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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 29

KS § 204 DNR KS 172/2021 208

Svar på medborgarförslag om plan för solceller

Sammanfattning
Ronny Modig inkom 2021-08-24 med ett medborgarförslag om att låta de
kommunala bolagen Herrljunga elektriska, Henljungabostäder samt stiftelsen
Herrljunga industrilokaler med flera gemensamt ta fram en plan för solceller och
lagring av el på alla sina och kommunens fastigheter där det är möjligt att sätta
upp dylika. Samverkan och dialog gällande förslaget har skett mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och representanter från Herrljunga elektriska och
Herrljungabostäder.

Ännu är solelproduktionen i Herrljunga på den nivån att den el som produceras
omedelbart förbrukas i nära anslutning till solcellsanläggningen. Det finns
således ingen överproduktion av solel sett till elnätet som helhet. Även utan
batterier bidrar solel redan idag till att minska behovet av el från det nationella
systemet, då främst under sommarhalvåret. Att flytta el från sommar till vinter
med hjälp av batterier är nuläget ingen praktiskt eller ekonomiskt genomförbar
lösning. Batterier som reservkraft används redan för datalagring, elektronisk
kommunikation med mera. I större skala är dock batterilösningar mycket dyra
jämfört med konventionella reservkraftverk. Konventionella reservkraftverk ger
dessutom en mer uthållig elkraftförsörjning genom att dessa kan tankas.
Forskning pågår när det gäller alternativa reservkraftlösningar för exempelvis
akutsjukhus där batterier och vätgas används i kombination. Beprövade lösningar
av detta slag saknas dock.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 202 1-10- 11
Kommunfullmäktige § 121/2021-09-20
Medborgarförslag inkommet 2021-08-24

Förslag till beslut
FörvaItningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Lennart Ottosson (Kv) bifaller föwaltningens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Justorandes sign

B
Utdragsbestyrkande

N)

Ärende 2



  

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Joakim Strömdahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-10-11  
DNR KS 172/2021 208     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Svar på medborgarförslag om plan för solceller 
 
Sammanfattning 
Ronny Modig inkom 2021-08-24 med ett medborgarförslag om att låta de kommunala 
bolagen Herrljunga elektriska, Herrljungabostäder samt stiftelsen Herrljunga industrilokaler 
med flera gemensamt ta fram en plan för solceller och lagring av el på alla sina och 
kommunens fastigheter där det är möjligt att sätta upp dylika. Samverkan och dialog 
gällande förslaget har skett mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och representanter från 
Herrljunga elektriska och Herrljungabostäder.  
 
Ännu är solelproduktionen i Herrljunga på den nivån att den el som produceras omedelbart 
förbrukas i nära anslutning till solcellsanläggningen. För enskilda fastigheter kan det 
periodvis förekomma överproduktion som går ut på elnätet, men denna el förbrukas då 
istället av andra elanvändare i närområdet. Det finns således ingen överproduktion av solel 
sett till elnätet som helhet. Batterier för att flytta solel frånexempelvis dag till natt blir 
därför till en eventuell vinst för enskilda fastighetsägare. Även utan batterier bidrar solel 
redan idag till att minska behovet av el från det nationella systemet, då främst under 
sommarhalvåret. Att flytta el från sommar till vinter med hjälp av batterier är nuläget ingen 
praktiskt eller ekonomiskt genomförbar lösning. 

 
Batterier som reservkraft används redan för datalagring, elektronisk kommunikation med 
mera. I större skala är dock batterilösningar mycket dyra jämfört med konventionella 
reservkraftverk. Konventionella reservkraftverk ger dessutom en mer uthållig 
elkraftförsörjning genom att dessa kan tankas. Forskning pågår när det gäller alternativa 
reservkraftlösningar för exempelvis akutsjukhus där batterier och vätgas används i 
kombination. Beprövade lösningar av detta slag saknas dock. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-11 
Kommunfullmäktige § 121/2021-09-20 
Medborgarförslag inkommet 2021-08-24 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
 

 
Joakim Strömdahl 
Samhällsbyggnadschef 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Förslagställaren 

Ärende 2



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Joakim Strömdahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-10-11 
DNR KS 172/2021 208  

Sid 2 av 2 
 

 
Bakgrund 
Herrljunga kommun har hittills varit framgångsrik när det gäller främjandet av solel. I maj 
2021 lyftes detta fram inom Västra Götalandsregionens klimatsatsning, se Herrljunga 
kommuns mest lysande klimatåtgärd: Solenergi som folkrörelse | Klimat 2030. Att 
producera egen solel är också ett av de klimatlöften kommunen angivit. Senaste året har 
mer solel installerats på reningsverket i Herrljunga av det kommunala bolaget Herrljunga 
Vatten AB samt på en större industrifastighet som hyrs ut av Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler. 
 
Även nationellt är Herrljunga kommun en framstående kommun inom solel. Kommunen 
har sedan 2017 placerat sig runt tio-i-topp i landet när det gäller installerad effekt per 
capita. Bäst placering hittills är en fjärdeplats år 2019. En bidragande orsak är att 
Herrljunga Elektriska AB redan 2012 byggde egen demonstrationsanläggning samt höll 
öppna föreläsningar om solel för att väcka allmänt intresse. Sedan 2013 har bolaget 
samarbetat med Uppsala universitet för att kartlägga förutsättningar för solel i Herrljunga, 
bland annat genom projektet ”Solel i lantbruket” där ett stort antal lantbruksföretag 
intervjuades. 

Ärende 2

https://klimat2030.se/herrljunga-kommuns-mest-lysande-klimatatgard-solenergi-som-folkrorelse/
https://klimat2030.se/herrljunga-kommuns-mest-lysande-klimatatgard-solenergi-som-folkrorelse/
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Sammanträdesdatum

2021 -09-20
sid.

32

KF § 121 DNR KS 172/2021 208

Medborgarförslag om plan för solceller

Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom 2021-08-24 från Ronny Modig;
“Det vore bra om kommunen tog ett beslut att låta de “kommunala bolagen"
HEAB och HEIRBO samt stiftelsen Industrifastigheter med$era att gemensamt ta
fram en plan för solceller och lagring av et på ana sina och kommunens fastigheter
där det är möjligt att sätta upp dylika.
Och det vore ju önskvärt att det blir med batteritager så man även kan använda
elen när solen inte skiner.

För att ta ett exempel så har ju HERBO fastigheter på Andregatan och Ringvägen
där taken mycket väl fungerar för solceller och att det fInns rum i källaren för
eventuellt batterilager, fast det vore kanske smartare att placera en större
batterianläggning i anslutning till Hagen får elen är ju relativ enkel att
transportera om ledningsnätet är utbyggt.
Detta skulle kunna medföra att man kanske inte behöver så stora reser\?kraftverk då
dessa batteritager avlastar om de blir placerade på lämpliga platser i nätet.
Med tanke på att elen troligen kommer att bli en brist\para i framtiden då det är ett
flertal stora aktörer som startar elintensiv industri i norr där huvuddelen av
vattenkraflen kommer ifrån så innebär detta att mindre et kommer att komma
därifrån
Och då alternativet är att importera/vindkraft med de kostnader detta innebär så är
det mer än troligt att elpriset kommer att ligga på 2-3 kr inom en snar framtid
vilket gör det än mer ekonomiskt att “tillverka“ elen på hemmaplan.

Samtidigt vore et bra om HEIAB kunde ge aHa lantbruk information om fördelar att
investera i solen. Då det fInns många ladugärdar och andra ekonomibyggnader
som skulle passa för detta inom kommunen“ .

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

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

/#
Utdragsbestyrkande

+/

Ärende 2



Det vore bra om kommunen tog ett beslut att låta de ”kommUnala bolagen”
HEIAB och HERBO samt stiftelsen Industrifastigheter med flera att
gemensamt ta fram en plan för solceller och lagring av el på alla sina och
kommunens fastigheter där det är möjligt att sätta upp dylika.

Och det vore ju önskvärt att det blir med batterilager så man även kan
använda elen när solen inte skiner.

För att ta ett exempel så har ju HERBO fastigheter på Andr6gatan och
Ringvägen där taken mycket väl fungerar för solceller och att det films rum i
källaren för eventuellt batteHlager, fast det vore kanske smartare att placera
en större batterianläggning i anslutning till Hagen för elen är ju relativ enkel
att transportera om ledningsnätet är utbyggt.

Detta skulle kunna medföra att man kanske inte behöver så stora

reservkraftverk då dessa batterilager avlastar om de bEr placerade på lämpliga
platser i nätet.

Med tanke på att elen troligen kommer att bli en bristvara i framtiden då det
# @nertal stora aktörer som startar elintensiv industri i norr där
åäuwadelen av vatteIlkraften kommer ifrån så innebär detta att mindre el
@&Bibr att komma därifrån.

Och då alternativet är att importera/vindkraft med de kostnader detta innebär
så är det mer än troligt att elpriset kommer att ligga på 2-3 kr inom en snar

framtid vilket gör det än mer ekonoq$Fkt gK ”}HYF{b4” 9}gp p# WPP}?}RF}Rf}.

i:1:i IX!IF517ll:!t:1:.T:P WR@f plhl”qrw}}nfqw+Hti'OR If}
förd'laf 1}pd etT ipv'HF'FRi ”19} ' : _ .________._ _

Då det qpn$ {PäRM hdpgårdar od1 B11dM ®kä{M{ib#ggÄ.då; gom gk{{{{g
passa för deN:a inom kommunen.

rGA KOMMUNHE'
Komlnunstyrelsen

Ronny Modig
2 J 21 -08- 2 4

BeteckningDnr

ltl 1 Zon& 201

Ärende 2
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 30

KS § 205 DNR KS 113/2021 383

Svar på medborgarförslag om revidering av nuvarande
prissättning för hyra av sporthallar

Sammanfattning
2021 -04-16 inkom Peter Backenfall med medborgarförslag om att Herrljunga
kommun reviderar ett tidigare beslut från 2018 avseende förhöjda
uthyrningstaxor av sporthallar för privatpersoner. Kommunfullmäktige
överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF §
65/202 1 -04-20).

