 2017-11-01 (784 800 kr). 

Politisk org. del Förtrncndcuppdrag Belopp fr Angivt>n 
0/.,-sa ts om 2019-

l(om mun fu 11 rnä k t i ge Ordförande 

I :c vice ord förande 
----

2:e vice ordförande 

Kornrn u nstyrelsen Ord förande I 00% 

I 00%-, I 0%-, 60% -tid I :e vice ordförande 10% 

2:e vice ordförande 60% 

Bi ldningsnärnnden Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämnden Ord förande 

Vice ordförande 

Tekniska nämnden Ordförande 

Vice ordförande 

Bygg- och Miljönämnd Ord förande 

8,5% 

4,25 % 

85,00% 

8,50% 

51,00% 

12,75% 

6,375% 

14,0% 

7,0 % 

8,50% 

4,25% 

7,23 % 

01-01 

66 708 kr 

33 354 kr 

33 354 kr 
·-667 080 kr 

-
66 708 kr 

400 248 kr 

I 00 062 kr 

50 03 l kr 
-

109 872 kr 

54 936 k1· 

66 708 kr 
-

.3:1 354 kr 

56 742 kr 

Vice ordförande 3,62% 28 410 kr -

Valnä1nnd Ordförande, valår 2,98% 23 388 kr 
!--------- -+----- ------- ---- --+----- --t---- ----! 

Ord förande, icke valår 0,43 % > 17 S kr 
>----- ---------t------- -----------+----- --- -

Vice ordförande, valår 1,49% 11 694 kr 
~----------f--,-,---~---,-.,.-----:-:----~----t---

Vice ordförande, icke valår 0,22% 
i---

Rcvismer Ord förande 
-- --- -------+----------- ------

Valbered ning 

-

Respektive revi sor, timarvodering 

Ord förande, året ( 12 mån) efter va I 

Ord förande, resten av mandatperiod 

Vi ce ordfö rande, året (12 mån )efter va l 

Vice ordförande, resten av mandatperiod 

fimarvode for sa111111 a11träd e I :a timman 

lnläsni11gstid ingår _ -t Därefter påbörjad halvti111111a _-_ -

Fast ersättning fö1· 1- Sammanträde 

sammanträde 1(-fullmiiktige I 

3.19% 

0 

0,85% 

0.43% 

0,22% 

0.031% 

0.012% 

0,073% 

I 727 k1 

25 036 kr 

-o-
6 6 71 kr 

.) 3 75 k1· 

i 3 75 kr 

I 727 k1 

()) kr 

5TJ kr 

Full111i1kt1ge, styrelse. -- J>rotokollsjustenng --- -- 0,034% 12(i7 k1· 

f11las111ngstid 111går l 
nanrnder, 1--bercdn1ngar I 

A1vodc11 Rir icke icke tj<instgörandc narvarande ersätta1c 111åmndcr. har r:itl till full ers<itl11111~ fö1· 

t1anstgö1 ande crsiit:Jiarc fem sa111111anträde11 per år. Med fu 11 ersättning 111enas_ 1·eseer-,iitt11111g.'. , 

- --

sa111111a1it1 :idcsarvode och ers:1lt11111g for förlorad forvarvs111 ~01föl LI te1 km 

sammanträden utges 111ge11 ersått11111g. 
-- --- --

10 
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Bi aga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges 
presidium 

Arbetsuppgi tier och uppdrag som utförs av: 

• ord förande, 

• I :e vice ordförande 

• 2:e vice ordförande 

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet. 

I. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium 

Vid frånvaro ['rån saJllmanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in : 

Frå nva ra ndc Ersättare 

Kom 111unfu11 mäktiges ord tOrande Kommunfullmäktiges förste vice ordf. 

Kolllrnunful lrnäktiges ordförande och Kommunfullmäktiges andre vice ordf. 

förste vice ordförande 

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice Ålderspresident 

ordförande och andre vice ordförande 

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, l :e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar 

ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroendeuppdraget 

längst. Om flera har innehaft förtroendeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst) 

2. Förrättningar inom kommunen 
Komrn unful I mäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen. 

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar 

kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor. 

l :e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro. 

Kommunfullrnäi<tiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för 

fu 11 mii kt i gesalll rn an träden. 

L1it.d111 rnlle11 och uppdraget sorn ordförande, l :e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande 

arhetsuppgi fter och uppdrag inom ramen för årsarvodet. 

.. 1:·örbcredelser. genomförande och uppföljning av full111äktigesalllmant1·äden 

o O\crl~iggning i ko111111unfull111äktiges presidium 

., Öve1·1iiggning med chefstjänsteman eller annan anställd 

o Överl~iggningar med företrädare för kornmunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller 

icke ko111111unala organ och myndigheter 

" C1cnolllgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, J'örrättning 111.111. 

g f3credning och uppföljning av revisionens budget 

"' Konlinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

~ Besök på förvaltningen för information, utanordni11g eller påskrift: av handling 
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• Representation, företräda kom 111 unen vid uppvaktning resp. avtackning 

• Tillgänglig for allmänheten, telefonsamtal mm 

• Attestering av ersättningar enligt detta reglemente 

Då ordförande och/eller 1 :e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra 

överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordforande/ I :e vice 
orclförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente 

3. Förrättningar utom kommunen 

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande 
och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet. 

Restid utgår enligt fastställt reglemente. 

Då mdförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, delta1· i förrättning uto111 

kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår 
ersättning enligt "Regle111ente om arvoden, ersättningar och bestä111111elser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun". 

Anmärkning: 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår . 
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Bilaga 3 ·~ Bestän1melser avseende arbetsuppgifter/ 
uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende 
kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande i Herrljunga kon1mun 

l. Kommunala organ 

Med ko111111u11ala organ avses i dessa riktlinjer: 

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroend evalda 

2. Kornmunalr~d 

Två kommunalråd skall finnas 

Kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska 

fönroencleuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande skall vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med 

uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget. med därtill 

hörande faststäl It arvode 

2. I Ersätta1·e för kommunstyrelsens andre vice ordförande: 

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur 

gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbä1· 

arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens 

sammanträden. 

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande 

K om munstyrelsens förste vice ordförande omfattar JO% av heltid. med därtill hörande fastställt arvode 

rnr det ko111munala politiska förtroendeuppdraget. 

Korn munstyrel sens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens 

sa in m ant r~iden. 

