
   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sid 

 2021-09-20 1 
 

 

Plats och tid 

Beslutande 

 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under- 
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

     
Kommunhuset Sämsjön och Microsoft Teams, Herrljunga kl. 18.30 – 19. 15 
 

Andreas Johansson (M), ordförande 
Ronnie Rexwall (KV), 1:e vice 
ordförande  
 
Digitalt deltagande 
Björn Wilhelmsson (S), 2:e vice 
ordförande 
Johnny Carlsson (C)  
Brita Hårsmar (C)  
Jessica Pehrson (C)  
Christer Amnehammar (C) tjg. ers. för 
Andreas Molin (C)  
Cecilia Frändberg (C) 
Torbjörn Holgersson (C) 
Fredrik Svensson (KD) 
Ingemar Kihlström (KD)  
Christina Glad (KV) 
Börje Aronsson (KV) 
 

 
 

Digitalt deltagande  
Finn Svensson (L) tjg. ers. för Inger Gustavsson (L) 
Charlotta Norén (L) 
Håkan Körberg (L) 
Christina Abrahamsson (M) §§ 110- 126 
Karin Carlsson (M)  
Gunnar Andersson (M), §§ 100–108, 110–126 
Mats Palm (S), §§ 100–108, 110–126 
Anette Rundström (S)  
Bert-Åke Johansson (S) 
Kari Hellstadius (S) tjg. ers. för Jan Bengtsson (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Marco Glad (SD)  
Jacob Brendelius (SD) 
Magnus Jonsson (V) 
Terese Eneman (V)  
 

  

Fam Sundquist, nämndsamordnare 
Michelle Lunne, registrator  
Ior Berglund, kommundirektör, digitalt deltagande  
Anna Gawrys, administrations- och kommunikationschef, digitalt deltagande  
 
Björn Wilhelmsson (S)                   Ronnie Rexwall (KV)  

 
Kommunhuset 2021-09-20, direktjustering 

 
§§ 100–126 

Fam Sundquist  
 

Andreas Johansson (M) 

 

Björn Wilhelmsson (S)                   Ronnie Rexwall (KV) 

Kommunfullmäktige  

2021-09-20 
2021-09-21 2021-10-13 

Kommunhuset Herrljunga 

Övriga deltagare 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   2 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 100 Ändring av dagordningen ........................................................................................................ 4 
§ 101 Allmänhetens frågestund ......................................................................................................... 5 
§ 102 Svar på medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid 

Orraholmen ............................................................................................................................... 6 
§ 103 Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927 mellan Eggvena skola och 

Fölene kyrka ............................................................................................................................. 9 
§ 104 Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen .................................................. 11 
§ 105 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter ......... 12 
§ 106 Svar på motion om anhörigstöd ............................................................................................. 14 
§ 107 Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik- och parkerings-situationen vid 

Eriksbergs skola ..................................................................................................................... 15 
§ 108 Information från revisionskollegiet ....................................................................................... 17 
§ 109 Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst ....................................... 18 
§ 110 Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder .............................. 20 
§ 111 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnd ............................................................................. 21 
§ 112 Reglemente för myndighetsnämnd ........................................................................................ 22 
§ 113 Säkerhetspolicy Herrljunga kommun .................................................................................... 23 
§ 114 Sammanträdesplan 2022, årshjul ........................................................................................... 24 
§ 115 Begäran om rapportering från Herrljungabostäder gällande uppdrag att genomföra 

nybyggnation av 64 lägenheter............................................................................................... 26 
§ 116 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021 ..................................................... 27 
§ 117 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021 ................................................................... 28 
§ 118 Fyllnadsval av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning ............................................ 29 
§ 119 Fyllnadsval av ersättare i bildningsnämnden ......................................................................... 34 
§ 120 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i de kommunala bolagen 

Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB............................................................ 35 
§ 121 Medborgarförslag om att sänka den generella hastighetsgränsen i kommunens tätorter ...... 30 
§ 122 Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i 

kommunen .............................................................................................................................. 31 
§ 123 Medborgarförslag om plan för solceller ................................................................................ 32 
§ 124 Motion om ungdomsgård i Ljung .......................................................................................... 33 
§ 125 Motion om främjande av biologisk mångfald i Herrljunga kommun .................................... 36 
§ 126 Meddelanden .......................................................................................................................... 37 

  
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   3 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   4 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 100 
 
Ändring av dagordningen  
 
Förslag till beslut 
Andreas Johansson (M), kommunfullmäktiges ordförande, informerar om att 
ärendet 10, 11 och 12 utgår från dagordningen.  
 