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-10-07 och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget och att subventionsgraden till
privatpersoner och företag som hyr för friskvård till anställda i kommunens
idrottshallar ändras till samma procentsats, som gäller för seniorverksamhet i
föreningsregi.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 78/2021-10-07
Kommunfullmäktige § 65/2021-04-20
Medborgarförslag inkommet 2021-04- 16

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

IVledborgarförslaget beviljas.
Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till
anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som
gäller för seniorverksamhet i föreningsregi.

•
•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till

anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som
gäller för seniowerksamhet i föreningsregi.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

a
Utdragsbestyrkande

\v-

Ärende 3
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2021 -04. 16Kommunfullmäktige 2021-04-16

Herrljunga kommun

113 /202/ 3/3

MEDBORGARFÖRSLAG – Herrljunga kommun

Folkhälsa – en klassfråga?

Sammanfattning

Undertecknad tycker att nuvarande prissättning för hyra av sporthallar är orimlig, i synnerhet om
man är privatperson som vill ha en tid för att hålla gång en fysisk aktivitet för sig och sina barn 1-2
timmar/vecka eller vill hyra en hall för ett barnkalas, disco etc.

Bakgrund

Undertecknad har förmånen att bo i en fantastisk kommun, med rika möjligheter till kultur- och
föreningsliv samt vandringsleder och friluftsområden. Jag tar alla möjligheter att torgföra kommunen
och är förvissad om att fler på sikt kommer att upptäcka vår fina kommun och de möjligheter som
yppar sig här. Det finns dock en sak som jag tycker sticker ut, på ett negativt sätt, och motsäger hela
id6n om attrahera nya kommuninvånare:

Sedan några år tillbaka har Herrljunga kommun en differentierad taxa avseende uthyrning av tider
för sporthallar. Medan det för en förening för en timmes uthyrningstid i en mindre sporthall (mindre
än 600 kvm) kostar mellan 85-170 kr/h (beroende av typ av verksamhet), får en privatperson betala
330 kr/h. Vill man ha en större hall (mer än 600 kvm) kostar det 500kr/h. Jag menar att
prissättningen slår hårt för privatpersoner, i synnerhet för barnfamiljer eller ensamstående föräldrar.

I dessa pandemitider finns det begränsade möjligheter till fysisk aktivitet inomhus i organiserade

sammanhang. Restriktionerna förutan vill kanske inte alla organisera sig i någon förening, för att få

utöva fysisk aktivitet. Det är en fråga om valfrihet. Föräldrar som vill ta ansvar för sina barns hälsa
tvingas då betala ganska höga priser för detta. Ett räkneexempel: ensamstående E har en fast tid i

Horsbyhallen för att spela basket med sina två minderåriga barn vid ett tillfälle i veckan under
vårterminen, 18 veckor x 335 kr = 6 030 kronor. Bägge barnen fyller år och vill bjuda hela klassen till
kalas vid två tillfällen, 3 timmar x 2 tillfällen x 335 kronor = 1005 kronor, vilket ger en kostnad om
dryga 7 000 kronor för E. Slutsatsen blir att E avstår från bägge möjligheterna med hänvisning till de
höga utgifterna.

De mindre sporthallarna har också möjliggjort barnkalas för de som inte har möjlighet att ha ett
större antal barn hemma hos sig p g a trångboddhet eller öppnat en möjlighet för t ex en
högstadieklass att anordna disco för de yngre, i syfte att utöka klasskassan.

En mindre omvärldsbevakning visar att i Vårgårda kommun kan man hyra en mindre sporthall (IOx16
m) för en kostnad av 50 kr/h, medan en större (14x33m) hyrs ut till en kostnad av 100 kr/h. Man kan

alltså i Vårgårda sporta i en mindre hall, dryga sex gånger jämfört med priset i Herrljunga.

Ärende 3



Sedan lång tid tillbaka har kommunen överlåtit vissa av sina lokaler till vissa delar av föreningslivet.
Detta har inneburit färre möjligheter till uthyrning för privatpersoner. Om Herrljunga fortsatt vill vara
en attraktiv kommun bör man skapa möjligheter för privatpersoner att röra på sig, såväl ute som
inne

Diskussion

I det beslut av 2018 (beslutsunderlag Tekniska nämnden 86/2017-06-08 samt tjänsteskrivelse 2018-
01-25, dnr TN 145/2017-268) framkom att kommunen inte har någon skyldighet att subventionera

priser till privatpersoner, utan hellre stödjer föreningsliv med ungdoms- och seniorverksamhet.
Denna framställan vill inte ställa den ena målgruppen mot den andra, men konstaterar att alla
kommuninvånare inte är engagerade i föreningsverksamhet och därmed har dryga kostnader för att
få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Kommunen har fasta kostnader för drift och underhåll,
förslagslämnaren är övertygad om att en uppföljning av intäkter före hyreshöjning och efter
densamma, ger vid handen att intäkterna minskat och menar att lite intäkter är bättre än inga alls.

Möjligheten att utöva fysisk aktivitet får aldrig vara en klassfråga. Jag är övertygad om att de med
sämst ställt i samhället, tyvärr inte hyr en tid i någon av kommunens tomma hallar, då det helt enkelt

är för dyrt. Kommunen har dessutom ett ansvar för god folkhälsa och det tidigare beslutet motverkar
detta

Jag menar vidare att det tidigare beslutet om att höja priserna för privatpersoner var dåligt
underbyggt och inte står i proportion till kommunens devis: våga-vilja-växa. Jag vill med detta
medborgarförslag att kommunfullmäktige tar i övervägande att följa upp och revidera tidigare beslut

från 2018 avseende förhöjda uthyrningstaxor för privatpersoner.

{vänlig hälsning,

,&zh"
ler Backenfa ll

Ärende 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-07
sid 11

TN § 78 TK 121/2021 824

Svar på medborgarförslag om revidering av nuvarande prissätt-
ning för hyra av sporthallar

Sammanfattning
Medborgarförslag inkom den 2021 -04-16 med förslag till beslut att Herrljunga
kommun reviderar ett tidigare beslut från 2018 avseende förhöjda uthyrningstaxor
av sporthallar för privatpersoner. Kommunfullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 65/2021-04-20).

Herrljunga kommuns sporthallar hyrs för olika typer av aktivitet och senaste
revidering av taxa och subventionsmodell infördes 2018. Herrljunga har en låg
beläggningsgrad i sina hallar, många tider finns idag lediga för uthyrning. I
kommunens tre mindre idrottshallar (Horsbyhallen, Altorpshallen och Mörlanda
Sportcenter b-hall) är det en låg nyttjandegrad.

Fön'altningens förslag är att bevilja medborgarförslaget. En revidering av taxor
bedöms ej påverka intäkter negativt. En annan taxa för privatpersoner och företag
som hyr kommunens lokaler, innebär att fler kommer nyttja anläggningar för
olika aktiviteter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2021 -09-14
Kommunfullmäktige § 65/2021-04-20
Medborgarförslaget inkommet 2021 -4- 16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Medborgarförslaget beviljas.
Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till
anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som
gäller för seniorverksamhet i föreningsregi.

•
•

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

Tekniska nämndens beslut
1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till

anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som
gäller för seniorverksamhet i föreningsregi.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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gg HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNgrYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 31

KS § 206 DNR KS 158/2021 351

Svar på medborgarförslag om att sänka den generella
hastighetsgränsen i kommunens tätorter

Sammanfattning
2021-05-05 inkom Ronny Modig med medborgarförslag om att sänka den
generella hastighetsgränsen i kommunens tätorter. Kommunfullmäktige
överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11 -04 och beslutade att föreslå

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Den generella hastigheten i
tätorter i Sverige är i dag 50km/h. Kommuner har dock möjlighet att sänka denna
till 30 eller 40 km/h. Herrljunga kommun följer i dag den generella hastigheten,
50km/h. Beslut har tidigare fattats om att sänka hastigheten till 30km/h förbi
skolor och förskolor samt i de centrala delarna av Herrljunga. Kostnad för
omskyltning i tätorten beräknas till ca 250 tkr. Medel till detta finns inte
budgeterade, därför föreslår tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 89/2021-11-04
Kommunfullmäktige § ll 9/2021-09-20
Medborgarförslag inkommet 2021-05-05

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Medborgarförslaget avslås

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren, tekniska nämnden

Justerandes sign

GB 1:+
Utdragsbestyrkande

Ärende 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -09-20
sid.

30

KF § 119 DNR KS 158/2021 351

Medborgarförslag om att sänka den generella hastighetsgränsen i
kommunens tätorter

Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom 2021-06-23 från Ronny Modig;
”Nämligen att införa en generell 40gräns på trafIken inom tätorterna i kommunen
istället för som idag ha 50 som generell och 30 i centrum med flera platser.

Miljön = mindre utsläpp Butter = lägre ljudniväer
Bränsleätgäng = minskar för samtliga fordon Säkrare trafrkmilj ö för oskyddade
traDkanter Enklare med en nivå för e/tertevandet av hastighet
Förhoppningsvis e/tertevs denna gräns lite bättre än befIntliga

Det enda som ökar kan vara tiden att ta sig 1 km med närmare 8-10 sekunder efter
vad vi erfarit och det anser inte vi vara en fruktansvärd ökning av tiden” .

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

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

Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 4
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HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-04
Sid 9

TN § 89 TK 225/2021 352

Svar på medborgarförslag om att sänka den generella hastig-
hetsgränsen i kommunens tätorter

Sammanfattning
2021-05-05 inkom medborgarförslag från Ronny Modig om att sänka den gene-
rella hastighetsgränsen i kommunens tätorter. Kommunfullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Den generella hastigheten i tätorter i Sverige är i dag 50km/h. Kommuner har
dock möjlighet att sänka denna till 30 eller 40 km/h. Herrljunga kommun följer i
dag den generella hastigheten, 50km/h. Beslut har dock vid tidigare tillfällen ta-
gits, om att sänka hastigheten till 30km/h förbi skolor och förskolor samt i de een-
trala delarna i Herrljunga. Kostnad för omskyltning i tätorten beräknas till ca 250
tkr. Medel till detta finns inte budgeterade, därför föreslår tekniska nämnden att
avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-1 0- 13

Kommunfullmäktige § ll 9/2021-09-20
Trafikverkets publikation ”Rätt fart i staden”

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Medborgarförslaget avslås.

