
   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sid 

 2021-05-24 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 – 20.30  
Ajournering kl. 19.47 – 20.00  

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) §§ 67- 74, 76- 83 
Susanne Marstorp (C) tjg. ers. för  
Brita Hårsmar (C) § 75 
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) 
 
 

   
 

 
 

Digitalt deltagande  
Inger Gustavsson (L) 
Charlotta Norén (L) 
Håkan Körberg (L) 
Christina Abrahamsson (M)  §§ 67- 75, 77-83 
Karin Carlsson (M) §§ 67- 75, 77-83 
Osborn Eklund (M) tjg. ers. för Karin Carlsson (M) § 
75, tjg. ers. för Gunnar Andersson (M), § 76 
Gunnar Andersson (M) §§67- 75, 77-83 
Mats Palm (S) §§ 67- 75, 77-83 
Anette Rundström (S)  
Bert-Åke Johansson (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Marco Glad (SD)  
Jacob Brendelius (SD) 
Lillemor Fritioff (V) tjg. ers. för Magnus Jonsson (V) 
Terese Eneman (V)  
 

  

Fam Sundquist, nämndsamordnare 
Michelle Lunne, registrator  
Ior Berglund, kommundirektör, digitalt deltagande  
 
 
Björn Wilhelmsson (S)                   Ronnie Rexwall (KV)  

 
Kommunhuset 2021-05-24, direktjustering  

 
§§ 67-83 

Fam Sundquist  
 

Andreas Johansson (M) 

 

Björn Wilhelmsson (S)                   Ronnie Rexwall (KV) 

Kommunfullmäktige  

2021-05-24 
2021-05-25  2021-06-16 

Kommunhuset Herrljunga 

Övriga deltagare 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-05-24   2 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 67 Allmänhetens frågestund ........................................................................................................... 3 
§ 68 Svar på medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför Tallkottens förskola .. 4 
§ 69 Svar på motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun ......................... 6 
§ 70 Svar på motion om fler platser inom de kommunala feriejobben .............................................. 8 
§ 71 Information från revisionskollegiet ......................................................................................... 10 
§ 72 Utbetalning av partistöd 2021 .................................................................................................. 11 
§ 73 Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Horsby ......................................... 13 
§ 74 Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Od ............................................... 15 
§ 75 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön samt alternativ för 

ledningsdragning .................................................................................................................... 17 
§ 76 Godkännande av årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst och prövning av 

ansvarsfrihet .......................................................................................................................... 20 
§ 77 Upphävning av riktlinjer för trygghetsboende ......................................................................... 22 
§ 78 Revidering av avgift för familjerådgivning ............................................................................. 24 
§ 79 Motion om bostadsbyggnation i Molla .................................................................................... 25 
§ 80 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden ................................................................................ 26 
§ 81 Medborgarförslag om hemtjänsten i Herrljunga kommun ...................................................... 27 
§ 82 Motion om laddplatser för laddningsbara fordon .................................................................... 28 
§ 83 Meddelanden ............................................................................................................................ 29 

  
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-05-24   3 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 67  DNR KS 16/2021 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______ 
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KF § 68  DNR KS 260/2020 351 
KS § 82 

 
Svar på medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning 
utanför Tallkottens förskola 
 
Sammanfattning 
Den 2020-12-21 inkom medborgarförslag från Luc Plasschaert om att införa 
hastighetsbegränsning utanför tallkottens förskola med motiveringen att lägre 
hastigheter sparar liv. Kommunfullmäktige överlämnande medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning (KF § 22 /2021-02-23). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde det som motiverat att sänka hastigheten 
till 30 km/h enligt medborgarförslag utefter trafiksituation och närhet till förskola. I 
bedömningen har förvaltningen vägt in närheten till förskola och att IMI, som har 
verksamhet dygnet runt under alla veckodagar, har sin personalparkering på ena 
sidan väg 182 och fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal 
måste passera väg 182 när de går mellan parkeringen och fabriken. Kostnad för 
skyltning av 30 km/h beräknas till ca 20 tkr och detta ryms inom nämndens budget 
för 2021. 
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 2021-03-31 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 41/2021-03-31 
Kommunfullmäktige § 22/2021-02-23 
Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2021-03-09 
Medborgarförslag inkommet 2020-12-21 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget beviljas. 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget beviljas. 
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) och Börje Aronsson (KV) 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KF § 68 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Medborgarförslaget beviljas. 
 ______ 