Ordföranden föreslår sedan att följande ärenden läggs till dagordningen enligt 5 kap 
33 § i kommunallagen;  
 

• Fyllnadsval av ersättare i bildningsnämnden. 
• Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i de kommunala 

bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB. 
• Motion om främjande av biologisk mångfald i Herrljunga kommun. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige är eniga om att godkänna de föreslagna 
ändringarna i dagordningen och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 

1. Fyllnadsval av ersättare i bildningsnämnden. 
2. Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i de kommunala 

bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB. 
3. Motion om främjande av biologisk mångfald i Herrljunga kommun. 

 
_____ 
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KF § 101  DNR KS 16/2021 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______ 
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KF § 102  DNR KS 263/2020 388 
KS § 131 
 
Svar på medborgarförslag om att upphäva beslut gällande 
ställplatser för husbil vid Orraholmen 

 
Sammanfattning 
Kent Johansson inkom 2020-12-30 med medborgarförslag om  

• att upphäva tidigare beslut (KF§7/2018-02-13) gällande ställplatser för 
husbilar på Orraholmen.         
                                  

I medborgarförslaget finns tre platser som förslagsställaren ser som mer lämpade  
1. Grusparkeringen vid hembygdsparken 
2. Gamla guldgrävarlägret vid Nossan 
3. Folketspark vid skoghälla                                                                                        

 
• Förslagsställaren förordar dock grusplanen vid hembygdsparken.  

 
Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 7/2018-03-13 medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidie bad 
samhällsbyggnadsförvaltningen att bistå i utredningen av ärendet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja punkt 1 i medborgarförslaget och att tekniska 
nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att utredningen ska undersöka huruvida 
tidigare avsatta medel (100 000 kr) i tekniska nämndens budget för 2021 avseende 
ställplats på Orraholmen kan användas för att finansiera en lösning enligt 
medborgarförslaget punkt 2.  Kommunstyrelsens ordförande föreslår att punkt 1 i 
medborgarförslaget avslås och att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 
2 i medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-29 
Kommunfullmäktige § 23/2021-02-23 
Medborgarförslag inkommit 2020-12-30 
Kommunfullmäktige § 7/2018-02-13 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Punkt 1 i medborgarförslaget avslås. 
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 
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Fortsättning KF § 102 
Fortsättning KS § 131 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Punkt 1 i medborgarförslaget beviljas. 
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 

- Utredningen ska undersöka huruvida tidigare avsatta medel (100 tkr) i 
tekniska nämndens budget för 2021 avseende ställplats på Orraholmen kan 
användas för att finansiera en lösning enligt medborgarförslaget punkt 2.  

 
Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag. 
 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller förvaltningens förslag. 
 
Fredrik Svensson (KD) bifaller ordförandens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 

 ______ 
 

Reservation 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Jessica Pehrson (C) reserverar sig mot beslutet 
och inkommer med skriftlig reservation enligt följande: 
 
Centerpartiet i Herrljunga kommun reserverar sig mot förslaget att fortsätta med 
planerna att anlägga ställplatser för husbilar vid Orraholmen, till förmån för beslutet 
att upphäva förslaget och istället titta på andra attraktiva ställplatser inom 
Herrljunga tätort så som exempelvis hembygdsparken. Anledningen till beslutet 
grundar vi på att huvudvägen till Orraholmen är en enskild väg som ej är lämpad 
för såpass tung trafik, dessutom är vi oroliga över de eventuella miljöaspekter som 
kan komma av att anrätta en ställplats vid Orraholmen. 
______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Jessica Perhson (C) följande: 
 

• Punkt 1 i medborgarförslaget beviljas. 
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 

- Utredningen ska undersöka huruvida tidigare avsatta medel (100 tkr) i 
tekniska nämndens budget för 2021 avseende ställplats på Orraholmen kan 
användas för att finansiera en lösning enligt medborgarförslaget punkt 
2frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 102 
 
Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S), Börje Aronsson (KV) och Fredrik 
Svensson (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 

______ 
 

 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Tekniska nämnden 
Förslagsställaren 
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KF § 103   DNR KS 24/2021 351 
KS § 132 
 
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927 
mellan Eggvena skola och Fölene kyrka 
 
Sammanfattning 
Ronny Norrman inkom 2021-01-25 med medborgarförslag om att kommunen 
utreder kostnaderna för och beslutar om byggnation av cykelväg längs med väg 
1927 mellan Eggvena skola och Fölene Kyrka. Kommunfullmäktige överlämnade 
genom KF § 24/2021-02-23 medborgarförslaget till tekniska nämnden. Tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås då föreslagen 
sträcka berör statligt vägnät. 