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: KommunfUllmäktige

Justerandes sign

74 V
Utdragsbestyrkande

Ärende 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
sid 10

KS § 189 DNR KS 241/2021 560

Renhällningstaxa 2022 för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Renhållningskollektivet har vid ingången av 2021 ett negativt ackumulerat
kapital vilket kommer att kvarstå vid utgången av 2021 även om prognosen för
året är ett visst överskott.

Den vanliga sophämtningen föreslås att lämnas oförändrad (§ 2).

Vid årsskiftet kommer en ny entreprenör påbörja en ny avtalsperiod gällande in-
samling av slam från enskilda avloppsanläggningar. §3.1 gällande den vanliga
slamhämtningen föreslås att lämnas oförändrad. §3.2 som handlar om akut
tömning eller andra extratjänster justeras så den anpassas till den nya
entreprenaden. Största skillnad blir det för de kunder som själva gör avrop på
tömning, där det tillkommer en extra budningsavgift på 100 kr exklusive moms.
Taxan i §3.2 har justerats enligt tabellen nedan. Taxorna i tabellen anges
exklusive moms i svenska

Försla; taxa (202
Budad iömni -inom 5 arbetsd

Tillkommande kostnad för akut tömning
.enar

Tillkommande kostnad för akut tömnin;

av fettavskili are, max 4 m3Tömni
av fosforfällaTömni

:rkTömni av minirenin
Tömning av mom€ (ex bajamaj ai

exkl moms
100 kr

nom 24 timmar (kommande 1 000 kr

inom 6 timmar (under arbetsti
l utanm;;titid}

1 000 kr/tim
1 600 kr/tim
1 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
1 200 kr

968 kr
1 380 kr/tim
620 kr
1 000 kr

Befintjjg taxa (202 1
Tillkomma& kostnad för akut tömt inom 3 arbe
Tillkommande kostnad för tömning under iourtid
Tömning av fettavskil max 4 m3
Tömningmforfälla

I övrigt föreslås endast ändringar av redaktionell art.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 87/2021-11 -04
Taxa Renhållning 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Renhållningstaxa 2022 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, TN § 87/2021-11-04).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

'++ -
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
sid 11

Fortsättning KS § 189

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Renhållningstaxa 2022 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, TN §

87/2021- 1 1 -04)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

++
Utdragsbestyrkande

Ärende 6
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-04
Sid 6

TN § 87 TK 243/2021 560

Renhållningstaxa 2022 för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Renhållningskollektivet har vid ingången av 2021 ett negativt ackumulerat kapital
vilket kommer att kvarstå vid utgången av 2021 även om prognosen för året är ett
visst överskott.

Den vanliga sophämtningen föreslås att lämnas oförändrad (§2).

Vid årsskiftet kommer en ny entreprenör påbörja en ny avtalsperiod gällande in-
samling av slam från enskilda avloppsanläggningar. §3.1 gällande den vanliga
slamhämtningen föreslås att lämnas oförändrad. §3.2 som handlar om akut töm-
ning eller andra extratjänster justeras så den anpassas till den nya entreprenaden.
Största skillnad blir det för de kunder som själva gör a\'rop på tömning, där det
tillkommer en extra budningsavgift på 100 kr exklusive moms. Taxan i §3.2 har
justerats enligt tabellen nedan. Taxorna i tabellen anges exklusive moms i svenska
kronor

Förslag på taxa (2022
Budad iömning (inom 5 arbetsdagar’

Tillkommande kostnad för akut tömni„g inom 24 timmar (k,mmande arbets-

exkl moms

1 000 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar
Tillkommande kostnad för akut tömning
Tömning av fettavskiliare, max 4 m3
Tömningmsforfälla
Tömning av minireningsverk
Tömning av mobil tanke

'under arbetstid'mm E 1 000 kr/tim
1 600 kr/tim
1 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
1 200 kr

Befintjjg taxa (202 1
Tillkommande <

Tillkommande kostnad för tömning u:
Tömning av fettavskiljare, max 4 m3
Tömning av fosforfälla

exkl moms
968 kr
1 380 kr/tim
620 kr
1 000 kr

inom 3 Lrbetsdagar:
dm

I övrigt föreslås endast ändringar av redaktionell art.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10- 11
Taxa Renhållning 2022

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Taxa Renhållning 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
för fastställande,

Justerandes sign

#4 w.
Utdragsbestyrkande

Ärende 6
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gP HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-04
Sid 7

Fortsättning TN § 87

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

Tekniska nämndens beslut
1. Renhållningstaxa 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

för fastställande (bilaga 1, TN § 87/2021-11-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

74 g

Ärende 6



Bilaga 1, TN § 87/2021-11-04
DIARIENUMMER: TK 2021/243

FASTSTÄLLD: KF §XXX/2021-XX-XX

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

2021-10-11

Tillsvidare

DOKUMENTANSVAR: Renhållningschef

Taxa renhållning 2022

80
gP

#4.'q

HERRLJUNGA KOMMUN Våg„d%"

Ärende 6



Bilaga 1, TN 6 87/2021-11-04

§ 1 ALLMÄNT
Kommuner Rr meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

Avgiftema skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan
redovisas både exklusive och inklusive moms.

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9).

2.1 Grundavqift per hushåll/verksamhet
Grundavgift helår

En- och tvåfamiljshus

Lägenhet

Verksamhet

Fritid

exkl moms inkl moms

1 000 kr

500 kr

500 kr

500 kr

800 kr
400 kr

400 kr

400 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på.
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av.
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler,
hantering av farligt avfall och elavfall, Öärrtransporter och behandling av grovavfall,
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka
Till avgiften tillkommer grundavgjft enljgt $ 2.1

Kärltyp+ –T–MataMll –T- Kompost
e zo 71

Blandat avfall

\ inkl moms

140 L 800 kr

1 200 kr

1 000 kr c 1 600 kr 2 000 kr

190 L 1 500 kr 1 200 kr 1 500 kr 2 400 kr 3 000 kr

240 L88

370 L

660 L

1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 200 kr 4 000 kr

2 000 kr 2 500 kr 2 000 kr 2 500 kr 4 000 kr mr
3 200 kr 4 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 6 400 kr 8 000 kr

800 L+8 4 400 kr 5 500 kr 4 400 kr 5 500 kr 8 800 kr 1

Container, 3 m3 9 750 kr 12 188 kr 9 750 kr 12 188 kr 14 625 kr 18 281 kr

Container, 5 m3 15 990 kr 19 988 kr 15 990 kr 19 988 kr 23 985 kr 29 981 kr

Container, 8 m3 25 480 kr 31 850 kr 25 480 kr 31 850 kr 38 220 kr 47 775 kr

Container, 10 m3 29 640 kr 37 050 kr 29 640 kr 37 050 kr 44 460 kr 55 575 kr

4 Kärltyp gäller restavfall. Eventuellt kärl för matavfall är alltid 140 1.
# # Endast befintliga abonnemang

@94)
1
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Bilaga 1, TN 6 87/2021-11-04

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med

tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.

2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltypä: Matavfall

exkl moms inkl moms

400 kr320 kr

600 kr480 kr

1 000 kr800 kr

1 200 kr960 kr

1 800 kr1 440 kr

Kompost

inkl momsexkl moms

400 kr320 kr

600 kr480 kr

800 kr 1 000 kr

1 200 kr960 kr

1 800 kr1 440 kr

Blandat avfall

exk/ moms inkl moms

800 kr640 kr

1 200 kr960 kr

2 000 kr1 600 kr

1 920 kr

3 600 kr2 880 kr

140 L

190 L

240 L88

370 L

660 L

# Kärltyp gäller restavfall. Eventuellt kärl för matavfall är alltid 140 1.

8# Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 11 gånger om året.

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt

matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp

140 L

190 L

exkl moms

160 kr

320 kr

inkl moms

200 kr

400 kr

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

Hämtning av förpackningar och
tidningar

Pris per hushåll och år

exkl moms inkl moms

344 kr 430 krFlerbostadshus

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t om okt)

Kärltyp

370 L

exkl moms

552 kr

inkl moms

690 kr

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året.

2.7 Byte av kärlstorlek

exkl moms inkl moms

2

fR ’]\
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Bilaga 1, TN g 87/2021-11-04

Avgift för byte av kärlstorlek#

8Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

2.8 Extrasopor
exkl moms

250 kr

315 kr

540 kr

inkl moms

313 kr

394 kr

675 kr

Extra tömning av kärl (140- 190 L)

Extra tömning av kärl (240-370 L)

Extra tömning av kärl (660-800 L)

2.9 Tillägg hämtningsavstånd
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

exkl moms

250 kr

inkl moms

313 kr
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från
tomtgräns#

i Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

§ 3 SLAMSUGNING
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång

exkl moms

840 kr

1 500 kr

300 kr

inkl moms

1 050 kr

1 875 kr

375 kr

Volym max 3 m3

Volym > 3 - 6 m3

Tillkommande för varje ytterligare m3

3.2 Extra slamsugnin
exkl mom: inkl mom

B„d,d töm„i„g (i„,m 5 „b,t,d,gar)
o
immar (kommande arbetsdagen-

Tillkommande kostnad för akit t
:immar (under arbetstid).

<
.immar (utanför arbetstid:

100 k]

1 000 kl

125 k

1 250 k

1 000 kr/tid 1 250 kr/ti

1 600 kr/ti] 2 000 kr/ti

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår 100 k] 125 k-

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 1 000 k] 1 250 k

Tillägg fö, ytt„lig„, m;, (f,tt„,,kilj ,re) 560 k] 700 k

Tömning av fosforHna 1 500 k]

1 000 k]

1 200 k]

420 kl

1 875 k

1 250 k

1 500 k

525 k

Tömning av minireningsverk

Tömning av mobil tank (ex bajamaja)
k

3

#4 4
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Bilaga 1, TN § 87/2021-11-04

Felaktigt avfall

8 Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
88 Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för
mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

§4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING
exkl moms

200 kr

inkl moms

250 krUpp till fem kolli (ej farligt avfall)

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har

entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift.