4. Ersä lta re för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kom m unstyrelscn 

I Vid l'rånvaro från sammanträden med kommunstyrel sen ska följande ersättare träda in : 

Fn}nvarandc T Ersättare 

t Kommunstvrelsens ~·a11~ Km~tyrelsens förste vice ordförande 

Ko111111unst:yTelse11s ordförande och 

fö1·ste vice ordförande 

l<o111111u11sty1·elsc11 s mclförn11de. förste vice 

ord J()ra11de och andre vice ord farande __ I 

r<.omrnunstvrclsens andra vice ordförande 

Å lclcrspt es identcn 
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5. Ordförande i kommunstvrclscn, kommunalrådet 

.A. rbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalrad, tillika ordförande i komrnunstyrel sen. inom 

clet kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för <.'u-sa1·voclet 

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente rör nämnder och stv1·elsc1· ino111 kommunalrådets 

:111svarso1måde föresk1·ivs ska även följande reglemente gäl la f'ör denne. 

5.1 Allmänna uppgifter 

Kommunalrådet ska varn ordförande i kommunstyrelsen 

i<.om 111 una I rådet ska. inom ramen f"ör de be fogen heter som lämnat s. !olja korn mun ru 11 mäktiges bes I ut lor 

uppdraget. 

I enlighet med l(ommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordrörande ansvarig tOr att 

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige faststiillda reglem entet för 

kommunstyrelsen. 

Det åligger kommunstyrelsens ord förande att: 

• vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt, 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål 

Vara ti I lgängl ig för al I mänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kom munstyrelsens 

lokaler. 

E-post ska hanteras va1je dag. 

Postfack ska öppnas/tömmas va1je vardag. 

I övrigt se till att ko1rnnunstyrelse11s och utskottens uppgifter lullgfäes 

5.2 Se1·vicenii111nderna 

Kommunstyrelsens 01·dförnndc ska vara ledamot i de ko111111u11gc111e11sa111111:1 Si:rviceni.i111nderna l"ör 

1-lelTljunga kommun. 

!(0111111u11styrelse11s ordförande ska tillika vara ordförande i Sen·ice11ä111nd 

IT/Växel/Telefon i. 

5.3 Närvaroriitt 
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l(ommunstvre lsens ordförande får närvara vid samrnaniräde med kommunens nämnder. Respektive 

näm nds ord förande avgör om ko111111unstyrclse11s 01·dförande har rätt att del ta i överläggningarna 

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten. 

Närvarorätten gäl ler inte ärenden som rör rnynd ighetsutövn i ng mot någon enski Id . 

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen 

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom del 

kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I ans! utn i ng ti 11 vad i lag och gäl !ande 

1·eglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande 

reglemente gälla för denne. 

6. I AI l männa uppgi fier för förste vice md förande 

Förste vice mdförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrel sen 

Fö1·ste vice ordförande fullgör· arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtrnendeuppdrag 

motsvarande I 0 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode. 

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges 

beslut för uppdraget. 

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att 

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för 

kom rn unstyre I sen. 

Det åligger förste vice ordförande att: 

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning 

- 111ed uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

samt effektiviteten i verksamheten 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 

- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål. 

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium. 

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres 

6.2 Uppdraget omfattar: 

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium 

- Är·er1clebcredning 

6.J Et·sättan~ vid komrm111styrclsens ordrörandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunsty relsens 

förste vice ordförande tjänstgör· som cr·sättmc för kommun styrelsens ordrörande. vid derrnes kortare 

frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn . ti Il fä! I ig föräldrapcnni ng, semester el ler annan lagstadgad 

ledighet. upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesr·eglerncnte avseende arvodering. 

6A l=:rsättare för· komrm111styrclscns ordförande utöver 21 kalenderdagar. 

l<ornrnunst; relscns förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid 

dennes frårivaro pä grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller a1111an 
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h1gs tadgacl ledi g.hel. utöver 2 1 kalenderclagrn·. :'\ ngacnde pu11k1 6 -1. se <1 1 \ll clesregic111cntc avseende 

arvoclcri 11r~ 

6.5 Särsk ilda uppdrag till l'öi"stc vice 01·dförnncle. 

l(omrnunstyrel sc n kan besluta att förste vice 01·dförnndc ska 111eu vc 1·ka v id samlllankornster, fii1Tättningar 

eller annat, vilket ej ingår i förtrnendeuppdraget som förste v ice mdlorande. 

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet 

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inolll del kommunala förtroendeuppdraget, 

tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ram en för å1·sarvodet. 

l anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets 

ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne. 

7.1 Allmänna uppgifter 

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunsty relsen s presidium . 

Oppositions1·ådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut 

för uppdraget. 

I enlighet med l<ornmunstyrel sens 1·eglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar 

i enlighet meci det av kommunfullmäktige fastställda regl ementet för kommunsty relsen. 

Det åligger oppositionsrådet , att: 

- u11der ko111111unsty1·el se n bidra till uppsikt över kommunen s nii.mnder och förvaltning 

- med uppmärksamhet följa lrågcir av betyd else för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

sa mt effektiviteten i verksamheten 

- främja sa111vnkan mellan ko111111u11 sty relsen och ko111111unens övr iga nä11111dc1· 

- i dialog med ko111111unsty1·elsens mdfOrande rqirescntcra kom111unstyrelsen v id uppvaktningar hos 

myndigheter. konfe1·ense r och sammanträden 0111 i11te ko111munsty1-elsen bestämt annat i sä1·skilt fall. 

Det är oppositionsrådets ansv ar atl skaffa sig insyn i cle olika styre\sernas/11ämndcrnas fö1·valL11ing och 

uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen. 

Oppositionsråd ska kunna n<1 s per telel(m eller v ia cpost. 

[ -post ska ha1 1tcrns varje dag. 

f)ostfack ska öppnas/tii111mas varje vardag. 

I öw igt i dialog 111cd ko111111unstyrclsens mclfö1-cmck s ,~ lil I ~ltl ko1111rn111st y rclsens och 11Lskottcn s uppgifte1· 

rull göres. 

Oppositi onsrt1d ska !dikt kontakt med sa mt sva rn för i11formati o11 till de politiska oppositionspartierna. 

För fullgörande av uppdraget har oppositionsräd till g<lng till liirnpli gt kontorsutry 1nme. sä rskild telefon 

och övri ga hjiilp111cclcl Sll lll ka11 a11ses v~Ha 11 öclvZi11di g;i liir u1Jpclrngcts l'ullgörnmie. 
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För utskriit av ha11dli11ga1· och kopieri11g kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal. 