 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 56/2021-06-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-06 
Karta på föreslagen sträcka 
Kommunfullmäktige § 24/2021-02-23  
Medborgarförslaget inkommet 2021-02-23 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås. 
 
Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår ett tillägg i form av att 
medborgarförslaget tas i beaktande i och med framtagande av cykelstrategi. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Medborgarförslaget tas i beaktande i och med framtagande av cykelstrategi. 

______ 
 

I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KF § 103  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Medborgarförslaget tas i beaktande i och med framtagande av cykelstrategi. 

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren, tekniska nämnden 
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KF § 104   DNR KS 45/2021 385 
KS § 133 
 
Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen 

 
Sammanfattning 
Yvonne Stenqvist inkom 2021-02-08 med medborgarförslag om fler grillplatser. 
Förslagsställaren önskar fler grillplaster på följande platser: 

• Prästbron-Vedumsvägen 
• Haraberget 
• Grästorpasjön 

  
Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 25/2021-02-23 förslaget till 
tekniska nämnden. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
punkt 1 i medborgarförslaget och att avslå punkt 2 och 3. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 52/2021-06-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24 
Kommunfullmäktige § 25/2021-02-23 
Medborgarförslag inkommit 2021-02-08 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid 
Prästabron/Vedumsvägen beviljas. 

• Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid 
Prästabron/Vedumsvägen beviljas. 

2. Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid 
Prästabron/Vedumsvägen beviljas. 

2. Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås. 
______ 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Förslagsställaren, tekniska nämnden 
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KF § 105  DNR KS 181/2020 384 
KS § 135 
 
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i 
kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 
Fredrik Olsson inkom 2020-08-31 med medborgarförslag om utbyggnad av 
discgolfbanor i Herrljungas två tätorter. Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 17/2021-02-23).   
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen och att 
anläggningskostnaden tas med i tekniska nämndens investeringskostnader för 
2022–2024. 

 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 50/2021-06-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-25 
Kommunfullmäktige § 114/2020-09-15 
Medborgarförslag inkommit 2020-08-31 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget beviljas 
• Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden 

2022–2024. 
 
Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag punkt 1 och föreslår en ändring i 
punkt 2 i form av att anläggningskostnaden tas med i tekniska nämndens 
investeringsbudget för 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag punkt 1 till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag punkt 2 mot Mats Palms (S) 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Mats Palms 
(S) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden 

2022. 
______ 

 
I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KF § 105 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden 

2022. 
______ 

 

Expedieras till: 
För kännedom 

Tekniska nämnden 
Förslagsställaren 
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KF § 106  DNR KS 34/2021 760 
KS § 134 
 
Svar på motion om anhörigstöd 

 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna inkom 2020-02-05 med en motion avseende utredning av 
formerna för anhörigstöd samt att funktionen anhörigstödjare införs inom lämplig 
förvaltning om utredningen identifierar sådana behov. Kommunfullmäktige 
beslutade genom KF § 26/2021-02-23 att överlämna motionen till socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24 om driftsäskande för 2022 avseende 
anhörigsamordnare. Socialförvaltningen påbörjade under våren 2021 rekrytering av 
anhörigsamordnare som under 2021 finansieras av statsbidrag. Socialnämnden 
föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 81/2021-06-08 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-05-27 
Kommunfullmäktige § 26/2021-02-23 
Motion inkommit 2021-02-05 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 
  

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

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen anses besvarad. 
______ 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

 
Socialnämnden 
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KF § 107  DNR KS 115/2021 351 
KS § 136 
 
Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik- och 
parkerings-situationen vid Eriksbergs skola 
 
Sammanfattning 
Ove Severin inkom 2021-04-19 med en motion avseende köp av fastigheten 
Eriksberg 4:6 för att på fastigheten kunna tillskapa fler parkeringsplatser som 
personal i skolan och förskolan kan nyttja samt avlämningsplatser för de som 
lämnar barn vid skolan. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till tekniska 
nämnden (KF § 66/2021-04-20).  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och ge tekniska 
nämnden i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler avlämningsplatser i 
anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som finns idag. Detta som ett led 
att generellt förbättra trafiksituationen utanför Eriksbergs skola. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 49/2021-06-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24 
Kommunfullmäktige § 66/2021-04-20 
Motion inkommit 2021-04-20 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut 

• Motionen avslås. 
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler 

avlämningsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som 
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför 
Eriksbergs skola. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler 

avlämningsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som 
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför 
Eriksbergs skola. 