För kännedom till: Tekniska nämnden, förslagsställaren 
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KF § 69  DNR KS 154/2019 899 
KS § 72 

                     
Svar på motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-06-26 med en motion om att ta fram en koldioxidbudget 
för Herrljunga kommun som kan skapa ett tydligt politiskt ramverk för hur 
kommunen på ett effektivt sätt kan uppnå Parisavtalets mål. Inom ramen för 
kommunens arbete med Klimat 2030 antog Herrljunga kommun i december 2020 
ett åtagande om att under 2021 anta en koldioxidbudget för kommunen. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen godkänns och att pengar avsätts för 
genomförande. Västra Götalandsregionens regionstyrelse har beslutat att anta en 
koldioxidbudget för hela regionen, utifrån en rapport sammanställd av Uppsala 
universitet (Anderson et al. 2019). Förvaltningen föreslår att Herrljunga kommun 
låter ta fram motsvarande rapport för kommunen, och utifrån denna antar en 
koldioxidbudget för det geografiska området Herrljunga kommun med regelbunden 
revidering utifrån hur utvecklingen fortskrider. Denna kan användas som ett 
kommunikativt verktyg som kan underlätta för både beslutsfattare och medborgare. 
Att ta fram en koldioxidbudget ger inget facit till exakt vad vi behöver göra för att 
begränsa koldioxidutsläppen, men när den antas politiskt ger den en grund att luta 
sig mot i andra beslutsprocesser genom att visa att påverkan på koldioxidutsläpp är 
en viktig faktor att ta med i bedömningarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-08 
Kommunfullmäktige § 145/2019-09-16 
Motion om koldioxidbudget daterad 2019-06-26 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen beviljas. 
• 40 000 kronor beviljas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel år 2021 för 

att finansiera framtagande av koldioxidbudget för det geografiska området 
Herrljunga kommun. 

• Hänsyn tas till kostnad för löpande uppföljning och visualisering av 
koldioxidbudgeten i kommande års budgetar för kommunstyrelsen. I 
dagsläget är kostnaden för detta 20 000 kr/år. 

  
Mats Palm (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jacob Brendelius (SD) föreslår att motionen avslås.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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Fortsättning KF § 69 
Fortsättning KS § 72 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. 40 000 kronor beviljas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel år 2021 för 
att finansiera framtagande av koldioxidbudget för det geografiska området 
Herrljunga kommun. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen beviljas. 
2. Hänsyn tas till kostnad för löpande uppföljning och visualisering av 

koldioxidbudgeten i kommande års budgetar för kommunstyrelsen. I 
dagsläget är kostnaden för detta 20 000 kr/år. 

______ 
 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Jacob Brendelius (SD) föreslår att motionen avslås.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen beviljas. 
2. Hänsyn tas till kostnad för löpande uppföljning och visualisering av 

koldioxidbudgeten i kommande års budgetar för kommunstyrelsen. I 
dagsläget är kostnaden för detta 20 000 kr/år. 

______ 
 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
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KF § 70  DNR KS 83/2021 942 
KS § 83 
 
Svar på motion om fler platser inom de kommunala feriejobben 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-03-19 från Socialdemokraterna: 
“Att Herrljunga kommun utökar sin ambition med Ferie-entreprenörer är bra. 
Intresset för den ferieformen ökar och utfallet föregående år var gott. 
Att som ferie-entreprenör kunna utveckla en idé och känna på att leda en process är 
utvecklande och spännande, och kan i förlängningen ge nyttiga och värdefulla 
erfarenheter. Planeringen för årets omgång av mer ”ordinarie” ferie-jobb är dock på 
en relativt låg nivå. Vi har nåtts av uppgiften att finansieringen är för drygt 30 
feriejobb, medan det redan anmälda intresset tycks vara det dubbla. Att få några 
veckors struktur och meningsfull sysselsättning är för många mycket värdefullt och 
viktigt. Att få in lite pengar till planerade aktiviteter under hösten, eller för inköp av 
utrustning är för många också helt avgörande. För många familjer är tillskottet helt 
avgörande om ungdomen ska kunna följa med på aktiviteter, eller köpa ny 
utrustning till idrotten hen sysslar med. Feriejobbet får inte bli en klassfråga, 
relaterat till var föräldrarna jobbar, med eller utan stödjande kontakter. Med 
anledning av detta tycker vi att tilldelade medel för ”ordinarie” feriejobb är för lågt. 
 