7.2 Nä1·varorätt 

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. 

Ordförnncle för nämnd avgör om oppositionsråclel får delta i överläggningnrna. 

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten . 

Närvarorätten gäl ler inte ärenden som rör mynd ighetsutövni ng mot någon enski Id. 

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd 

Arvoden , ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i 

kom mu 11styrelsen 

8.1 Inledande bestämmelser 

Ersättningar enligt dessa bestämmel ser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar. 

fasättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter. 

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i 

sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget 

som kommunalråd . 

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning. 

8.2 Årsarvoden 

Från och med 2019-01-0 I är årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen 85 % av riksdagsledamots 

grundarvode 2017-11-01 . 

8.3 Resekostnadsersättni ngar 

Ersättning för resekostnader erhåll s enligt det för kommunen gällande resereglementet . 

8.4 Övertidsersättning 

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete. 

8.5 Grupplivskydd 

Kommunalråd garanteras gruppli vskydd i enlighet med KFA: s försäkringsbestämmcl ser 

8.6 Pcnsio11sfönnåncr 

Kurnmunalr;id har r;ilt till pensio11~l'ö11mi11er o:-nligt det n1: kom111uni'ullm~iktige antagna ··nesliirrnncbcr 

om 0111ställningsstöd och pension l'ö1· lci11roe11devalcla (Of)F-KLf med i tilll1örancle a11vis11i11gar rn1gi\·ll<1 

grnnder-. 

Vid begäran om uttag av pensions förmån ska skriftlig sådan lärn11as till kornmu11styrelse11 

8. 7 Företagsh~i l so vård 

1<0111111unal1·åclet ska omfa!las av kon1111uncns företagshälsovård . 

8.8 U tbetc:ilning:nr av arvoden och ersä ttningar 
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1\1 vode11 och ers~illningar utbetalas i sarnba11d med övri~. löneutbctalni11g i kommunen 

8.9 Tolkning och tillämpning 

F1·~1gor om tolkning och till~i1npni11g av clc:;sa besUimmelscr samt undantag därifrån avgörs 

av kommunsty relsen. 

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen 

Arvoden . ersättningar, ledighet och förmåner avseende I :e vice ordförande i kommunstyrelsen . 

9.1 Arvode 

Ersättning utgår med årsarvode som kommunl'ullmäktige beslutar. 

Omfattningen på uppdrnget motsvarar I 0 % av heltid. 

9.2 Årsarvode 

Från och med 2019-01-01 är årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen 8,5 % av 

riksdagsledamots grundarvode 2017-11-0 I. 

Årsarvodet omfottar: 

- Medverkan i kommunstyrelsen s presidium 

- Ärendeberedning 

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar 

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som 

ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar. 

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver l 0%, utgår timarvode enligt 

fastställda arvodesbestämrnelser. 

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar 

Vid längre omrattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, 

utgår sammantaget arvode med I /365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per 

kalenderdag utöver 21 kalenderdagar. 

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande 

t3esluta1· kom111u11styrelsen alt förste vice orc!rörandc sl.;a lllCclvcrka vid s<11111na11!.;omste1·, lcirrättni11ga1· 

eller annat, vilket ej ingiil' i lortrocndcuppdragct som rö1·stc vice ordförande utgc"1r ers~iltning per timma 

l'.11liglict 11\ccl m vodesreglelllclllc 

9.6 lJtbetal11i11grn ;1v arvoden och crs~il1ni11 gar 

/\rvodc11 och crs:ittni11gar utbetalas i samba11ci med(\\ 1·ig löncutbl'.talning i koi11mu11c11 

10. Andre vice ordförande i lrn111m1111sl.vrche11, oppm;itionsdidct 

/\1·vock11. c1.c;~i1t11inga1. ledighet och lli11n<·111c1 ~l\:-.cc11clc oppositionsdd. tillika andre vice orcffö1·amlc i 

ko111mu11St) 1·clsc11, pi'1 60 % av heltid 

I 0.1 l11Jeda11cle bcs!icimmel ser 

l:rsiiLtni11g utgi\1 med årsarvode som l-..01111m1111·u11111iiktige besluta1·. 

L1·sM111i11ga1· enligt dessa beställlmelsc1 utgiir i form av {11s211·\·odc11 och rcsekost11acise1·sätt11i11gar 
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[rs~Htning kan även utg~1 för andrn av uppdrat'-el föran\cddJ utgifter 

Oppositionsrådet har utöve1· nänrnda årsarvode inte rätt till särskilt samrnanträdesarvode för deltagande i 

sammanträde, förrättning eller fullgörnncle av annat liknad e uppdrag som sammanhänger med uppdraget 

som oppositionsråd. 

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän fö1·säkring anses som inkomst av anställning. 

10.2 Årsarvoden 

Från och med 2019-01-01 är årsarvode för oppositi onsrådet i kommunstyrelsen 51 % av 

riksdagsledamots grundarvode 20 17- 11-01 . 

I 0.3 Resekostnadsersättningar 

Ersättning för resekostnader erhålls en ligt det för kommunen gällande resereglementet. 

10.4 Övertidsersättning 

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete. 

10.5 Grupplivskydd 

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enl ighet med KFA:s försäkringsbestämmelser . 

I 0.6 Pensionsförmåner 

Oppositionsråd har rätt ti 11 pensions fön nån er en I igt det av komrnunfu Il mäktige antagna ''l3cstä111 mc I ser 

om omstä/lningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)'' med i lillhöranc\c anvisningar angivna 

grunder. 

Vid begäran om uttag av pen sionsfönnån ska skriftlig såd an lämnas till kommunstyrelsen . 

I 0.7 Företagshälsovård 

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård 

I 0.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar 

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen 

I 0. 9 Tolkning och tillämpning 

Frågor om to\kni11g och tillämpning <1v dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs 

av kommunstyrelsen. 

1 l. Kommunalråds/Oppositionsråds frånv:iro 

I I. I Ledighet motsvarnncle semeste r 

l<ornmunalråd/Oppositionsråd har 1·2itt att ta ledigt motsvarande semester från si11a kommunal a svss\or, 

utan 1-eduktion av arvodet forntsatt att led igheten för läggs på sådant sätt att uppdraget kan full göras 

Ledighet motsva rande semester meddelas kommunstvrel sen 
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Ledighet motsvarande se111este1 sh:<1 pla11cras så att ersättare kan träda in. 