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som

ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift.

Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa.

Avfallsslag

Sorterbart avfall

exkl moms

400 kr/släp

inkl moms

500 kr/släp

Sorterbart avfall (halvt slä1
tsavfall (krTräl slä1

Sorterbart avfall som )ersonbil (kr:LS

Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm

mr
200 kr/slä

250 kr/sl
250 kr/slä

125 kr
10 kr/liter

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska

nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp.

§ 7 BFiALNiNG AV AVGiFrER
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels

i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 3 1 oktober.

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

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

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

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av
stora mängder osorterat avfall.

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas.

84 'a
4
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Bilaga 1, TN 6 87/2021-11-04
Taxan träder ikraft 2022-01-01 .
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 12

KS § 190 DNR KS 202/202 1 548

Taxa för vatten och avlopp 2022

Sammanfattning
Herrljunga Vatten AB föreslår en höjning av brukningstaxan med i genomsnitt
8,0 % från och med 2022-01-01. Även anläggningstaxan föreslås höjas fr.o.m.
2022-01-01 i enlighet med § 22 i gällande VA-taxa, det vill säga enligt KPI för
oktober månad. Förändringen innebär en genomsnittlig höjning för enskilda
hushåll på 550 kr/år.

Höjningen av brukningstaxan föreslås på grund av:
Större genomförda och kommande stora investeringar vilket leder till en
högre årlig ränta, ökade amorteringar på lån samt behov av att fondera
investeringsmedel.
Behov av att balansera VA-kollektivets skuld till VA-huvudmannen

Avsevärt förhöjd prisbild i material och råvaror i eftermälet till Covid- 19

•

•
•

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 202 1-1 0-29

2022 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga
kommun
Styrelseprotokoll från Herrljunga Vatten AB :s sammanträde 202 1-1 0-07

Förslag till beslut
FörvaItningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2022 års taxa för
allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 2022 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga

kommun antas (bilaga 1, KS 190/2021-11-22).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Herrljunga vatten AB

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS Tjänsteskrivelse 
2021-10-29 

DNR KS 202/2021 548    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Taxa för vatten- och avlopp 2022 

Sammanfattning 
Herrljunga Vatten AB föreslår en höjning av brukningstaxan med i genomsnitt 8,0 % från 
och med 2022-01-01. Även anläggningstaxan föreslås höjas fr.o.m. 2022-01-01 i enlighet 
med § 22 i gällande VA-taxa, d.v.s. enligt KPI för oktober månad. Förändringen innebär en 
genomsnittlig höjning för enskilda hushåll på 550 kr/år. 

Höjningen av brukningstaxan föreslås på grund av: 
• Större genomförda och kommande stora investeringar vilket leder till en högre årlig

ränta, ökade amorteringar på lån samt behov av att fondera investeringsmedel.
• Behov av att balansera VA-kollektivets skuld till VA-huvudmannen
• Avsevärt förhöjd prisbild i material och råvaror i eftermälet till Covid-19

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-29 
2022 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 
Styrelseprotokoll från Herrljunga Vatten ABs sammanträde 2021-10-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2022 års taxa för allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 

Tord Ottergren 
VA-chef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Herrljunga elektriska AB 
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Närvarande: 

Ordinarie: Claes Unosson, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Ebba Jansson, Fredrik 

Johansson, Linda Johansson, Anders Ekstrand, Johan Martinsson.  

Tjg. suppleant: 

Övriga: Leif Fogel och Anders Mannikoff. 

Före mötet genomförde styrelsen ett studiebesök vid Altorps ombyggda vattenverk där Tord 

Ottergren och Leif Svennberg visade och redogjorde för vattenverkets funktion. 

§ 538 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet. 

§ 539 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Niklas Arvidsson. 

§ 540 Föregående mötesprotokoll

Ordföranden gjorde en tillbakablick till strategidiskussionen vid föregående möte. Mer om detta 

under separat punkt senare i protokollet. Protokollet lades därefter till handlingarna.  

§ 541 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade från verksamheten enligt följande: 

Ett brott på dagvattenledning har upptäckts inuti en kulvert som går under Västra stambanan. 

Reparationsarbetet blir komplicerat då kulverten ligger inom spårområde, samtidigt som Trafikverket 

sannolikt är ägare av kulverten och dagvatten även från banområdet förs bort via ledningar i 

kulverten. Dialog med Trafikverket pågår. 

Herrljunga Vatten stöttar kommunen i utformningen av en pumpstation som kommer att tillhöra VA-

anläggningen för Hagens äldreboende efter dess tillbyggnad. 

Reningsverken i Herrljunga och Annelund fungerar bra efter att belastningar från tillkopplande 

industrier minskat. Problem finn nu istället med höga industriutsläpp till reningsverket i Hudene. En 

dialog med berörd industri pågår och är konstruktiv. 

En ny drifttekniker är per 1 oktober anställd till VA-gruppen. 

§ 542 Delårsrapport

VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. Delårsresultatet är -470 kkr vilket är lägre än 

föregående år. Utfallet förklaras i huvudsak av fördyrat avhjälpande underhåll som vattenläckor etc. 

Prognosen för helåret är ca 150 kkr, vilket är lägre än budgeterat (360 kkr). Delårsrapporten återfinns 

som bilaga 1. 

§ 543 Granskning och beslut om ändrade VA-taxor

VD redovisade förslag om bruknings- och anläggningstaxor för 2022. Det kan konstateras att tidigare 

års förkalkyler av brukningstaxan haft en tendens att underskatta kostnaderna, bl a för avhjälpande 

underhåll, och att det därmed byggts upp en skuld som VA-kollektivet har till VA-huvudmannen. 

Denna skuld behöver minskas och inom något år helt regleras.  
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I tillägg finns nu behov av att fondera medel för kommande investeringar i kommunalt beslutade 

utökningar av VA-området, då främst runt Norra Säm. Sammantaget leder detta till ett behov att för 

2022 höja brukningstaxan med i genomsnitt 8 %. 

Beträffande anläggningstaxan finns nu efterkalkyler att tillgå för flera VA-anslutningar i Herrljunga 

tätort. De taxejusteringar som tidigare genomförts ser ut att ge önskvärda 100 % kostnadstäckning i 

nuvarande kostnadsläge. Då kostnaderna sannolikt kommer att öka leder detta till ett behov att höja 

anläggningstaxan i nivå med Konsumentprisindex, KPI. En sådan höjning kan, enligt gällande 

taxehandledning, beslutas av styrelsen.  

Styrelsen beslutade att anta VD:s rekommendation om att till Kommunfullmäktige föreslå en höjning 

av brukningstaxan med i genomsnitt 8 % samt att även verkställa en höjning av anläggningstaxan 

enligt KPI och gällande taxehandledning. 

§ 544 Redovisning av affärsplan

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanen för perioden 2022-2023. Målet är att affärsplanen 

ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner för VA-verksamheten. I affärsplanen 

för VA finns nu även en referens till resultaten från styrelsens strategiarbete runt prioriterade 

verksamhetsförmågor för VA, se även punkten nedan. 

§ 545 Övriga frågor

a) Officiell invigning av Altorps vattenverk planeras enligt styrelsens förslag till 22 mars, 2022 som

är den Internationella vattendagen. Det blir då ingen allmän visning av lokalerna med tanke på

dess säkerhetsskydd. VD får istället uppdraget att undersöka om anläggningen kan

fotodokumenteras på ett säkerhetsriktigt sätt och att detta kan medge en digital visning. Ett

sådant material skulle då även kunna ingå i den lokala gymnasieskolans undervisning.

b) Strategiarbetet från föregående styrelsemöte om prioriterade verksamhetsförmågor för VA gicks

igenom av ordföranden. Styrelsen upplevde att grupparbeten och diskussioner varit givande och

att grupperna kommit fram till i huvudsak samstämmiga resultat om vilka förmågor som bör

prioriteras.

§ 546 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet. 

Herrljunga 2021-10-07 

__________________________ 

Anders Mannikoff 

Justeras: 

__________________________ __________________________ 

Claes Unosson Niklas Arvidsson 

Ärende 7



 

  

HERRLJUNGA 

VATTEN AB 

2022 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA 

VATTEN- OCH 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR I 

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

 
 

 

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2021-03-22 

 

 

Ärende 7



 

 
Sida 1 

 

  

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
I HERRLJUNGA KOMMUN  
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB). 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.  
 
§ 1 

Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 
och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig 
för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  
 
Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.  
 
§ 3  

I dessa föreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet  

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är:  

Kontor  Förvaltning  Stormarknad 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Hantverk 
Småindustri  Utbildning   
Sjukvård  Samlingslokaler 
 
Annan fastighet  

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet  

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggts. 
 
Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den 
taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp. 
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Lägenhet  

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana 

utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark  

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om 

marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:  

Anläggnings- Bruknings- 

avgift avgift 

V, vattenförsörjning    Ja Ja 

S, spillvattenavlopp    Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från   Ja Ja 

fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan  

Dg, dagvattenavlopp från gata, väg eller annan  Ja Ja 

allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan  

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägare om förbindelsepunktens 

läge.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 

informerats om detta därom.  

 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.  

Mom 3. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 

uppfyllda. 

Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13) 
 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 5 

Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga 

anläggningsavgift.  

 

Avgift utgår per fastighet med: 

    Exkl moms Inkl moms 

a) en avgift avseende framdragning av  41 222 kr  51 527 kr 

     varje uppsättning servisledningar till 

     förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

b) en avgift avseende upprättande av  45 345 kr 56 681 kr 

     varje uppsättning förbindelsepunkter 

     för V, S och Df 

 

c) en avgift per m² tomtyta om   33,68 kr  42,1 kr 

 

d) en avgift per lägenhet   14 502 kr 18 127 kr 

 

e)* en grundavgift för bortledande av  15 093 kr 18 866 kr 

       Df, om bortledande av dagvatten 

       sker utan att förbindelsepunkt för 

       Df upprättas 

 

*Avgift enligt § 5 mom 1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt § 5 mom 1 a) och b). I de fall avgift 

enligt § 5 mom 1 e) tas ut reduceras avgift enligt § 5 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 5 

mom 1 a) lika mellan fastigheterna. 