Vi yrkar att: 

• Medel tillskjuts för att klara minst 75 sökande till de kommunala 
feriejobben. 

• Finansieras 2021 av resultatet.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-22 att budget för feriearbete ska utökas med 
150 tkr och att finansieringen sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Då 
beslut redan är fattat i linje med motionens yrkade föreslås kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-14 
Kommunstyrelsen § 64/2021-03-22 
Kommunfullmäktige § 42/2021-03-22 
Motion inkommen 2021-03-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad. 

  
Mats Palm (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen i sin helhet.  
 
Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
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Fortsättning KF § 70 
Fortsättning KS § 83 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
 
I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) motionen 
i sin helhet.  
 
Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej = enligt Mats Palm (S) förslag till beslut 
 
Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KF § 70/2021-05-
25). 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen anses besvarad. 
______ 
 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.  
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KF § 71  DNR KS 17/2021 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande: 

• Revisorerna har gjort genomgång av granskning för internkontroll. 
Slutrapporten lämnas till juni-sammanträde.  

• Den 21 maj hade revisorerna ett gemensamt revisionsmöte med Vårgårda 
revisorer gällande servicenämnderna. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 72  DNR KS 72/2021 942 
 
Utbetalning av partistöd 2021 
 
Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter 
redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg, till 
kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som 
anges i 4 kap.  §§ 29-32  kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till 
grund av partistöd 2021. 
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning av partistödet. 
Kommunfullmäktiges presidium har granskat de inkomna redovisningarna och 
godkänt samtliga redovisningar och granskningsintyg. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-10 
Redovisningar av partistöd 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende 
användandet av partistöd för år 2020 för följande partier: 

- Kommunens väl 
- Liberalerna 
- Moderaterna 
- Socialdemokraterna 
- Sverigedemokraterna 
- Vänsterpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Centerpartiet 

 
• Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd 2020 enligt 

tidigare fastställd fördelning. 
______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår ordförande följande ändringsförslag: 

• Sverigedemokraternas redovisning av partistödet tas bort från 
beslutsförslaget och tas upp till nästkommande sammanträde.  

 
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
med ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende 
användandet av partistöd för år 2020 för följande partier: 
- Kommunens väl 
- Liberalerna 
- Moderaterna 
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Fortsättning KF § 72 
 

- Socialdemokraterna 
- Vänsterpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Centerpartiet 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd 2020 enligt 

tidigare fastställd fördelning. 
______ 
 

 
 

Expedieras till Ekonomiavdelningen 
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KF § 73  DNR KS 104/2021 942 
KS § 80 
 
Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Horsby  
 
Sammanfattning 
Projekt "Horsby förskola/skola/kök och matsal" har pågått sedan 2016 och är nu 
inne i slutfasen. Projektet beräknas slutfört under tredje kvartalet 2021. Kalkylen 
för projektet visar på ett underskott på 1120 tkr, av investeringsbeloppet på 86 850 
tkr. Medel behöver tillföras i investeringsbeloppet för Projekt Horsby 
förskola/skola/kök och matsal med 1120 tkr för att kunna slutföra de delar som 
kvarstår. Bland annat en ny förskolegård till den nya förskoleavdelningen. 
Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det 
avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021.  
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 2021-03-31 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget 
gällande investeringsprojekt ”Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt 
"Horsby förskola/ skola/kök och matsal" med 1120 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 39/2021-03-31 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande 
investeringsprojekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt 
"Horsby förskola/ skola/kök och matsal" med 1120 tkr bevilja . 