Ledighet 111otsvara11dc se111este1· ska registreras och diarieföras på kommunstyrel sens förvaltning. 

Ledighet 111otsvara11de semeste r, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser§ 27 mom. 5. 

Ledi ghetsdagar motsvarande semester, vi 1 ka inte är uttagen vid årets si ut medför inte rätt ti 11 ko11tanl 

ersättning. 

E.i uttagna ledighetsd ag<1 r 111otsvarn11de semester, ka11 inte sparas till nästkommande år. 

I 1.2 Sjukfrånvaro 

För kornmunalråd/oppositi onsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

u11d er tid som översti ger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/36 5-del av 

årsa rvodet, per dag so rn överst iger 2 1 kalenderdagar. 

11.J Föräldraledigheter 

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigh eter ti ll föräldraledighet som anställda i komrnunen. 

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget 

Komrnunalråd/Oppositionsråd som på gru11d av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla 

uppdraget som komrnunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt 11io 

rnånader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som komrnunalråd/oppositionsråd, om 

i11te kornrnunfullrnäktige beslutar om annat. 

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner. 
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Bilaga 4 ~ Bestämme ser, arbetsuppgifter och uppdrag 
som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal 
nämnd inom ramen för årsarvodet. 

(Gäller ej ordföra11de. I :e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse) 

1. Ordförnndc och vice ordförnnde i kommunal nämnd. 

Ordförande för kommunal nämnd utses ur rn ajo ritetsgruppen s ordinarie ledamöter i den kommunala 

nämnden. 

Vice 01·dfö randc för kommunal nämnd utses ur oppos itionsgruppens ordinarie ledamöter i den 

kommunala nämnden. 

2. Arvodering 

Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respekLive vice 

ord förande i enlighet med arvodes reglemente. 

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sarnrnanträdesarvode fö1· 

genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente. 

3. Förrättningar inom kommunen 

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter 

och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget: 

• Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden 

• Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd 

• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och 

rnynd igheter· 

• Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ 

• Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning rn.rn . 

• Besök på förvallll ingen för inforrnation. utanordning eller påskrift av hand ling 

• Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget 

• Tillgänglig för allmänheten, telefonsarntal . epost mrn 

• A ttestering av ersättningar enligt detta reglemente 

Ord förande och vice ordförande är· valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid 

genomförande av närnndsamrnanträde. 

Socialnämndens ord fö rande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Soc ialnämndens 

my11d i ghetsu tskot ts sarn 111antr·äden. 

D21 ordfö rande och/eller vice ord förande i roll en som för·troen devalcl, deltar i and ra överl äggningar eller 

fötTättningar. vilka e_j föranleds av ro ll en och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode 

en I igt fastställt arvodes reglemente. 

Utöver ovanstc°1ende gäller·, för valnärnnden, arbetet med förberede lser· och genomförande av val. 

?. I 
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[)c l1 ;1ga11clc i l'ii11 ;iil11111g utom konrnn111 , vilkc ;1 i'iir; ; nicd ~; :1v rnll cn och uppdr;1gci son1 mcll"ii;·;1mk 

och/cl lc1· vice mdl(irn11dc trnili11t;1 s ;1v i11s;!l'voclct. 

IX1 ordl'iirande och/ell er \' ice ordl'i\r;1ndc i rollen som forlrocncle valcl , deltar i l'örrtittning ulolll 

kommunen. vilk;1 ej i'iirn11lcds ;1' rnllcn oc h uppdrngcl som or·dl(irnnde 1·csp. vice (Jl"dl<irnndc, utg<ir 

crszilL11i11g enligt ··1\ik1li11_jc1 1·ii1 ;11vodcn uch erstill11i11g;11 till f'örlroemicv;ilclci i l-lcrrl_ju11g;1 ko1111m111" . 

, 111111urk11i11g 

[rs:ittning i'iir liirl or;1d ;1 rhL·is !'iirtjii 11 st utg;'1r. 
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Bilaga 5 ~ Bestämmelser för ledamöter utsedda av 
kommunfullmäktige 

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente 

avseende följande kommunala organ: 

Kom mun ful I mäktige 

Korn 111 unstyrel se n 

Bygg- och 111 i ljön~1m nden 

Tekniska nä111ndC11 

Bildningsnämnd 

Socialnämnden 

Val nämnden 

Revisionen 

Överförmyndare 

Valberedningen 

Övriga fullmäktigeberedningar 
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Bilaga 6 ·· Bestäm1nelser för årsarvoderade politiskt 
förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid 
som överstiger 21 kalenderdagar 

Årsarvodcr<ide politiskt fortrncnclcvalda, som p.g.a. sjukdom eller annat. är förhindrad att Fullgöra sitt 

uppdrag u11der tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
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Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - Attesträtt 
kopplat till funktion. 

A. Ekonomiska crslittning:ir till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till 

rcglcmcn tct. 

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in . 

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom 

respektive kommunala politiska organisation: 

Komrnunrul lmäktige 

Fu 11 mäktigeberedn i ng 

Valberedning 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnd 

Socialnämnd 

Teknisk nämnd 

Bygg- och Miljön[imnd 

Revisionen 

Val nämnd 

Servicenämnd 

I< ris I ed ni ngs nämnd 

Orcl förnnde näm ndcr 

Ordförande i kommunfullmäktige 

Ersättare 1: I :e vice ordförande 

Ersättare 2: 2:e vice ordförande 

Ordförande i beredningen 

Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen 

Ordförande i valberedningen 

Ersättare 1: Vice ordförande 

Ordförande i kommunstyrelsen 

Ersättare I: I :e vice ordförande 

Ersättare 2: 2: vice ordförande 

Ordförande i bildningsnämnd 

Ersättare: Vice ordförande 

Ordförande i socialnämnd 

Ersättare: Vice ordförande 

Ordförande i teknisk nämnd 

Ersättare: Vice ord förande 

Ordförande i bygg- och miljönämnd 

Ersättare: Vice ordförande 

Ordförande i revisionen 

Ersättare: Vice ord förnnde 

Ord förande i va I näm ncl 

Ersätlare: Vice ord föra11dc 

Orclförnnde i serviceniirnnd 

Ersättare: Vi ce ordförande 

Ordförande i krisledningsnämnd 

Ersätta1·e : Vice ordförande 

Attestant för ordföranden i nämnclc1· är ord l(irandc i 

kommunstyrel sen 



l(urn1nu11l'ull111 iikligcs 

( )1 d rnra11dc 
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/\tic:;1a111" ftii· ko111111111lSi\ i r ; l sr~ 11~; rn·cf !'ii1 a11dc i\1 