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt § 5 mom 1 c) och d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 

enligt § 5 mom 1 a), b), d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b), d) och e) 

Vid ändrade förhållanden enligt § 5 mom 5, 6, 7 och 8 tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivits i 8 

§ mom 2. 

Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljat, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt § 5 mom 1 a) och b). 

Mom 6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i § 5 mom 3. 

Mom 7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 d) för varje tillkommande lägenhet och enligt § 5 mom 

1 c) för tillkommande tomtyta. 

 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna 

VA-anläggningen nyttjas före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till 

omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast 

tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.  

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i § 5 mom 3. 

Mom 8. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 e).  
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§ 6. 

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

 

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med:  

Exkl moms Inkl moms 

a)  en avgift avseende framdragning av 41 222 kr 51 527 kr 

      varje uppsättning servisledningar till 

      förbindelsepunkter för V, S och Df 

b)  en avgift avseende upprättande av 45 345 kr 56 681 kr 

      varje uppsättning förbindelsepunkter 

      för V, S och Df 

c)  en avgift per m² tomtyta om   47,37 kr 59,21 kr 

d)*  en grundavgift för bortledande av Df, om 15 093 kr 18 866 kr 

bortledande av dagvatten sker utan att  

förbindelsepunkt för Df upprättas 

*Avgift enligt § 6 mom 1 d) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt § 6 mom 1 a) och b). I det fall 

avgift enligt § 6 mom 1 d) tas ut reduceras avgiften enligt § 6 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 6 

mom 1 a) lika mellan fastigheter. 

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 

Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för sådan del av fastighetens areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 

för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 

beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

betalas avgifter enligt § 6 mom 1 a) och b) 

Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt § 6 mom 1 c) och d) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut 

erlagd.  

Mom 7. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, ska betalas avgift enligt § 6 mom 1 d). 
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§ 7  

Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas 

avgifter enligt: 

Bostads-  Annan 

fastighet  fastighet 

Servisavgift  § 5 mom 1 a) 100 % § 6 mom 1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP § 5 mom 1 b) 100 % § 6 mom 1 b) 100 % 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c) 100 % § 6 mom 1 c)   70 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d)     0 % -  

Grundavgift för Df, om § 5 mom 1 e) 100 % § 6 mom 1 d) 100 % 

FP för Df inte upprättats 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt § 5 mom 1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna § 5 

mom 1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 

förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b) och e), jfr § 5 

mom 3 andra stycket. 

Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följand: 

Bostads-  Annan 

fastighet  fastighet 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c)   *  § 6 mom 1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d) 100 %     -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) om föreskriften i § 5 mom 3 

andra stycket så medger. 
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§ 8  

Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen reduceras 

avgift enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning:  

  

En ledning  70 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 Två ledningar  85 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 Tre ledningar  100 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 

Avgifter i övrigt: 

   V    S    Df    Dg 

Avgift per uppsättning FP § 5 mom 1 b)   30 %   50 %   20 %   - 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c)   30 %   50 %   -   20 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d)   30 %   50 %   -   20 % 

Grundavgift Df utan FP § 5 mom 1 e)   -   - 100 %   - 

Avgift per uppsättning FP § 6 mom 1 b)   30 %   50 %   20 %   - 

Tomtyteavgift  § 6 mom 1 c)   30 %   50 %   -   20 % 

Grundavgift Df utan FP § 6 mom 1 d)   -   - 100 %   - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt § 5 mom 1 b) respektive § 5 mom 1 e), 

eller § 6 mom 1 b) respektive § 6 mom 1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, 

skall erläggas avgift enligt § 8 mom 1.  

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt § 5 mom 3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt § 5 mom 1 a) 

respektive § 6 mom 1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 

blivit högre.  

Mom 3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar 

för fastigheten ska, utöver avgift enligt § 8 mom 1, betalas en etableringsavgift om 10 % av avgiften 

enligt § 5 mom 1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift 

som utgår med: 

   Utan moms Med moms 

En avgift per m2 allmän platsmark för    23,47 kr 29,34 kr 

anordnande av dagvattenbortledning 

§ 10 

Avgifter enligt 5-6 §§ är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta 

index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 

årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att 

för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-8 §§ får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig  om avgiftens storlek. 

§ 12 

Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

Mom 2. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 

enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Mom 3. Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 

begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess i frågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall erläggas enligt § 12 mom 2. 

Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 6, 7, § 6 mom 6 eller § 7 mom 2 föreligger, då bygglov för 

avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan 

att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt § 12 mom 2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13 

Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt 

nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och 

tilläggsavgift enligt 5 – 10 § ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.  

Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 

huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.  

Mom 3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick.  
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II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22) 
 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 14  

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.  

 

Avgift utgår per fastighet med:  

    Exkl moms Inkl moms 

a) en fast årlig avgift per vattenmätare  

 mätarstorlek Qn = ≤   2,5 m³/h   2 443 kr 3 054 kr  

 mätarstorlek Qn =      6,0 m³/h   5 900 kr 7 375 kr  

 mätarstorlek Qn = ≥ 10,0 m³/h   14 300 kr 17 875 kr  

  mätarstorlek Qn = ≥ 15,0 m³/h   25 050 kr 31 312 kr  

   

b) en avgift per m³ levererat vatten 

V, vattenförsörjning  7,09 kr 8,86 kr  

S, spillvattenavlopp   16,54 kr 20,67 kr  

eller tillsammans   23,63 kr 29,54 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-  291 kr 364 kr 

    fastighet och därmed jämställd fastighet 

    (avser hus med fler än 3 lägenheter) 

 

d) en avgift per år och varje påbörjat  101,20 kr 126,50 kr 

    100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 

 

e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning 5 271 kr 6 589 kr 

 

Mom 2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål reduceras 

avgiften. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift              § 14 mom 1 a) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per m3              § 14 mom 1 b) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per lägenhet     § 14 mom 1 c) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per tomtyta      § 14 mom 1 d)  0 %  0 % 100 %   0 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Mom 3. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas 

genom mätning, tas avgift enligt § 14 mom 1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet 

och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.  
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Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt § 14 mom 1 b). Om mätning inte 

sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.  

 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.  

Mom 5. För extra mätställe (mätställe utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett 

belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt § 14 mom 1 a). Beloppet avrundas till närmast 

hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

vattenmätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VA-

nämnd. 

Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp i enlighet med 

vad som framgår av § 18.  

Mom 8. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 

dagvattenledning(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt § 14 mom 1 

b). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

   Utan moms Med moms 

En avgift per m2 allmän platsmark 0,65 kr 0,81 kr 

för bortledning av dagvatten 

§ 16 

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större 

spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden 

mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter 

den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på 

fastighetsägarens bekostnad av gällande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.  
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§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt § 14 mom 1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 14 mom 1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål. 

   V S Df Dg 

Fast avgift § 14 mom 1 a)  40 % 40 % 40 % 40 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:  

    Exkl moms Inkl moms 

Nedtagning/uppsättning av vattenmätare (särskilt besök) 1 065 kr 1 331 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel  593 kr 741 kr 

Montering och demontering av strypbricka  593 kr 741 kr 

Undersökning av vattenmätare  568 kr 710 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn  568 kr 710 kr 

Sönderfrusen mätare   1 113 kr 1 391 kr 

Förgäves besök   946 kr 1 183 kr 

Vatten från brandpost   593 kr 741 kr  

Mätning av brandpost   29,56 kr/m3 36,95 kr/m3 

 

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 

om 60 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 20 

Avgift enligt § 14 mom 1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 

enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 14 mom 1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 

16. 
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Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker, enligt huvudmannens beslut, mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 22 

Avgifter är baserade på oktober månad i konsumentprisindex (1980=100). När detta index ändras får 

huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. Avgiftsökningar 

större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 
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III TAXANS INFÖRANDE  

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt § 14 mom 1, 

3 och 7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 

om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 

angivna dagen för taxans ikraftträdande.  

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas jämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Mark och Miljödomstolen. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 13

KS § 191 DNR KS 220/2021 109

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan 201 8 tillkännagivit på
kommunens digitala anslagstavla efter lagkrav i kommunallagen.
Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av
sammanträde även ska ske i ortstidningar. Under år 2021 har annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden skett i Knallebladet samt i kommunens
sociala medier.

Kommunen betalar idag för en hel sida i Knallebladet för annonsering av tjänster,
evenemang och underrättelser med mera, för kommunens samtliga verksamheter.
Det tillkommer således ingen extra kostnad för annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträde.

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters
möjligheter att följa kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering
av kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattningen som gjorts
tidigare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 202 1-1 0-21

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2022,
förutom på kommunens anslagstavla och sociala medier, ske genom
annonsering i Knallebladet.
Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

•

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2022,
förutom på kommunens anslagstavla och sociala medier, ske genom
annonsering i Knallebladet.

1

2. Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

.A:+‘

Utdragsbemr
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Fam Sundquist 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-21 

DNR KS 220/2021 109    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan 2018 tillkännagivit på kommunens digitala 
anslagstavla efter lagkrav i kommunallagen. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt 
om huruvida annonsering av sammanträde även ska ske i ortstidningar. Under år 2021 har 
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden skett i Knallebladet samt i kommunens 
sociala medier.  

Kommunen betalar idag för en hel sida i Knallebladet för annonsering av tjänster, 
evenemang och underrättelser med mera, för kommunens samtliga verksamheter. Det 
tillkommer således ingen extra kostnad för annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter att följa 
kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden sker i den omfattningen som gjorts tidigare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2022, förutom på
kommunens anslagstavla och sociala medier, ske genom annonsering i
Knallebladet.

2. Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Fam Sundquist 
Nämndsamordnare 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige  
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2021-11-22
Sid 18

KS 9 195 DNR KS 118/2021 102

Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete

Sammanfattning
Enligt AML (arbetsmiljölagen) § 5 ska arbetsgivaren ta fram en
arbetsmiljöpolicy som visar arbetsgivarens övergripande målsättning,
viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet som man har med
Kommunens arbetsmiljö. Det ska vara ett dokument som beskriver hur
verksamheten vill ha det och hur man når dit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 202 1 -11-02
Policy för arbetsmiljö för Herrljunga kommun enligt “AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete”

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för
Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete antas (bilaga 1, KS §

195/2021 - 1 1 -22).