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

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   16 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 107 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler 

avlämningsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som 
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför 
Eriksbergs skola. 

 ______ 
 
 

 
 Expedieras till: Tekniska nämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   17 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 108  DNR KS 17/2021 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar om följande: 

• Kommunrevisionen hade sitt första möte den 18 augusti.  
• Kommunfullmäktiges presidium och revisorerna har haft ett möte gällande 

pågående granskningsarbete samt planerade uppdrag inför hösten.   
• Arbete med ansvarsprövning av nämnder och styrelser beräknas påbörjas i 

början av oktober.  
• Inplanerade studiebesök på Hagen och Altorpskolan.  
• Kommunrevisionen har en utbildningsträff med andra kommuner i 

december för utbyte av erfarenheter. Utbildningen sker i Deloittes regi.  
• Nästa granskning området för revisorerna blir digitaliseringsstrategi för 

Herrljunga kommun.  
• Granskning av internkontrollprocessen är slutförd. Kommunfullmäktige 

får underlagen till nästkommande sammanträde. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 

 
 

 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   18 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

  
KF § 109  DNR KS 146/2021 952 
KS § 116 

 
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. 
Kommunalförbundets direktion har 2021-05-28 godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022–2024. Direktionen skickar nu i enlighet med 
Tolkförmedling Västs förbundsordning förslaget till förbundsmedlemmarna för 
samråd, eventuella synpunkter ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 1 
september. Budget och verksamhetsplan 2022–2024 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2022–2024 samt budget 2022. Budget 2022 för 
Tolkförmedling Väst är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd 
med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 
uppdrag för 2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella 
tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 
avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara av 
engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med negativt 
utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 
egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej 
behöva återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande 
balanskravet med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att 
det beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan 
av förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren 
ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av 
engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 
resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. Förvaltningens bedömning är att Herrljunga 
kommun bör ställa sig bakom föreslag till budget- och verksamhetsplan 2022–2024 
för Tolkförmedling Väst. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-10 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 439/2021-05-28 
Förslag till budget- och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2022–2024 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Herrljunga kommun 
ställer sig bakom föreslagen budget- och verksamhetsplan 2022–2024 för 
Tolkförmedling Väst.   

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



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   19 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 109 
Fortsättning KS § 116 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och 
verksamhetsplan 2022–2024 för Tolkförmedling Väst (bilaga 1, KS § 
116/2021-08-30).   

______ 
 
Jäv 
Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S) och Christina Abrahamsson (M) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och 
verksamhetsplan 2022–2024 för Tolkförmedling Väst (bilaga 1, KS § 
116/2021-08-30).   

______ 

Expedieras till: Tolkförmedling Väst 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   20 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 110  DNR KS 86/2021 901 
KS § 119 
 
Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för 
facknämnder 
 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagordningen. 
______ 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   21 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 111  DNR KS 174/2020 101 
KS § 120 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnd 
 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagordningen. 
______ 
 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   22 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 112  DNR KS 175/2020 101 
KS § 121 
 
Reglemente för myndighetsnämnd 
 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagordningen. 
______ 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   23 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 113  DNR KS 161/2021 910 
KS § 127 
 
Säkerhetspolicy Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Säkerhetsarbetet inom kommunen innefattar flera områden, tex brandskydd, 
brottsförebyggande, krisberedskap och civilt försvar. För att skapa en enhetlig 
grund för säkerhetsarbetet behövs en övergripande policy som styr alla dessa 
områden mot samma övergripande mål och tydliggör ansvarsfördelningen. Till 
policyn knyts sedan riktlinjer för de olika säkerhetsområdena som mer specifikt 
redogör för hur arbetet ska bedrivas inom varje säkerhetsområde. 
Idag finns en brandskyddspolicy (KF §44/2014-04-01) vilken utifrån föreslagen 
struktur ovan kommer att upphöra och istället arbetas om till en riktlinje knuten till 
säkerhetspolicyn.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-07-05 
Förslag till säkerhetspolicy 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förslag till säkerhetspolicy godkänns. 
• Nuvarande brandskyddspolicy upphör. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Säkerhetspolicy antas (bilaga 1, KS § 127/2021-08-30) 
2. Nuvarande brandskyddspolicy upphör. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Säkerhetspolicy antas (bilaga 1, KS § 127/2021-08-30) 
2. Nuvarande brandskyddspolicy upphör. 