I< om m LI nd i rekliir 

Attestant mr ko111111u11fullm i\k1igcs mcll'örnmlc ;\1· 

I<. Olll lll LI lld i 1-ek lÖr 

08 

B. Attestering av crsiiltningar till förtroendevalda enligt detta arvodcsrcglcmcnte berör: 

S<illllll~lllträde~a1 vode11 

I ii1Tiil Ln i 11gsmvocle 

1\esl id sm vodc 

hsiill11i11g till 11ii1·vma11de ej Lj i\ 11 stgömnde ersättare 

R cs kost 1wcl se 1·si4ll 11 i ng 

1:rsiitt11i11g liir " prnktik " 

1:rsi\tl11i11g Ui1· l'ö1·imad arbcts l<.inji\11sl 

? 
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Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran ont ersättning för 
politiska förtroendemannauppdrag. 

l~ör mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag skall konto for lö11cins~itt11ing meddelas och 
fastställda blanketter användas. 

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att 
med verkande I is ta (upprops I is ta) fy! Is i med namn, tidsangivelser och eventuel I begäran om 
reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden. 

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli. 

8 lanketterna är · 

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

• Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska faststäl !as genomsärski It bes I ut) 
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Ingress 
Kommunrullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse. bolag, 
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun . 

Herrljunga kommuns vi sion är: VÅGA-VILJA-VÄXA. 

Kommunens öve1·gripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020 . 

Herrljunga 1-:ommun har antagit följande inriktningsmål: 

1-lerrlj unga ko mm u 11 

- är en kommun där det är gott att leva! 
-är en långsiktigt hållbar kommun! 
- har en tydlig och välkomnande Vl-känsla! 
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 
- har en välskött kommunal ekonomi! 
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet 

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara 

behjäl pi iga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl 
mellan nämnder som rne[[an förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet. 
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Reglementets roll 

1 § Reglementets roll 

Bilaga 1,, KS § 119/2018-08 13 

Utöver vad som är föreskrivet i för styrelse och varje nämnd särskilt fastställt reglemente gäller i detta 
reglemente meddelade allmänna föreskrifter för kommunens nämnder. 

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker 
från detta reglemente gäl ler den bestämmelsen. 

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och därvid komma att fatta beslut 
inom nämnds verksamhetsområde . 

1 kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och faststäl Ida funktionsansvar. 
Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt 
planerings- och uppföljningsansvar. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

2 § Ledningsfunktionen, roll och ansvar 
Kommunstyrelsen har det totala ledningsansvaret i enlighet med kommunallagen och ett tydligt 
övergripande ansvar avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll vari ingår kommunstyr·elsens 
uppsiktsplikt över bolag och nämnder. 

Kommunstyrelsen ska: 

• Ansvara för att nationella mål, lagar och förordningar följs. 

• Uti från detta reglemente, styra, leda och följa upp nämndernas och bolagens verksamheter och 
däri utöva sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 

• Ansvara för samordning och dialogmöten med nämndpresidier. förvaltningschefer och 
bolagsledning. 

• Utöva en tydlig uppsiktsplikt med ansvar för att fastställd vision, mål och riktlinjer följs 

., Ansvara för den totala planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och att 
ekonom i styrn i ngspri nci perna efterlevs. 

• I samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag samordna den fysiska . sociala. miljö
och folkhälsoinriktade samhällsplaneringen. 

• Ta initiativ i frågor avseende kommunens förvaltningsorganisation. 

• Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de bolag/företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 

• Utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och v<1ra chef för de11 
förvaltningen som finns under styrelsen. Styrelsen ska i en instruktion fostst~illa hm dircktörc11 
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska även faststiill <1 di1·ektöre1is i\v1 iga 
uppgifler. 



B Ila g a 1 , KS § 1 l g / 2018 · O 8 M 11 

3 § Styrsystem 
I kommunstyrelsens ledningsansvar ingår att utveckla de system och metoder som ändamålet kräver. 
Exem pe I på sådana system och metoder är: 

• Styrsystem för ekonomiansvar 

• Styrsystem för personalansvar 

• Uppföljning- och utvärderi ngssystem 

• Informations- och Kommunikationssystem 

Ekonomisk förva ltning 

4 § God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning 
Kolllmunstyrelsen ska tillse att verksamheterna i kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
solll kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som finns i lagar och förordning samt 

bestämmelser i en I ighet med reglementen. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonom i ska stäl I ningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning och att följa av kommunfullmäktige 

beslutade föreskrifter för detta. 

Herrljunga kommun ska tillämpa god ekonomisk hushållning. Styrelse och nämnder ansvarar därvid 

särski It för att; 

• Styrelse/nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet. 

• Styrelsens/nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser. 

• Styrelsen/nämnd ska tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektiv sätt. 

• Styrelse/nämnd skall följa de administrativa råd och föreskrifter för kommunens olika 
verksamheter som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

~ Styrelse/nälllnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda ekonomistymingsprinciper 

i'v1cdelsförval111ingen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att 
1'-omlllunens inkomster inflyter och betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna fordringar. 

Kolllmunstyrelsen ansvarar för att kommunen ska leva upp till målsättningen "God ekonomisk 
hushållning", löpande utveckla ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom 

t'unktio11sa11svaret ekonomi. 

i<o111111u11styrelsen ansvarar vidare för ekonomisk förvaltning, vari det bland annat ingår 

Q Öve1·gripande ansvar för kolllrnunens fasta och lösa egendom. 

0 Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
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Ansvara för att handhavande av egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av annan nämnd. 

5 § Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige delegerar särskilt följande ansvar att besluta i; 

• Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de ekonornistyrningsprinciper som 
kommunfullmäktige fastställt med därtill hörande beaktande av säkerheter, vilket 
kommunfullmäktige angivit 

• I sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att 

föra kommunens talan 

på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran 

anta ackord/ingå förlikning 

sluta annat avtal om inte annat följer av lag eller författning eller av kommunfullmäktiges 
beslut 

Delegeringsbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige. 