Expedieras till: Kommunfullmäkdge

Justerandes sign

A I\
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Kristian Larsson 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-02 

DNR KS 118/2021 102    
Sid 1 av 2   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning 
Enligt AML (arbetsmiljölagen) § 5 ska arbetsgivaren ta fram en arbetsmiljöpolicy som 
visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga 
arbetet som man har med Kommunens arbetsmiljö. Det ska vara ett dokument som 
beskriver hur verksamheten vill ha det och hur man når dit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02 
Policy för arbetsmiljö för Herrljunga kommun enligt ”AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för Herrljunga kommuns 
arbetsmiljöarbete.  

Kristian Larsson 
HR-chef 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Kristian Larsson 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-11-02 
DNR KS 118/2021 102  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Herrljunga kommun saknar en arbetsmiljöpolicy som är ett krav på att  
 
Ekonomisk bedömning 
Beslut om att anta en arbetsmiljöpolicy påverkar inte Kommunen ekonomiskt. 

 
Jämställdhetsbeskrivning  
Policy för arbetsmiljö innebär samma åtagande för både män och kvinnor. 
 
Samverkan 
Samverkan i centrala samverkansgruppen (CSG) har skett per den 2021-03-08- 
 
Motivering av förslag till beslut 
Arbetsmiljölagen § 5 ålägger arbetsgivare att ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver den 
övergripande målsättningen med arbetsmiljön. 
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Policy 
Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete  

Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och gäller för samtliga förvaltningar. 

DIARIENUMMER: KS 118/2021 102 

FASTSTÄLLD:  KF §/2021-xx-xx 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: -- 

GILTIG TILL: 2025-12-31 

DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör 
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Bakgrund 
Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 5§ så ska en arbetsmiljöpolicy finnas som 
beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. En god arbetsmiljö är även en förutsättning för att 
tillvarata de anställdas kompetens och för att skapa förutsättningar till utveckling i arbetet, den 
är dessutom en viktig grund för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. En god arbetsmiljö 
är hälsofrämjande och bidrar till att verksamhetens mål uppnås.  

Herrljunga kommuns policy för arbetsmiljöarbete 
Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som, genom att bedriva ett gott 
arbetsmiljöarbete, attrahera och behålla kompetent personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att 
ingen ska drabbas av ohälsa eller riskerar att skada sig i arbetet och alla ska trivas och ha 
möjlighet att utvecklas.  

Arbetsmiljön ska genomsyra alla beslut och aktiviteter som genomförs. I Herrljunga kommun 
lägger vi stor vikt vid mänskliga rättigheter, som genomsyrar allt vårt arbetsmiljöarbete. Genom 
vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska därför ingen medarbetare utsättas för diskriminering, 
kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Vår gemensamma arbetsmiljö ska präglas 
av en öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och respektfullt. 

Anställda i Herrljunga kommun ska, vid rehabilitering, mötas av personal som ger stöd med 
målet att kunna återgå i arbete. Med hjälp av tidiga rehabiliteringsåtgärder ska Herrljunga 
kommun underlätta för den anställde att kunna arbeta kvar i sitt arbete. För att nå ett bra resultat 
i rehabiliteringsarbetet, är det viktigt med förtroende och respekt mellan arbetstagare och 
arbetsgivare.  

Herrljunga kommuns ska, som arbetsgivare, minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som 
verksamheten omfattas av och alltid sträva efter att förbättra arbetsmiljön- såväl den 
organisatoriska och sociala som den fysiska. På alla arbetsplatser innebär detta:  

• Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i förvaltningen 
• Att arbetsmiljöarbetet sker systematiskt i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och 

skyddsombud  
• Att alla chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för 

att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö  
• Att alla anställda får den introduktion och utbildning som behövs för att kunna arbeta säkert 
• Att regelbundet, och vid förändringar, undersöka och riskbedöma- såväl den fysiska som den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa 
en säker och trygg arbetsplats  

Ärende 9
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• Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds, samt att relevanta åtgärder 
vidtas för att säkerställa en riskfri arbetsmiljö 

• Att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 
• Att ständigt utveckla och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Herrljunga kommun arbetar strategiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som 
mål:  

• Att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar 
• Att minska arbetsplatsolyckor genom ökad rapporteringen av tillbud  
• Att aktivt följa upp och åtgärda inkomna tillbud och risker 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 24

KS § 199 DNR KS 94/2020 101

Försening i politisk omorganisation

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom punkt 1-4 KF § 29/202 1-02-23 att från
och med 202 1-12-3 1 avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden
och att en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd bildas från och
med 2022-01-01 . Ny information har framkommit i ärendet avseende risken för
jäv i den av kommunfullmäktige beslutade organisationen. Herrljunga kommun
har därför valt att utreda risken för jäv inom ramen för den organisationsform
som kommunfullmäktige beslutat. Då utredningen inte är klar föreslår
förvaltningen att kommunfullmäktige upphäver beslutspunkt 1-4 i
kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 och uppdrar åt kommunstyrelsen att
inkomma med utredningens resultat samt förslag till nämndorganisation snarast,
dock senast 2022-05-3 1 .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige :
- Att beslutspunkt ld4 KF § 20/2021-02-23 upphävs.
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens
resultat samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-

•

31

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslutspunkt l–4 kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 upphävs.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens resultat

samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-31.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

''{v
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-11-02 
DNR KS 94/2020 101     

Sid 1 av 3    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Försening i politisk omorganisation 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom punkt 1-4 KF § 29/2021-02-23 att från och med 
2021-12-31 avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden och att en 
samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd bildas från och med 2022-01-01. Ny 
information har framkommit i ärendet avseende risken för jäv i den av kommunfullmäktige 
beslutade organisationen. Herrljunga kommun har därför valt att utreda risken för jäv inom 
ramen för den organisationsform som kommunfullmäktige beslutat. Då utredningen inte är 
klar föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige upphäver beslutspunkt 1–4 i 
kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 och uppdrar åt kommunstyrelsen att inkomma med 
utredningens resultat samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-31. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-02 
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• Att beslutspunkt 1–4 KF § 20/2021-02-23 upphävs.  
• Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens resultat samt 

förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-31. 
 

 
Ior Berglund 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-11-02 
DNR KS 94/2020 101  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 29/2021-02-23 följande: 

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31. 
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01. 
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01. 
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljönämnden samt 

tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den tillsyn och annan 
myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för. 

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- 
och miljönämnden idag ansvarar för. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Bland 
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Kostnadsökningen jämfört 
med nuvarande politiska organisation beaktas i ordinarie budgetprocess. 

8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska 
en ordförande och en vice ordförande väljas. 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas uppgifter 
preciseras närmare. 

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Reglemente 
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska 
organisationen. 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 
Gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun 
med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen. 

12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid samma 
sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas reglementen. 

13. Paragrafen direktjusteras.  
14. Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från uppdraget.  

 
Ny information har framkommit i ärendet avseende risken för jäv i den av 
kommunfullmäktige beslutade organisationen. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget 
 
Juridisk bedömning 
Förslaget till omorganisation i Herrljunga kommun har haft i syfte effektivisera arbetet 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen genom att bland annat förkorta beslutsvägarna.  
Den av fullmäktige föreslagna organisationen är densamma som befintlig organisation i 
Bollebygd kommun. I remissrundan avseende förslag till reglementen för den nya 
samhällsbyggnadsnämnden och nya den myndighetsnämnden har det framkommit att det i 
den nya organisationen finns risk för jäv. Herrljunga kommun har uppmärksammat att 
mark- och miljödomstolen beslutade 2021-02-09 att undanröja ett beslut från jävsnämnden 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-11-02 
DNR KS 94/2020 101  

Sid 3 av 3 
 

i Bollebygds kommun. Som domskäl angavs bland annat att ”Bollebygds kommun har för 
de fall att samhällsbyggnadsnämnden är sökande genom reglementet bestämt att 
jävsnämnden istället ska besluta i ärendet. Som framgår av jävsnämndens yttrande arbetar 
emellertid den bygglovshandläggare som fattat beslutet om marklov med 
myndighetsutövning genom delegation både för jävsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. /…/ Den omständigheten att bygglovshandläggaren arbetar 
både åt den nämnd som ska pröva marklovet och den nämnd som är sökande medför att det, 
objektivt sett, kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en 
opartisk bedömning. Delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten kommunallagen 
föreligger därför. Det är inte heller uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, jfr 
6 kap. 29 § KL. Bygglovsbeslutet kan därför inte anses ha tillkommit i laga ordning.” 
(Vänersborgs tingsrätts dom 2021-02-09 i mål nr P 2654–20). 
 
Då tvivel råder om förutsättningarna för tjänstepersoner att göra en opartisk bedömning ska 
försiktighetsprincipen tillämpas vilket innebär att tjänstepersonen i fråga inte befattar sig 
med ärendet överhuvudtaget. Herrljunga kommun har därför valt att i samverkan med 
Bollebygd kommun delta i en utredning gällande risken för jäv inom ramen för den 
organisationsform som kommunfullmäktige beslutat.  
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Sammanträdesdatum

2021 -02-23
sid

7

KF § 29
KS § 23

DNR KS 94/2020 101

Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk
organisation för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över
möjligheterna och konsekvenserna att slå ihop bygg- och miljönämnden med
tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande
myndighetsnämnd. Fullmäktigeberedning avslutade sitt arbete och överlämnade sitt
beslut av förändring av Herrljunga kommuns politiska organisation till
kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades från fullmäktige till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 2021-02-22 (KS § 23) och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt fullmäktigeberedningens förslag daterad 2020-
09-23

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-02-05
Kommunfullmäktige § 131/2020-10-19
Fullmäktigeberedningen § 8/2020-09-23

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiga fattar beslut enligt
fullmäktigeberedningens förslag 2020-09-23 .

• Paragrafen direktjusteras.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-3 1

3 . Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och

miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för
den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden
ansvarar för.

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning
som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.