______ 
 
 
 
 
 

 
 

  

  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   24 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 114  DNR KS 153/2021 910 
KS § 122 
 
Sammanträdesplan 2022, årshjul 

 
Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2022 tagits 
fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera 
verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera 
ärendeflödet i organisationen. Efter en inkommen motion beslutade 
kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för 
kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 
2022 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad. 
Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till regionfullmäktiges 
sammanträdesdagar för 2022 och kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
sammanträden är i planen förlagda på datum då regionfullmäktige inte har ordinarie 
sammanträde. Datumen för internkontroll har stämts av mot policyn för 
internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-24 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 daterad 2021-09-07 
Sammanträdesplan 2022, årshjul 
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 137/2021-06-07 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2022 och sammanträdesplanen för 2022 
fastställs. 
 

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder: 
1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2022. 
2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2022. 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2022 och sammanträdesplanen för 2022 
fastställs (bilaga 1, KS § 122/2021-08-30). 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2022. 
2. Sammanträdesplan för 2022 antas (bilaga 2, KS § 122/2021-08-30). 

______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   25 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KF § 114 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2022. 
2. Sammanträdesplan för 2022 antas (bilaga 2, KS § 122/2021-08-30). 

______ 
 

Expedieras till: samtliga nämnder 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   26 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 115  DNR KS 159/2021 101 
KS § 123 
 
Begäran om rapportering från Herrljungabostäder gällande 
uppdrag att genomföra nybyggnation av 64 lägenheter 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 64/2020-06-16 att ge 
Herrljungabostäder i uppdrag att genomföra nybyggnation av 64 lägenheter. Enligt 
beslutet ska 32 lägenheter aktiveras senast 2022-06-30, 16 lägenheter ska aktiveras 
senast 2025-01-01 och slutligen ska 16 lägenheter aktiveras senast 2028-01-01. 
Kommunstyrelsens presidie föreslår att kommunfullmäktige begär en rapport från 
Herrljunga bostäder. 
 
Önskvärt vore att kommunfullmäktige kontaktar Herrljungabostäder AB om en 
begäran gällande hur arbetet fortlöper, då drygt ett år gått sedan uppdraget 
utdelades.     
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2021-08-16 
Kommunfullmäktige § 82/2020-06-16 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära rapport från 
Herrljungabostäder AB gällande hur arbetet fortlöper med uppdraget.   

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

1. Rapport begärs från Herrljungabostäder AB gällande hur arbetet med 
uppdraget fortlöper.  

______ 
 

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

  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapport begärs från Herrljungabostäder AB gällande hur arbetet med 
uppdraget fortlöper.  

______ 

Expedieras till: Herrljungabostäder AB 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   27 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 116  DNR KS 50/2021 901 
KS § 129 
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår 
att bereda: 

• Medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla 
kommunens verksamheter. 

• Medborgarförslag om traktorförbud på Storgatan i Herrljunga. 
• Medborgarförslag om hemtjänsten i Herrljunga kommun. 
• Medborgarförslag gällande nuvarande prissättning för hyra av sporthallar. 
• Medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen. 
• Medborgarförslag om sommarcykelväg längs med väg 1927. 
• Medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid 

Orraholmen.  
• Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens 

tätorter. 
• Medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje. 
• Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-28 
Kommunfullmäktiges arbetsordning  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under hösten 2021 till handlingarna.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2021 
läggs till handlingarna.  

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

  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2021 
läggs till handlingarna.  

______ 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   28 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 117  DNR KS 51/2021 901 
KS § 130 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje 
år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda: 

• Motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal.  
• Motion om arbetsskor för vårdpersonal. 
• Motion om laddplatser för laddningsbara fordon. 
• Motion om bostadsbyggnation i Molla. 
• Motion angående åtgärder för att förbättra trafik-och parkeringssituationen 

vid Eriksbergs skola. 
• Motion om införande av visselblåsarfunktion i Herrljunga kommun. 
• Motion om digital signering. 
• Motion om anhörigstöd. 
• Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer. 
• Motion om gratis fixartjänst. 
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-28 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
  
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2021 till handlingarna.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2021 läggs till 
handlingarna.  