Persona I politik 

6 § Övergripande förvaltningsorganisation 
Inom personalansvaret gäller bland annat; 

• Kommunchefen Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen 
• Kommunchefen Komrnundirektören är chef för kommunens förvaltningschefer 
• Kommunchefen Kommund irektören anställer förvaltningschefer efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium och respektive nämnds presidium 

7 § Personalpolitik 
Kommunstyrelsen ska handa frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare och har därvid bl. a. att; 

• Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare 

• Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14 och 38 paragrafen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

• Bes I uta om stridsåtgärd 

o Avgöra principiella frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande för hål landet mel Ian korn munen som arbetsgivare och dess arbetstagare 



il aga 1, KS § l 19/2018-08-13 

• Li.i.1r•·r ''t:pdrr-1u•· ''1· "'' 1 .. 1:H....rim11111ffilk1-1l~lt:'"lli111"4+1i:. rtlil)_ ... J~\+i Lämnauppdragsorn 

avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

• Ansvara för att utarbeta strategiska mål och pol icydok.ument för personal frågor 

Bereda övergripande organisatoriska ärenden 

• Utgöra pensionsmyndighet och besluta i ärenden avseende pension- och försäkringsavtal 

• Besluta avseende förflyttning och omplacering av personal mellan olika nämnders 
ansvarsområden 

• Utgöra anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen 

Nämnd är ansvarig för all personal inom nämndansvaret med undantag av ansvar, vilka ålagts 

korn rn unstyrelsen. 

l<.ommunstyrelsen ansvarar för inrättandet och lönesättandet av befattningar inom beviljade anslag och 

kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Personalbudget och personalekonomiskt bok.slut ska upprättas årligen. 

8 § Arbetsmiljö 
Styrelse/ nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetsuppgifter inom styrelse-/nämndsansvaret. 

Styrelse/nämnd ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt som 

säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagen. 

Övergripande strategiskt funktionsansvar 

9 § Övergripande kansli/förvaltningsorganisation/diarieföring 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens administrativa funktionsansvar och uppgifter med 

ce ntraliserad nämndadministration samt har ett övergripande ansvarar för kommunens dokument- och 

ärendehantering. 

10 § Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare beskrivning finns i arkivreglemente. 

11 § Personregister Personuppgiftsan vadg 
Kommunstyrelsen är till sa mmans med nämnderna per ·01111 ppgiftsansvarig i kommunen. De 

personuppgiftsansvariga ansvarar för hanteringen av personuppgifter och utser Dataskyddsombud som 

ko11trollerar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Kommunstyrelsen är regi steransvarig för de pet'5Bflregister som styrelsen för sin verksamhet förfogar 

öve r. 

JCf f 
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12 § Kommunens anslagstavla 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

13 § Styrdokument och kommunfullmäktiges handlingar 
Kornmu11styrelse11 ansvarar för kommunens styrdokurnent. regel bestånd. 1·iktlinjer och 

k.0111111 un fu 11 mäktiges hand I ingar. 

14 § Kommunens heraldiska vapen 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens heraldiska vapen. 

15 § Lagen om kameraövervakning 
Kommunstyrelsen ansvarar för yttranden över framställningar avseende kameraövervakning. 

16 § Delegering från kommunfullmäktige - Avge yttrande 
!(om munstyrelsen ansvarar för att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock även 

besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 

sammanträde med kommunfullmäktige 

Delegeringsbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige. 

17 § Föra talan i mål och ärenden 
Kommunstyrelsen ansvarar för att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, 

vilka ingår i styrelsens verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning 

eller av beslut i kommunfullmäktige. 

18 § Delegeringsordning 
Kommunstyrelsen ansvarar för delegeringsordning inom sitt verksamhetsansvar. 

19 § Underteckna handlingar 
Avtal och andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen ska undertecknas av ordförande och 

kontrasigneras av kommunchef. Vid deras frånvaro int1·äder I :a vice mclförande och anställd som 

styrelsen utse1·. 

I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

20 § Diarieföring 
Styrelsen ansvarar för komrnunstyrelsens diarium. 

21 § Folkhälsa 
Kommunstyrelsen ansvarar för det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet. 

22 § Säkerhetsansvar och säkerhetssamordning 
Kri sled11ingsnän111den ansvarar för hantering av extraordin~ira händelser i 1'ornmunen. 

Komrnunstyrelsen ansvarar för att erforderligt säkerhetsarbete och samordning därav genomförs i 

kommunen. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalvs ~enomförs inom samtliga nämnders och 

styre lsens ansvarsområden. 

23 § Översiktlig samhällsplanering 
Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga samhäll splaneringen. 

Det översiktliga sam häl \spl aneri ngsansvaret om fattar; 

• översiktlig samhällsp lanering 

• fördjupade översiktsplaner 

• strategiskt ansvar för mark- och exploateringsärenden 

• översiktlig miljö- och naturvårdsplanering 

o kultur och fritidspolitik utifrån ett översiktligt samhällsplaneringsansvar 

24 § Näringsliv, besöksnäring och sysselsättning 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

• näringslivsutveckling 

• besöksnäring/turism 

• sysselsättning 

• åtgärder för att allmänt främja näringsliv, besöksnäring/turism och sysselsättningen i kommunen. 

25 § Information och kommunikation 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala information och kommunikation. 

26 § Avtal avseende flyktingmottagning 
J(ommunstyrelsen ansvarar för avtal avseende flyktingmottagning 

27 § Bostäder och verksamhetslokaler 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktlig planering av bostads-, lokal- och 

verksamhetslokalsförsörjning. Ansvaret inkluderar kommunen s översiktliga intressen avseende 

fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och planering av byggnatio11. 

28 § Förvaltningsorganisation 
Kommunstyrelsen ansvarar för styrelsens förvaltni ngsorganisation 

Uppgifter enligt special agstiftning och övrigt 

29 § Uppgifter enligt speciallagstiftning och övrigt 

• Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de uppgifier som åvilar kommunen enl igt 
special lagstiftning, såv ida inte ansvaret lagts på annan nämnd. 
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• Kommunstyrelsen är arhetslöshetsnämnd 

• Kommun styrel sen ansvarar för ledningen av den del av det civil a försvaret som kommunen ska 
bedriva under höjd beredskap. 

• Kommunstyrel sen ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

30 § Styrelsens sammansättning 
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare samt utser styrelsens presidium bestående av 

ordförande, I :a vice ordförande och 2:a vice ordförande. Ordförande och I :a vice ordförande väljs ur 

majoriteten och 2:a vice ordförande väljs ur opposit ionen. 

f(ommunstyrelsen består av l I ledamöter och I l ersättare. 

31 § Mandattid för ledamöter och ersättare 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utses, om inle annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat 

från och med den I januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 

32 § Ordförande, och 1: a vice ordförande och 2: a vice ordförande 
~--&~m+iHI 11'.i l yre I !.e+t'Hlt'cl+fi-1T1-Rtle,oolH01'5 l r·1-v-i~+l'!:l+fi.i'fl Atlc Hl l nc h a r·it+r~i"C-e-fml-lli rrtAde;. 