 
Mats Palm (S) föreslår att tekniska nämnden får utökat investeringsram på 1 120 tkr 
för byggprojekt Horsby istället för omfördelning mellan olika projekt.  
 
Kari Hellstadius (S) föreslår att ärendet återremitteras.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen avgör ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer sedan förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs! 
 
Ja- enligt tekniska nämndens förslag till beslut 
Nej- enligt Mats Palms (S) förslag till beslut 
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Fortsättning KF § 73 
Fortsättning KS § 80 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 
80/2021-04-26). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande 
investeringsprojekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt 
"Horsby förskola/skola/kök och matsal" med 1120 tkr beviljas . 

______ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 ______ 

 
I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att tekniska nämnden får utökat 
investeringsram på 1 120 tkr för byggprojekt Horsby istället för omfördelning 
mellan olika projekt. 
 
Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställen förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut antas. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande 
investeringsprojekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt 
"Horsby förskola/skola/kök och matsal" med 1120 tkr beviljas . 

______ 
 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

För kännedom till: Tekniska nämnden 
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KF § 74  DNR KS 104/2021 942 
KS § 81 
 
Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Od 
 
Sammanfattning 
Projektet Od förskola har pågått sedan 2020 och budgeten för projektet är 8 000 
tkr. Vid rivningsarbete upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp under ett 
toalettpaket i mitten på plan 1. Vid närmare analys av grundkonstruktionen 
påvisades en kontaminering av ca 70 m2 markyta under huset. På grund av 
hussvampsangreppet belastas projektet med oförutsedda kostnader på 10 % (800 
tkr) av investeringsbeloppet. Medel för oförutsedda kostnader på grund av 
saneringsarbeten och återställning av byggnaden behöver tillföras i 
investeringsbeloppet för att slutföra projektet. Då utredning om funktion och behov 
av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad 
inte fullt ut nyttjas under 2021. Omfördelning inom investeringsbudgeten föreslås 
för att kunna slutföra projektet. 
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 2021-03-31 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget 
gällande investeringsprojekt ”Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Od 
förskola" med 800 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 40/2021-03-31 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården 
attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr beviljas. 

  
Mats Palm (S) föreslår att tekniska nämnden får utökat investeringsram på 800 tkr 
för byggprojekt Od istället för omfördelning mellan olika projekt.  
 
Kari Hellstadius (S) föreslår att ärendet återremitteras. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen avgör ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer sedan förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs! 
 
Ja- enligt tekniska nämndens förslag till beslut 
Nej- enligt Mats Palms (S) förslag till beslut 
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Fortsättning KF § 74 
Fortsättning KS § 81 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 
81/2021-04-26). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården 
attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr beviljas. 

______ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
______ 

 
I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att tekniska nämnden får utökat 
investeringsram på 800 tkr för byggprojekt Od istället för omfördelning mellan 
olika projekt. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården 
attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr beviljas. 

______ 
  
 
                             

 
Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

För kännedom till: Tekniska nämnden 
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KF § 75  DNR KS 178/2020 541 
KS § 69 
 
Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön samt 
alternativ för ledningsdragning 
 
Sammanfattning 
I samband med framtagandet av kommunens VA-plan år 2019 blev det tydligt att 
ett område vid norra delen av Sämsjön hade sådana egenskaper att Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster (här kallad VA-lagen) anger att kommunen är skyldig 
att förse området med allmänt vatten och spillvatten (avlopp exklusive dagvatten). 
Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut, i och med antagandet av VA-planen, 
om att norra Sämsjön skulle ha allmänt vatten och avlopp år 2025, detta i enlighet 
med önskemål från Sämsholms stugförening. Konsulter anlitades för att utreda i 
detalj vilka områden som omfattas av lagkravet, och ge förslag på lämplig 
utformning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten. De områden som 
enligt förslaget ska ingå i Sämsjöns verksamhetsområden är Kläckeneviken och 
Björkudden, på sjöns nordvästra strand, samt området Bröderna och Sämsholm, på 
sjöns nordöstra strand. Dessa områden är relativt tätt bebyggda, i dagsläget främst 
av fritidshus. Runt sjön finns ytterligare områden som belastar sjön med spillvatten, 
men bedömningen är att dessa inte omfattas av bestämmelserna i VA-
lagstiftningen. De har därför lämnats utanför föreslaget verksamhetsområde, men 
kan under vissa omständigheter ansluta sig till det allmänna VA-nätet på egen 
bekostnad. Ett av dessa områden är Säms camping, där Herrljunga kommun är 
markägare. 
 