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

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2021 läggs till 
handlingarna.  

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   29 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 118  DNR KS 22/2021 111 
    DNR KS 150/2021 911 
 
Fyllnadsval av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning 
 
Sammanfattning 
Fullmäktige behöver välja en ledamot i kommunfullmäktiges valberedning där 
kommunens väl har en vakans. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2021-09-06 föreslår kommunens väl Ronnie Rexwall till ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-
12-31. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Ronnie Rexwall (KV) väljs till 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ronnie Rexwall (KV) väljs till ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-12-31. 

______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   30 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
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 Buller = lägre ljudnivåer 
Bränsleåtgång = minskar för samtliga fordon Säkrare trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter Enklare med en nivå för efterlevandet av hastighet 
Förhoppningsvis efterlevs 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. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 
______ 

 

Expedieras till: Tekniska nämnden 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   31 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 120  DNR KS 162/2021 823 
 
Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp 
och hålla rent i kommunen 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2021-07-02 från Claes Johansson; 
 
”Jag, tycker att kommunen anställer några ungdomar till att plocka upp allt skräp, 
fimpar med mera runt om här i samhället.  
 
Likaså att skräp plockas upp innan gräsklippning, detta för att undvika ännu fler 
skräpbitar”. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-20   32 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
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 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 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 reservkraftverk då 
dessa batterilager avlastar om de blir placerade på lämpliga platser i nätet. 
Med tanke på att elen troligen kommer att bli en bristvara i framtiden då det är ett 
flertal stora aktörer som startar elintensiv industri i norr där huvuddelen av 
vattenkraften kommer ifrån så innebär detta att mindre el 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 HEAB kunde ge alla lantbruk information om fördelar att 
investera i solen. Då det finns många ladugårdar 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. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

Expedieras till: Kommunstyrelsen  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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KF § 122  DNR KS 168/2021 386 
 
Motion om ungdomsgård i Ljung 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-08-16 från Mats Palm (S); 
”Det finns brister i kommunens utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar. 
I Herrljunga tätort finns ungdomsgården Freetime öppen några kvällar i veckan, 
men i kommunens andra tätort Annelund/Ljung finns inte någon motsvarande 
aktivitet. 
Vi är lyckligt lottade med ett brett idrottsliv och flera aktiva byalag och andra 
föreningar. Dock saknas i södra kommundelen en lokal för de ungdomar som inte 
(ännu) är föreningsaktiva. Detta gäller kanske speciellt för tjejer utanför 
föreningslivet, som inte idag har någon naturlig mötesplats. 
På senare tid har det tyvärr uppmärksammats att en del ”alternativa” platser har 
blivit samlingspunkt för ungdomar. Tråkigt med detta är att där också har 
uppmärksammats en del mer ljusskygga verksamheter, som tenderar att dra i dessa 
ungdomar. 
 
Att ”EPA-traktorn” fått ett rejält uppsving de senaste åren har många av oss 
uppmärksammat. Dessa mer motorintresserade tjejer och killar har heller ingen 
naturlig samlingsplats. De mer onaturligare platserna blir då samlingsplatser. Ofta 
är detta någons parkeringsplats, eller i värsta fall en fotbollsplan. 
 
Då det uppmärksammats att ”Gamla posten” i Ljung nu sålts och till stora delar 
står tom, finns det en lokal som skulle kunna fungera som mötesplats, inte bara för 
ungdomar, utan även för andra, t.ex. föreningar som tidvis har behov av en 
samlings/möteslokal. 
Under huset finns också ett större garage, vars hyresgäst visat intresse av att vara 
värd vissa kvällar för diverse ”motor-mek”. 

 
Jag yrkar att: 

• Herrljunga kommun utreder möjligheten att hyra postlokalen för ovan 
nämnda ändamål. 

• Herrljunga kommun utreder möjligheten för samverkan med 
föräldragrupper inom området. 