Justerandes sign

4 &
Utdragsbestyrkande

/4
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Sammanträdesdatum

2021 -02-23
sid

8

Fortsättning KF § 29
Fortsättning KS § 23

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie budgetprocess.

8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas
uppgifter preciseras närmare.

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda
i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den
politiska organisationen.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma regIementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska
organisationen.

12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid
samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas
reglementen.

13. Paragrafen direktjusteras.

Ordföranden föreslår följande tillägg:
• Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

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

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT
1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-3 1

3 . Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och

miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för
den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden
ansvarar för.

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning
som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -02-23
sid

9

Fortsättning KF § 29

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie budgetprocess.
Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för
samhällsbvagnadsnämnden och mvndjghetsnämnden i vill a nämndernas

8.

9.

uppgifter preciseras närmare.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda
i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den
politiska organisationen.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma regIementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska
organisationen.

12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid
samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas
reglementen.

13. Paragrafen direktjusteras.
14. Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

Expedieras till:
För kännedom till:

Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r7 dr
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 23

KS § 198 DNR KS 130/2021 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och
LSS per 2021-09-30

Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (Sol) och 9 § Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 42. Av dessa är 14 insatser verkställda eller
avslutade av annan anledning. Inom äldreomsorgen finns fyra beslut om särskilt
boende, varav två beslut har verkställts vid rapporteringstillfället med en väntetid
på ca 6 månader. Två ej verkställda beslut gällande dagverksamhet har fördröjts
med anledning av covid-19-pandemin och medföljande restriktioner. Inom
individ- och familjeomsorgen finns det 16 rapporterade ärenden, varav sex
ärenden nu är verkställda/avslutade. De rapporterade besluten avser kontaktfamilj
(5 st), kontaktperson (6 st), familjebehandling (4 st) och andrahandskontrakt (1
st). Inom LSS-verksamheten är det 17 rapporterade ärenden, varav tre ärenden är
verkställda. De insatser som ej är verkställda vid rapporteringstillfället är
korttidsvistelse (3 st), kontaktperson (6 st), ledsagarsewice (2 st), daglig
verksamhet (1 st) och boende vuxen (2 st).

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 125/202 1-1 0-26
Bilaga 1, SN § 125/2021-10-26

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per
2021 -09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 125/2021-10-26

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per

202 1 -09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 125/2021-10-26).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerandes sign

A+

Utdragsbestyrkande
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HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-26
Sid 14

SN § 125 DNR SN 85/2021 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och
LSS per 2021-09-30

Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (Sol) och 9 § Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 42. Av dessa är 14 insatser verkställda eller
avslutade av annan anledning. Inom äldreomsorgen finns fyra beslut om särskilt
boende, varav två beslut har verkställts vid rapporteringstillfället med en väntetid
på ca 6 månader. Två ej verkställda beslut gällande dagverksamhet har fördröjts
med anledning av covid-19-pandemin och medföljande restriktioner. Inom
individ- och familjeomsorgen finns det 16 rapporterade ärenden, varav sex
ärenden nu är verkställda/avslutade. De rapporterade besluten avser kontaktfamilj
(5 st), kontaktperson (6 st), familjebehandling (4 st) och andrahandskontrakt ( 1
st). Inom LSS-verksamheten är det 17 rapporterade ärenden, varav tre ärenden är
verkställda. De insatser som ej är verkställda vid rapporteringstillfället är
korttidsvistelse (3 st), kontaktperson (6 st), ledsagarservice (2 st), daglig
verksamhet (1 st) och boende vuxen (2 st).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-08
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-09-
30

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej
verkställda gyrmande beslut enligt SOL och LSS per 2021 -09-30 till
handlingarna.

•

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per

2021 -09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 125/2021-10-26).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

Ek f1l3
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Bilaga
HERRLJUNGA KOMMUN

1 SN S 125/2021-1 O-26
Mn
uwSocialförvaltningen

2021 - 10-08

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2021-09-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg
Typ av bistånd
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Kontaktperson
Särskilt boende

Dagverksamhet

Datum för beslut
2021 -01-18
202 1-02- 1 9
202 1 -04- 1 4
2021 -05-28
2021-06- 14
202 1 -06-22

Datum för avbrott Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
IVlan

Kvinna
Man
IVlan

Man

Verk/avs2.
202 1 -07-07
202 1 -08-30

2021 - 10-05

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet
Dagverksamhet 2020-03 - 17 Vuxen Kvinna 202 1 -09- 1 2

Funktionshinder omsorg
Typ av bistånd Datum för beslut
Kontaktperson 2021 -01 -27
Korttidsvistelse 2021 -05- 12

Datum för avbrott Individ
Vuxen

Ungdom

Kön Verk/avs.
Kvinna 202 1 -07- 1 5

Flicka 202 1 -08-26

Individ och familj eomsorg
Typ av bistånd Datum för beslut
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Familjebehandling
Familjebehandling
Familjebehandling
Kontrakt boende
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Familj ebehandling

Datum för avbrott
2020-05-26

Individ
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom

Kön
Pojke
Flicka

Pojke
Pojke
Pojke
Flicka
Man
Flicka
Pojke
Flicka

Pojke
Flicka
Pojke
Man

Pojke
Pojke

Verks/avs.

202 1 -09-012020- 10-27
2021 -03-02
2021-03- 16 202 1 -09-28

202 1 -09-28
202 1 -09-28
202 1 -08-03
2021 -09-30

2021 -03-16
2021 -03-16
202 1 -03-30
2021 -04-07
202 1-04- 1 4
2021 -04-20
2021 -04-21

2021 -04-2 1
2021 -05-18
202 1 -05-28
202 1 -06-03
2021 -06- 10

Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktfamilj

Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.
2 Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

På el
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LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Ledsagarservice
Kontaktperson
Boende vuxna
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Personlig assistans
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Ledsagarservice
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Boende vuxna
Kontaktperson

Datum för beslut
2019-02-28

Datum för avbrott Individ
Vuxen

Ungdom
Vuxen

Ungdom
Vuxen
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
Flicka
Kvinna

Pojke
Man
Man
Flicka
Pojke
Kvinna
Pojke
Pojke
Flicka
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man

Verks/avs.

2020-06-24
2020-07-07

2019- 12-31

2020-07-3 1
2020-09-29 2021-07-16

2021 -08-232020-1 1-06
2020-11-19

2020-12-01
2020- 12- 15

2020- 12- 15
2020-12- 16

2021-01-27
2021 -06-03
2021 -06-08
2021 -06- 16

2021 -01-26

2021-10-07

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssarnordnare

Dra rl
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HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNgrYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 19

KS § 196 DNR KS 125/2021 400

Svar från socialnämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inom
hotell- och restaurangbranschen under covid-19-pandemin

Sammanfattning
Mats Palm (S) inkom 2021-05-03 med ett initiativärende med förslag om att
kommunen undersöker huruvida det är möjligt att avgiftsbefria tillsynen mot
hotell- och restaurangbranschen under covid- 19 pandemin med motiveringen att
hotell- och restaurangbranschen påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.
Kommunstyrelsen beslutade genom KS § 93/2021-05-31 dels att kommunen
utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och
restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid- 19 pandemin och dels att
kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell-
och restaurangbranschen för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn
under Covid- 19 pandemin.

Bygg- och miljönämnden inkom till kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-27
med en utredning gällande avseende avgiftsbefriad livsmedelstillsynen,
kommunstyrelsen godkände utredningen. Socialnämnden beslutade genom SN §
129/2021-1 0-26 att överlämna en utredning avseende avgiftsbefriad
alkoholtillsyn. Socialförvaltningens utredning visar att det är möjligt för
kommunfullmäktige att fatta beslut om att avgiftsbefria enskilda näringsidkare
men att beslutet om att eftersänka avgifterna ska vara tidsbegränsat.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 129/2021-10-26
Bilaga 1, SN § 129/2021-10-26
Kommunstyrelsen § 147/2021-09-29
Bilaga 1, BMN § 33/2021-09-01

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut: 1

• Utredningen godkänns (bilaga 1, SN § 12&2021-10-26)

Av,Äwl,3 eaX gg6 rl

Mats Palm (S) bifaller socialnämndens förslag och föreslår ett tillägg i form av
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att grundavgiften för
alkoholtillsyn halveras för 202 1 och 2022. Kostnaden om cirka 1 8 tkr per år
finansieras via kommunens resultat.

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Justerandes sign

n
Utdragsbestyrkande

{$
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
Sid 20

Fortsättning KS § 196

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen godkänns (bilaga 1, SN § 12/2021-10-26)
2. Grundavgiften för alkoholtillsyn halveragför 2021 och 2022. Kostnaden

om cirka 1 8 tkr/år finansieras via kommunens resultat.

Adam 5 eAA .$ 536 FL

Justerandes sign

GB N\& -
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-27
Sid 13

KS § 147 DNR KS 125/2021 400

Svar från bygg- och miljönämnden avseende avgiftsbefriad
tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin

Sammanfattning
2021-05-3 1 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna
samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för
livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19
pande-min (KS § 93/2021 -05-3 1).

Samhällsbyggnadsförvaltningen kom efter utredning av ärendet fram till att det
saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att
kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora

förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom
att ändra verksamheternas riskklassning. Bygg och miljönämnden hanterade
ärendet 2021-09-01 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
utredningen.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 34/2021-09-01
Bilaga 1, BMN § 33/2021-09-01

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

7. Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).

För kännedom till: Bygg – och miljönämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/#
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HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

M-2021 -346

Utredning av möjligheter och kostnader för att avgiftsbefria
hotell- och restaurangbranschen under pandemin

202 1-05-3 1 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna
samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för
livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid- 19
pandemin.

Slutsatsen är att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för
kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som
har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras
genom att ändra verksamheternas riskklassning.

Möjligheter
Sveriges kommuner och regioner (SKR) svarar på sin websida på frågor om hur
kommunernas livsmedelsavgifter påverkas av coronapandemin. Där framgår att
SKR bedömer att kommuner måste ta ut avgifter för livsmedelskontroller1.

1 svaret på frågan beskriver SKR att registrerade livsmedelsverksamheter ska
kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF).
Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9
§§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten
har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för
kontrollen.