I maj 2018 publicerade miljödepartementet en utredning som heter ”Vägar till 
hållbara vattentjänster” SOU 2018/34. Utredningen föreslår bland annat att införa 
ett undantag från 6 § för områden som på eget initiativ inrättat en gemensam 
anläggning med motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. Ekåsen är ett 
område som kan komma att omfattas av undantaget. Beredning av frågan pågår hos 
Regeringskansliet och beslut väntas fattas under våren 2021. Om lagförslaget inte 
skulle bli verklighet, finns möjlighet för Herrljunga kommun att i ett senare beslut 
lägga till Ekåsen till verksamhetsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-04-15 
Karta ”Föreslagna verksamhetsområden exklusive Ekåsen” daterad 2021-01-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-08 
Karta över föreslagna verksamhetsområden daterad 2021-01-13 
Bilaga 1 Karta över ledningsdragning alternativ 1 
Bilaga 2 Karta över ledningsdragning alternativ 2 
Bilaga 3 Uppskattning av intäkter för alternativ 1 – 2 daterad 2021-01-13 
Bilaga 4 Uppskattning av kostnader för alternativ 1 och 2 daterad 2021-01-13 
Bilaga 5 Jordartskarta Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) daterad 2021-01-
13 
Bilaga 6 Utdrag ur VA-plan: Kapitel 8 Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 
verksamhetsområde samt kapitel 9 Sammanfattande åtgärdsplan 
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Fortsättning KS § 69 
 
Bilaga 7 Sämsholm VA-utredning för omvandlingsområde från Norconsult, daterad 
2021-01-13 
Skrivelse från styrelsen för Ekåsens stugförening inkommen 2021-04-06  
Skrivelse från Sämsholms stugförening inkommen 2021-03-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att nytt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta ”Förslag 
till verksamhetsområde”, daterad 2021-01-13 

• VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och 
genomföra anslutningen 

 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Enligt förvaltningens förslag med en ändring i form av att Ekåsen 
exkluderas från verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Sämsjön. 

  
Håkan Körberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för tydligare beredning 
gällande den finansiella biten.  

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

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = ärendet avgörs idag  
Nej = ärendet återremitteras i enlighet med Håkan Körbergs (L) förslag 
 
Med 10 ja-röster och 1 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen avgör 
ärendet idag (omröstningsbilaga 1, KS § 69/2021-04-26). 
 
Ordföranden frågar sedan om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta 
(bilaga 1, KS 69/2021-04-26). Ekåsen inkluderas inte i det nya 
vattenverksamhetsområdet.  

2. VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och 
genomföra anslutningen. 

______ 
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Fortsättning KF § 75 
Fortsättning KS § 69 
 
Reservation 
Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
______ 
 
Jäv 
På kommunfullmäktige anmäler Karin Carlsson (M) och Brita Hårsmar (C) jäv och 
deltar inte i beslutet.  
 
Esborn Eklund (M) ersätter Karin Carlsson (M) och Susanne Marstorp (C) ersätter 
Brita Hårsmar (C).  
 
Håkan Körberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för tydligare beredning 
gällande den finansiella biten.  
 
Gunnar Andersson (M), Ingemar Kihlström (KD) och Börje Aronsson (KV) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige avgör ärendet idag.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta 
(bilaga 1, KS 69/2021-04-26). Ekåsen inkluderas inte i det nya 
vattenverksamhetsområdet.  

2. VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och 
genomföra anslutningen. 

______ 
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KF § 76  DNR KS 109/2021 992 
KS § 75 
 
Godkännande av årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 
och prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för 2020 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om 
att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet 
med Tolkförmedling Västs förbundsordning (16 §). I enlighet med 
förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets 
största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala 
kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många 
tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. Resultatet för 2020 blev knappt 3,5 (5,9) mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. Pandemin har påverkat efterfrågan på 
tolktjänster negativt, antalet tolktjänster minskade mot föregående år. Revisionen 
bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-13 
Årsredovisning 2020 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse 2020 
PM avseende årsredovisning 
Förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen för 2020 för 
Tolkförmedling Väst. 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2020. 

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

1. Årsredovisningen för 2020 för Tolkförmedling Väst godkänns (bilaga 1, KS 
§ 75/2021-04-26) 

2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet 
för år 2020. 

______ 
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Fortsättning KF § 76  
 
Jäv 
Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S) och Christina Abrahamsson (M) anmäler 
jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Osborn Eklund (M) ersätter Gunnar Andersson (M).   
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisningen för 2020 för Tolkförmedling Väst godkänns (bilaga 1, KS 
§ 75/2021-04-26) 

2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet 
för år 2020. 

______ 

Expedieras till: Tolkförmedling Väst 
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KF § 77  DNR KS 74/2021 601 
KS § 77 
 
Upphävning av riktlinjer för trygghetsboende 
 
Sammanfattning 
2013 upprättade Herrljunga kommun lokala riktlinjer för trygghetsboende som 
socialnämnden ansvarar för. Kommunen har idag ett trygghetsboende, 
Gäsenegården i Ljung, där samhällsbyggnadsförvaltningen (f.d. tekniska 
förvaltningen) är hyresvärd och de boende är hyresgäster direkt till förvaltningen. 
Enligt riktlinjen bemannas Gäsenegården med personal vissa tider varje dag för att 
skapa kontakt med de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och 
erbjuda aktiviteter. Riktlinjen beskriver också processen för hur hyresvärdar kan 
ansöka om subvention för värd/värdinnetjänsten samt den gemensamhetsytan hos 
socialnämnden. Dock beskriver inte riktlinjen hur finansieringen av subventionen 
ska hanteras samt ställningstaganden kring hur behovet av ytterligare 
trygghetsbostäder ska bedömas utifrån aktuell demografi och 
bostadsförsörjningsplan. Förvaltningens förslag är att nuvarande riktlinje för 
trygghetsboende upphävs och nya utredningar tillsätts för att se över formerna för 
trygghetsboende samt finansieringsmodell för subvention. Beslut om upphävande 
av riktlinje påverkar inte nuvarande drift av trygghetsboende i Gäsenegården i 
Herrljunga kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11 
Riktlinje för trygghetsboende 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut med tillhörande bilaga 
avseende riktlinje för trygghetsboende (KF § 135/2019-09-16). 

• Ansvaret för trygghetsboende läggs på tekniska nämnden (blivande 
samhällsbyggnadsnämnden). 

• Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att utreda formerna för hur 
trygghetsboende ska bedrivas i Herrljunga kommuns regi. Utredningen ska 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31. 

• Kommundirektören får i uppdrag att utreda framtida behov av 
trygghetsboende, strategi och riktlinjer samt finansieringsmodell. 

• Under tiden utredningen pågår fattas inget beslut gällande ansökningar till 
trygghetsboende. 

• Beslutsparagrafen direktjusteras. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 77 
Fortsättning KS § 77 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Beslut med tillhörande bilaga avseende riktlinje för trygghetsboende (KF § 
135/2019-09-16) upphävs. 

2. Ansvaret för trygghetsboende läggs på tekniska nämnden (blivande 
samhällsbyggnadsnämnden). 

3. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att utreda formerna för hur 
trygghetsboende ska bedrivas i Herrljunga kommuns regi. Utredningen ska 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda framtida behov av 
trygghetsboende, strategi och riktlinjer samt finansieringsmodell. 