• Nä rn1atöl-tiiitl-er--iffil+H n1:1115 lj'fe~H.t pf lS-1~ <1 över I, o Hi nt1:tRcHh-ttdtt-i+itt11f*i.f.fiwttk~~i 11~ 

• Mt1EI · l:ltlf~+rti:if.löitm l~8-a fragor av- foetydu l:;e f+ir-~r1-lHH+A-eff.H-l~~l<-l-~ng-ee-l-r-elttHtf~ft1-i.s.k-a 
·i-H.\fesseH-SiH-11 HtR~l#Wtt~1::1n i-o.•~e;.a-itl-l-h:i-1~1-1--< 1t:-l 1 ln i 11 i I i e1 1 +...--i-fl~ft-1-fi\g&: 

• fi'räm ~a-s<1 t+l-Wf-lttt n-1-neHtttt-I~ 1,1H s ly-t'e-ltrt7A-ttt4 Hffitn-11tt1nCffiS---t-W·Fig;'H+ä11 indef-s1m1-1-: 

• l lep1~e11+e-f&-ltttl·l1itHWIB-~i'tl-l-'it!-l+-'w'-itl-H1~.:alHft~ftb'ftF-llH!r !l1) Ad ighetei:;--k-1:i-1'1fe1:e-n-se-1:..+IB-A· 
sa A-Hlln+llt:ä±k-1HlftH+l-1~1 11-11-tt1 11~a y rn I !it: 114>~1 Hm I a 11na1 i el 1-sä!:s-k i+l-Htl-1--:-

• Se 1i11--il H-lrttt-Htl-H ms-1-yrt:'l!;e n" u~lH1l-!i-kfJH-et·lS-i-i.l"t-l 1tl<!-1-1--l-lt>H-ttt=i-J+a-.,_-Hlf1-tHtaä-t~ it;Klffi-j-s+nH-l-:

-v...ii:&+~l~~H-g-l"B1'-ft!..l m-ä+1 fle.tu1H*l+HtF-lqi+»1lHl HL>-;t-;-; ["ö1"1rou;1dG-\-'H ]cJa uEh t1/-:instepersoner i 
kommunstyrelsens lokaler. 

----1-l~v1:+i;~n-;1u !,nm-H-'H.~H!i l ~tt:· l ~;~H~-l-+l-bl,<1tt~n !1- u1~r1g~~-lerfull~-ti1--est 

1 tl-H--lftH-ll l'i l !rFt:.' iSL'H~l+twaHtl--Hat-1'1iiF+Tlt'ft-V-itl-5nttHni+Hl-J:ii le--11tt'tt-l~-Hl-J-11Hll 'l'lt··Hbtt-1~1.;"·fM;l~=e l ser. 

l wtJ.r-tWtiHtlet lar·diirv-ftkll:.'IUJ i ;'.).1,u~Hgg. 1 1in.!nrn+i IHdH-f\-h I lll"·'Hl1~liir->rart r~iltl:'H gilll~'-i--11~ii11:mdt Il 

••om rt'l-Htt-;.' 11d1 ~helsu1 i-i'.·n i11 ~ n wl Mil!$11 ~ns l ·i l I, 

Bestämmelser för kommunstyrelsens orclförnndc, I :c vice mdförande och 2:e vice ordföra11de återfinns i 

Rcglemen!f! 0111 arvoden. ersällningor och hes/ä111md.1a /iir /hrtroendeva/da i Herrljunga kommun. 

bi laga J - l3e.1·tci111111c/sl!I" rn11·ec11cle orhet.1 up;;gifia, 11!'/ldmg. wTndl'i7. asäl/ningor och /(mnä11e1 

O\!.l'eende ko11111111111·t1'rf!!se11s ordf(Jronde, J L' vice nrdfiwuncie och l e vicf! ord/i!runde i fferrfiu11gu 

kommun. 

33 § Kommunalråd och oppositionsråd 
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MH111Htl-1<;-r~~!'i--k-tf-SIH-Vk~n:d-H-\r-n1-l1.l~. 1,-rt l 1-vHl'i+--kt-HtHtll+l~fttFaå-m~l--H ri-j*lrag 11-ttth-'r<lrillli:I"<:· 11) .!% i-1\• 

Rel--1-ffl--, 

Ko1111nu11styi-el--se11~1 andra vice ordl'öra11de skall vara---e-p po~.iLio11-'iri\~l 111-e<.l-t1prdrag rnot~warnnee---4G_Jl~ 

~ 

Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd återfinns i Reglemente om arvoden, ersättningar och 

beslän11nelser /dr/drtroendevalda i Herrljunga kommun, bilaga 3 --- Beslärnmelser avseende 

arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och.förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 

I: e vice ordjhrande och 2 e vice ord{örande i Herrljunga kommun. 

34 § Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 

bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mel Ian partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda 

in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen . 

Icke tjänstgörande ersättare skall ha rätt att deltaga i överläggningarna. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

35 § Ersättares tjänstgöring vid jävförhinder 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

t_jänstgöra. sedan ärendet har handlagts. 

36 § Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del ett sammanträde, ska tillse att en 
ersättare träder in i den frånvarande ledamotens ställe. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 

37 § Ersättare för ordföranden 
Gm----v-at'ke-n ord förandc:!ll .. IJ 'l'---<:11 -,~nk1rd J'i'l~;1nd1.0--k<111 Jt:!l L11 i---e-l+-h~l!--_,<1111111u11libi le e l ltH-i IHl.:!1 ;1~n 

:'>Hmrn11m+ioide fu il1!ik---tk11 till-r1hh:.r11--Hldfi! 1 ~ ln-rl-h+~ .-wtlmn-111d~1~1-t>-f,-
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L)+>l • *'tlf~l l'tt !'11 " n+i.+d '.1\- cciHt~! '+I- /tJ+..!-• ' I~ Hl • ~~-Jr-1 jq lt'!cti;l-+i+l l-11i l ~•'lfi-Hftlffi lHlel'l ifö-eiHi-\11~1\• 

I i tl-1-itl'-!<W~ 1 :-i<tfl-l-IK~~·11 -.i lltlilll l t~llillllHl-+ll I- i.I m-e-i:..Ji llitre-f ~~t-t-!H-~I ~r. 11 1tl~r~1HHP.R."ii-I~ I' in I l-#fi+Hfl~ 