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

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

 

Expedieras till: Kommunstyrelsen  



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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KF § 123  DNR KS 22/2021 111 
 
Fyllnadsval av ersättare i bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Fullmäktige behöver välja en ersättare i bildningsnämnden där Centerpartiet har en 
vakans. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2021-09-20 föreslår Centerpartiet Johnny Carlsson till ersättare i 
bildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Johnny Carlsson (C) väljs till ersättare 
i bildningsnämnden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Johnny Carlsson (C) väljs till ersättare i bildningsnämnden mellan för 
resterande del av mandatperioden. 

______ 
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KF § 124  DNR KS 22/2021 111 
 
Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i de 
kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga 
Vatten AB 
 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) har i skrivelse 2021-09-20 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som styrelseledamot i de kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB 
och Herrljunga Vatten AB med omedelbar verkan. 
 
Förslag till beslut 
I skrivelse 2021-09-20 föreslår sverigedemokraterna Ebba Jansson (SD) som 
ledamot för de kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga 
Vatten AB för resterande del av mandatperioden. 

 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Jacob Brendelius begäran om 
entledigande som ledamot i de kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och 
Herrljunga Elektriska Vatten AB godkänns och finner att så sker. 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Ebba Jansson väljs till ledamot i de 
kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Elektriska Vatten 
AB godkänns och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Jacob Brendelius (SD) begäran om entledigande som ledamot i de 
kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Elektriska 
Vatten AB godkänns. 

2. Ebba Jansson (SD) väljs till ledamot i de kommunala bolagen Herrljunga 
Elektriska AB och Herrljunga Elektriska Vatten AB för resterande del av 
mandatperioden. 

______ 
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KF § 125  DNR KS 188/2021 488 
 
Motion om främjande av biologisk mångfald i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom  2021-09-20 från  Jacob Brendelius (SD): 
”Svenskt lantbruk har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. 
Utvecklingen har inneburit att antalet lantgårdar och jordbruksföretag i riket 
minskat kraftigt samt att färre personer finner sin utkomst inom lantbruket nu än 
tidigare. De jordbruksföretag som blivit kvar har medvetet blivit allt större för att 
uppnå stordriftsfördelar inom driften. Jordbruksföretag satsar nu allt oftare på 
produktion av en specifik gröda eller produktion av exempelvis enbart ägg, mjölk 
eller kött. Jordbruket har över tid genomgått en "industrialiseringsprocess" som 
kraftigt förbättrat produktiviteten. En ökad mekanisering, besprutning och 
omfattande användning av konstgödsel har också bidragit till ökade volymer. 
 
Sverigedemokraterna yrkar: 

• att Herrljunga kommuns förvaltningar och bolag gemensamt undersöker 
vilka natur-, park- och gräsytor, vilka kommunen disponerar, som lämpar 
sig för att främja biologisk mångfald samt anlitar expertis för att få råd kring 
hur dessa markområden bör vårdas och skötas. 

• att de förvaltningar och kommunbolag som eventuellt kan främja biologisk 
mångfald på kommunens mark upprättar riktlinjer och skötselplaner för de 
utpekade markområdena i enlighet med de intentioner som framförs i 
motionen. 

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

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
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KF § 126 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

 
 

  Meddelanden DNR 

 1 Beslut om att upphäva tidigare beslut 
avseende återbetalning av eget kapital från 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 

KS 120/2021 992 
 
 
 

 2 SN § 79/2021-06-08 Driftskostnader och 
behov på nya Hagens demenscentrum 
 

KS 106/2020 
 

  
 

 


	Ändring av dagordningen
	Allmänhetens frågestund
	Svar på medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen
	Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927 mellan Eggvena skola och Fölene kyrka
	Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen
	Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter
	Svar på motion om anhörigstöd
	Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik- och parkerings-situationen vid Eriksbergs skola
	Information från revisionskollegiet
	Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst
	Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder
	Reglemente för samhällsbyggnadsnämnd
	Reglemente för myndighetsnämnd
	Säkerhetspolicy Herrljunga kommun
	Sammanträdesplan 2022, årshjul
	Begäran om rapportering från Herrljungabostäder gällande uppdrag att genomföra nybyggnation av 64 lägenheter
	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021
	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021
	Fyllnadsval av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning
	Medborgarförslag om att sänka den generella hastighetsgränsen i kommunens tätorter
	Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i kommunen
	Medborgarförslag om plan för solceller
	Motion om ungdomsgård i Ljung
	Fyllnadsval av ersättare i bildningsnämnden
	Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i de kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB
	Motion om främjande av biologisk mångfald i Herrljunga kommun
	Meddelanden