5. Under tiden utredningen pågår fattas inget beslut gällande ansökningar till 
trygghetsboende. 

6. Beslutsparagrafen direktjusteras. 
______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår ordförande att beslutspunkt fem förtydligas enligt 
följande: 

• Under tiden utredningen pågår fattas inget beslut gällande nyetablering av 
trygghetsboende i Herrljunga kommun. 

 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Beslut med tillhörande bilaga avseende riktlinje för trygghetsboende (KF § 
135/2019-09-16) upphävs. 

2. Ansvaret för trygghetsboende läggs på tekniska nämnden (blivande 
samhällsbyggnadsnämnden). 

3. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att utreda formerna för hur 
trygghetsboende ska bedrivas i Herrljunga kommuns regi. Utredningen ska 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda framtida behov av 
trygghetsboende, strategi och riktlinjer samt finansieringsmodell. 

5. Under tiden utredningen pågår fattas inget beslut gällande nyetablering av 
trygghetsboende i Herrljunga kommun.  

6. Beslutsparagrafen direktjusteras. 
______ 
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KF § 78  DNR KS 50/2021 901 
KS § 78 
 
Revidering av avgift för familjerådgivning 
 
Sammanfattning 
Avgiften för familjerådgivningen i Herrljunga kommun har inte reviderats under 
en längre tid. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, och 
skiftar idag mellan 150 kr och 600 kr per besök. För privat driven familjerådgivning 
är avgiften runt 1200 kr till 1500 kr per besök. Socialförvaltningen menar att 
Herrljunga kommuns nuvarande avgift på 250 kr per besök kan anses vara en 
relativt låg avgift. För att kunna täcka de prognostiserade merkostnaderna på 22 
400 kr som socialnämnden har i och med att ett nytt avtal har tecknats föreslog 
socialförvaltningen därför en avgiftshöjning. Ärendet hanterades av socialnämnden 
2021-03-30 och socialnämnden beslutade att förslå kommunfullmäktige att revidera 
taxan för familjerådgivning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-19 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa: 
- 300 kr per besök fr.o.m. halvårsskiftet 2021-06-30 
- 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par fr.o.m. 2022-01-01  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa: 
- 300 kr per besök från och med halvårsskiftet 2021-06-30 
- 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par från och med 2022-01-
01 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa: 
- 300 kr per besök från och med halvårsskiftet 2021-06-30 
- 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par från och med 2022-01-
01.  

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Socialnämnden 
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KF § 79  DNR KS 133/2021 604 
 
Motion om bostadsbyggnation i Molla 
 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2021-05-07 från Christina Glad (KV): 
”Vi har alla nåtts av signalerna om att fler människor önskar flytta från städer till 
mer naturnära områden. Möjligheterna att kunna arbeta hemifrån har blivit 
betydligt bättre under senare år. Då ökar också antalet människor som undersöker 
ett sådant alternativ. 
I Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035 beskrivs att kommunen har som 
helhet, en tydlig identitet som landsbygdskommun. Det är därför nödvändigt med 
byggnation och utveckling både inom tätorterna och på landsbygden. I tätorterna 
har kommunen redan tagit flera steg, men på landsbygden har kommunen inte gjort 
detta. 
Inom och runt byarna Eggvena, Eriksberg, Od och Molla finns bland annat mindre 
skolor som har betydelse för utvecklingen på landsbygden på en strategisk nivå. 
 
Områdena runt Molla pekas ut som ett utvecklingsområde i kommunens 
översiktsplan. Med ett gott pendlingsläge till flera större orter och välkänt 
naturskönt område med Mollasjön i centrum, kvalificerar sig Mollaområdet väl till 
att locka till sig nya invånare. Med en nybyggd skola i byn och en Bullerbykänsla 
så finns en fantastisk potential att utveckla kommunen med att erbjuda ett boende 
med kvalitet på landsbygden.” 
 
Jag yrkar på: 

• att Herbo - Herrljunga Bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheten för 
att bygga lämpliga bostäder i Mollatrakten. 

______ 
 
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.  
______ 
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KF § 80  DNR KS 22/2021 111 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Fullmäktige behöver välja en ersättare i socialnämnden där socialdemokraterna har 
en vakans. 
 