'mHll l i-gtt-H fltl~ [:~et . 

l3estärnrnclsc1 avseende c1 siiltme l"iir· 01di'öra11de i l-;01nrnu11 sty 1·el sc11 åtcdl1111s i Regle111 en1r.: om or\'(Jdrn. 

ersallninJ!.OI" och hn 10111111e/\·e1 /11r Jhrtroende\'(//du i /ferrlj11ng11 kom111w1 . bi laga J - !3cs!c1111111el\D" 

u1'sec11de urhetsu1717p.ifier. lij)j!c./1 ug. un·nden. enut111i11gw · och fiwmän er uvseende kom11111nstyrel.1e11s 

ord/(J1 ·011de. I c 1·/ce 01·d/i1runde nc/1 2 e 1·icc ord/hrmult' i !Jerr/jungu kot11mw1 

38 § Utskott 
l(omrnunslyrelse11 rår. för den tid styrelsen bestämmer, välja utskott och i110111 dessa utse ordförande och 
vice ord förande. 

l norn komrn unstyrelsen får finnas ett arbetsutskott och/el ler ett förhandlingsutskott. Kornrn unstyrelsen 
får även utse kommunens budgetberedning. 

Presidiet ingår vidare i plankornmitten. som är samrådsorgan mellan kommunstyrel sen och berörda 

nämnder. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag 
för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot i respektive organ att som ersättare för ordföranden 

fu Il göra dennes uppgifter. 

39 § Ersättares tjänstgöring i utskott 
Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller delegation som inte utsetts vid proportionellt val, 

skall fyllnadsval snarast förrättas. 

40 § Tid för utskottsmöten 
Kommunstyrelsens utskott sammanträder p;) dag och tid som var·je organ bestämmer. Sammanträden 
skall också hållas när ordU5rande cm ser· att det behövs eller när majoritet begär det. 

Utskotten !'år fal ta bes I ut endast 11iir minst häll 'te11 av lecfo rnöterna är närvarande . 

Sammanträden 

41 § Tidpunkt 
Ko1r1111u11styrelsen Sllllllllantriidcr pi\ dc1g och tid som stvn~\srn bcsUi.rnmer. 

42 § Kallelse 
01·dföranden ansvarar· l'ör all kallelse utnirdas i.il! srnrnnanträclena. 

Kallelse sker digitalt och ska innclic\lla uppgiti om tid Dch plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och crsiitiare senast fem dagar före sa111111ant1·äclcs dagen . 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista . Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallel sen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åld ern äld ste 
ledamoten göra detta . 

43 § Yttranderätt 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar, men inte i besluten. 

Förvaltningschef l<ommundirektör har rätt att delta i överläggningarna. 

Nämndsekrelerare Nämndsamordnare har rätt att delta i överläggningar avseende juridiska och form el la 
överväganden 

44 § Justering av protokoll 
Protokollet justeras av nämndens ordförande och ledamot som utses på mötet. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

45 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

46 § Delgivning 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller kommunsekreteraren 

47 § Närvarorätt 
l....c·)J Il mu rtst-yrel !it ll~lHI lför111d~H1 r 1·{111 1H+-tft?-J-t;+-i-;;c+nl1lnt1+1-ffitle-111e 1-Je-fffifH-m u 11 a·ht-1-1f-iffiR<~H I Ho 

(~)ftl~et ~f-\'-i thl-t'-ltit-1-ii..,.· ' r I äggn i 11g(1i'll a meH-i+iliH-tles-l-t:1~..i+tnga 11.tle rä U1:111 t:;fö l-er--i+1+~~~-t'-I'} 

•vO IH-Ri-F-Hl·YHdi~~ll~i \+1-i+l~HI· IH.igtnt-tm~k~~ 

Vid h1mmu 11'i l,:.'J"Cbi':i lS--Srtlll ll l!:llllrfal1:! 1 I ku,--i--tl~ll HliiM -l <ttm-ttlHllSI) l't.!h~1·1-i-sJP..rk i Il r·al-f-iflh'-Htlllrtl ·beslu1;.ir. 

.. ti-krcl rnr1t-tt ·Il f<1}111111111H3l1e l iliil''r.-ll'i- med ritt te1H1H- le-h-c1-i-fwerliig1,';ni n!.-!Hff!il:-

l-...·0111 1 11-1:11+!-il-Vf~I ,t:H--lt1t· i~1Ht':~""i~ tl-T1- I 1H-herhH;t-t1H~·tl :+5itl1i+l·f.'i.i 1:e1rHtfaR'--ff\1'-ni-~Pfllf-CHtV 'H--',:id 1 iehandling-av 

ärenden. 

I }~ffll'i:H-1.J 0 l itl'-1~ 1 !;!.L ... i !H-!-i'." fi 1: ·11 l ~ '.'i:!l..-l-;---nltHilll--ttFE-ifi\fäj • .c.f l~1~-l J <-t11-111i·).~-fo-f-tIB-F-"'<ll·A-'<'JtJ-tit·~tJ-e--HiF·HH 

lä1rnlil intn l"tlli lllm md1 upplysningar. 

Bcstä111111clscr 0111 nlirvaror2ill <itcl"llnns i Reglemente om arvoden. ,_;rscillningar och he.1·1c1mmc'lser /nr 
/örtme11dl'1'uido i Herrljungo kommun, bilaga 3 -- Besfämmelser m-·.1·ef!nde arhetsuppgifier. uppdrog. 
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on•ncle11 ersoltninFur och /(1r11w11cr W'Sl!endc kommzmslireLsc;ns ord/'örandu. J ·c vice ordf(irandc och 2. e 

1·ice ord/(Jrw1de i I lr:n /j1111go ko111m1111 . 

Administrativa organ 

48 § Beredning av ärenden 
De ärenden som skal I avgöras av korn 111 unstyrelsen i dess hel het skal I beredas av presidiet, arbetsutskott 
eller på delegation av tjänsteperson om beredning behövs. 

~ nd fertt1tt~e-n1:!-l I c-f-1..ern ttH+ti~~(.I wrli1ttt+taf-!Tflt~fH'lii-ii l'el-l k"+-r.-E fae r beredning ans varar ordföranden för 
ärenden ti 11 kom munsly rel sen och fastställer dagordning. 

49 § Arbetsplanering 
Under kommunstyrelsen lyder samtlig personal vid kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor om administrativ kontorslokalisering, öppethållande och 

arbetstider. 
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