Vidare beskriver de att kontrollbehovet däremot kan se annorlunda ut för de

verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls
kommer att driva verksamhet under pandemin. Detta kan hanteras genom
riskklassningen.

Kostnader
Om Herrljunga kommun, trots att legalt utrymme saknas, skulle avstå från att ta ut
avgift för livsmedelskontrollen så skulle kostnaden för år 2021 uppgå till 98 824
kr – 123 530 kr, beroende på om man räknar in gårdsbutiker och/eller
verksamheter med både butik och caf6 i den grupp som avgiftsbefrias.

MILJÖENHETEN

Elaine Larsson

Miljöchef
elaine.larsson@herrljunga.se
0513-171 21

Postadress
HERJtLJUN GA KOIVLV[UN

Box 201

Besöksadress
Torget 1

Telefon
05 1 3.. 170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga se

SIda 1 av (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-26
Sid 18

SN § 129 DNR SN 100/2021 7772

Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och
restaurangbranschen under covid-19-pandemin

Sammanfattning
Mats Palm (S) inkom 2021-05-03 med ett initiativärende med förslag om att
kommunen undersöker huruvida det är möjligt att avgiftsbefria tillsynen mot
hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin med motiveringen att
hotell- och restaurangbranschen påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

Utredningen visar att det är möjligt och att ett eventuellt beslut om
avgiftsbefrielse för enskilda näringsidkare skall tas av kommunfullmäktige samt
att beslutet skall vara tidsbegränsat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-14
Utredning i ärendet daterad 2021-10-14
Kommunstyrelsen § 93/2021-05-3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen.

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

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Utredningen godkänns (bilaga 1, SN § 128/2021-10-26).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

EL ita
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E 18 HERRLJUNGA KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNING
Sandra Säljö

2021-10-14
DNR SN 100/202 1

Sid 1 av 2

Utredning av möjligheter och kostnader för att avgiftsbefria
tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19-
pandemin

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun var först ut och beslutade 2021-02-22 att ge
miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för stadigvarande
serveringstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping beslutade 2021-03-08 att
efterskänka de fasta och rörliga årliga tillsynsavgifterna för år 202 1 gällande verksamheter
med stadigvarande serveringstillstånd. Detta beslut skickade som information till
medlemskommunerna och har i Herrljunga kommun varit uppe på socialnämnden som
information

2021-05-03 inkom Mats Palm (S) med ett initiativärende med förslag om att kommunen
undersöker huruvida det är möjligt att avgiftsbefria tillsynen mot hotell- och
restaurangbranschen under covid-19 pandemin med motiveringen att hotell- och
restaurangbranschen påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

202 1-05-03 beslutade Kommunstyrelsen i två punkter att:
Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och
restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid- 19 pandemin
Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiHsbefria hotell- och
restaurangbranscher1 för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-
19 pandemin.

Socialnämnden i Herrljunga kommun ansvarar för alkoholtillstånd samt därmed tillhörande
tillsyn. Kommunen har delegerat handläggning och tillsyn till Tillståndsenheten i
samverkan (TiS) i Lidköping som hanterar 16 kommuner. En omvärldsanalys har gjorts
inför detta uppdrag och en förfrågan har ställts till respektive kommun som ingår i TiS med
frågan om de har efterskänkt kostnader till näringslivet utifrån Corona pandemin.
Av dessa 16 kommuner har 15 kommuner svarat, Falköping har inte svarat. Av dessa 15
har tre (Töreboda, Mariestad och Essunga) valt att inte efterskänka några avgifter alls
medan 12 kommuner (Lidköping, Gullspång, Vara, Tidaholm, Tibro, Vårgårda, Karlsborg,
Götene, Grästorp, Hjo och Skara) har valt att efterskänka avgifterna för grundavgift
och/eller rörlig avgift för alkoholtillstånden. De flesta kommuner har efterskänkt år 2020
års avgift och några både 2020 och 2021 års avgift.
Ingen har efterskänkt avgifter för livsmedelstillsyn i de dokument som undertecknad har
fått ta del av.

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 2 12000-1 520 • www.herrljunga.se

1+=? Zh
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HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNING
Sandra Säljö

2021- 10-14
DNR SN 100/202 1

Sid 2 av 2

Avseende livsmedelstillsynen av hotell- och restaurangbranschen hanteras denna fråga
sparat i tjänsteskrivelse av Herrljunga kommuns samhällsbyggnads förvaltning, miljöchef
Elaine Larsson i tjänsteskrivelse med diarienummer M 346/2 1.

Ekonomisk bedömning

Den fasta tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd är baserad på
serveringsställets öppettider. Den totala grundavgiften för serveringsställena i Herrljunga
kommun (sju tillstånd) uppgick år 2020 uppgick till 37 000 kr och 202 1(sex tillstånd) till
31 000 kr. Den rörliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd är baserad på
serveringsställets omsättning av alkoholdrycker. Den totala rörliga tillsynsavgiften för
serveringsställena i Herrljunga kommun år 2020 uppgick till 21 750 kr och uppskattad
avgift 2021 är 21 750 kr.

Det finns inte utrymme i Socialnämndens budget 2021 att efterskänka dessa avgifter.

Juridisk bedömning

8 kap. §10 alkohollagen ger förutsättningar för kommuner att ta ut avgift för prövning om
ansökan om serveringstillstånd och avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen. Utifrån
lagtexten Hr en kommun ta ut avgift men man behöver inte. Kraven på kommunen
avseende tillsyn enligt lagen kvarstår även om man efterskänker avgiften.

Regler om stöd till näringslivet 2 kap. §8 Kommunallagen (KL). Enligt 2 kap. §8 första
stycket KL mr kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen. Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för det 2 kap, g8 andra stycket KL.
Flera kommuner har därför gjort bedömningen att situationen under pandemin är att anses
som extra ordinär nedanstående är Lidköpings bedömning:

“ Den situation vi befInner oss i /år betraktas som extraordineir, vilket också aktuatiserar
möjligheten att “synnerliga skäl“ enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det
gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av
pcmdemin. Det fInns också anledning att ha en differentierad bedömning i förhållande till
vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningscmst€md fInns det sannolikt större utrymme
för att medge än en ren e/tergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att det ska råda
en restriktiv syn på kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhåInS dock,
när det gäller avgränsningen av tillåtna insatser att rättstillämpningen måste kunna
anpassas till samhällsutvecklingen Olika former av stöd till följd av co\?id 19 bör således
kunna ges ut utan hinder av 2 kap 8 8 KL Som alltid blir det dock en bedömningfrånfatl
till faU

Är det då juridiskt möjligt att efterskänka avgifter för stadigvarande serveringstillstånd?
Ja, förutsättningarna är enligt kommunjurist i Skövde möjliga men att det är
kommunfullmäktige som ska besluta i frågan samt att eventuellt beslut om att efterskänka
avgifterna ska vara tidsbegränsade.

Ärende 12
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Beteckning

Czc/2 ö2

Till Kommunfullmäktige Herrljunga Kommun

Tomten kommer tidigt i år.Kömmunens Väl Värnar vår största och viktigaste
resurs i kommunen personalen. En modern arbetsgivare som inte erbJuder gratis
kaffe/the till sin personal finns inte längre. Med skyndsam handläggning och lite
god vilja skall detta kunna införas redan till den 1 januari 2022. Med tanke på
resultatet i det kommande bokslutet finns inga ekonomiska skäl att fortsätta med
kaffe avdraget på löner under kommande år.

-Zr%c
mnie“Ä':;;all (KV)

Politiker som aldrig tackar nej till en kopp kaffe och ett trevligt
samtal.

Ärende 13
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Beteckning
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Inför Huskurage
I Sverige dödas 20 personer varje år av sin nuvarande eller
tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare
eller nuvarande man. Våldet utövas av både kvinnor och män.

men det är männen som står för det grövsta våldet och det
dödande våldet i absolut störst utsträckning. 200 000 barn i
Sverige lever i hem med våld. Det är vart tionde barn som
lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.
Våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så därför krävs
det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta
mot våld i nära relation.
Huskurage (www.huskurage.se) är ett sådant verktyg. Vi
behöver agera och visa civilkurage genom omsorg om våra
grannar. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas.
Det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng.
Här är de enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne:
ring på dörren och fråga hur det står till

vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden

ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen
först)
Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan A hjälp
och de som utsätter vet att de inte Hr fortsätta utöva våldet i

det tysta. De vet att grannarna kommer att ingripa och agera.
Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de
förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både
forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd
i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin
omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och
hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
Jag och Centerpartiet i Herrljunga yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Herbo att införa
Huskurage i sina bostäder
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens förvaltningen att
i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar
informera om Huskurage

Centerpartiets kommunfullmäktige grupp, genom gruppledare
Jessica Pehrson

:-.,7ess/a
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BESLUT

Dnr:
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2021-12-03

201-52543-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Herrljunga
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Christer Amnehammar
Ny ersättare: Niclas Emanuelsson
Avgången ledamot: Andreas Molin

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Herrljunga

Ledamot Ersättare

Johnny Carlsson
Brita Hårsmar
Jessica Pehrson
Christer Amnehammar *
Cecilia Frändberg
Thorbjörn Holgersson

1. Susanne Marstorp
2. Uno Sanfridsson
3. Niclas Emanuelsson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg

Kopia till
Herrljunga kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Centerpartiet

Meddelande 1


	Föredragningslista
	Ärende 2- Svar på medborgarförslag om plan för solceller
	Ärende 3- Svar på medborgarförslag om revidering av nuvarandeprissättning för hyra av sporthallar
	Ärende 4- Svar på medborgarförslag om att sänka den generellahastighetsgränsen i kommunens tätorter
	Ärende 6- Renhällningstaxa 2022 för Herrljunga kommun
	Ärende 7- Taxa för vatten och avlopp 2022
	Ärende 8- Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022
	Ärende 9- Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete
	Ärende 10- Försening i politisk omorganisation
	Ärende 11- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol ochLSS per 2021-09-30
	Ärende 12- Svar från socialnämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inomhotell- och restaurangbranschen under covid-19-pandemin
	Ärende 13- motion om gratis kaffe/the för anställda
	Ärende 14- motion om införande av Huskurage 
	Meddelande 1- Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 