Förslag till beslut 
Mats Palm (S) har i skrivelse föreslagit Lars Lorentzon som ersättare i 
socialnämnden för resterande del av mandatperioden. 

 
Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Lars Lorentzon (S) väljs som ersättare 
i socialnämnden för resterande del av mandatperioden och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Lars Lorentzon (S) väljs som ersättare i socialnämnden för resterande del av 
mandatperioden. 

 ______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 
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KF § 81  DNR KS 139/2021 733 

 
Medborgarförslag om hemtjänsten i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2021-05-19 från Birgitta Larsson: 
” Herrljunga kommun har en åldrande befolkning och behovet av hemtjänst ökar 
då många väljer att bo kvar i sitt hem med hemtjänstinsatser. Kommunen är till 
ytan ganska stor och många av vårdtagarna bor ute på landsbygden. Detta innebär 
långa resor för hemtjänsten som tar tid och medför stora kostnader. 
Genom att dela upp landsbygden i mindre hemtjänstområden minskar man antalet 
resor och vårdtagarna vet vilka som arbetar i området tryggheten för våra äldre 
ökar och särskilt personer med minnesproblematik är det viktigt att ha så få 
vårdare som är möjligt.  
Idag har en dement man med ringa hemtjänstinsatser (ca10 min på kvällen, 
dusch en gång per vecka ca 15 min samt 2 tim anhörigavlastning per vecka) 
haft 18 olika personer från hemtjänsten under tiden 19/3-16/4 .Så får det inte 
vara.” 
 
Jag föreslår att 

• Kommunen delas upp i mindre hemtjänstområden med fast personal (här 
kan man tänka sig byskolorna som utgångspunkt där finns personalrum 
mm} där vårdtagarna i området vet vilka som arbetar /vem som kommer. 
Detta är trygghetsskapande för alla och särskilt personer med 
minnesproblematik. 

 Att 
• Tillitsbaserad styrning av hemtjänsten där man utgår från vårdtagarens 

behov och tiden anpassas därefter. Omvårdnadspersonal skall inte be häva 
räkna minuter utan fokusera på bästa möjliga vård och omsorg. 

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

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning. 
______ 
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KF § 82  DNR KS 140/2021 351 
 
Motion om laddplatser för laddningsbara fordon 
 
Följande motion inkom 2021-05-24 från Jacob Brendelius (SD), Patrich 
Hällfärdsson (SD): 
” Försäljningen av laddningsbara fordon har ökat kraftigt i Sverige de senaste 
åren. Många kommuner har insett värdet av att investera i infrastruktur för denna 
typ av fordon. Sverigedemokraterna anser därmed att är tiden inne även för 
Herrljunga kommun att möjliggöra klivet för våra invånare och besökare att välja 
mer klimatsmarta färdmedel. 
I och med att försäljningen av laddningsbara fordon fortsätter att öka kraftigt, 
väcks behovet av laddplatser för kommunens invånare och besökare. Det är 
sannolikt en positiv motivationsfaktor till attindivider väljer att besöka eller bosätta 
sig i Herrljunga kommun. Med en laddningsinfrastruktur för miljövänliga fordon 
blir Herrljunga mer attraktivt för en större målgrupp potentiella invånare för vilka 
miljöhänsyn är viktigt. Detta hjälper kommunen i sin strävan att uppfylla 
målsättningen bakom 
mottot "våga vilja växa". 
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Herrljunga kommun utreder och investerar i infrastruktur för 
laddningsbara fordon på lämpliga platser i Herrljunga centrum. 

• Att Herrljunga kommun beslutar att investeringskostnaden för 
laddningsinfrastrukturen ska finansieras genom en brukaravgift så att 
investeringen återbetalas över en lämplig tidsperiod på X-antal år. 

 
Beslutsgång 
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. 
______ 
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KF § 83 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
 Meddelanden DNR 

1 Årsredovisning Herrljunga Elektriska AB 
2020, org.nr: 556006-9816 
 

KS 93/2021 942 
 

2 Årsredovisning Herrljunga Elkraft 2020, 
org.nr: 556525-9206 
 

KS 95/2021 942 
 

3 Årsredovisning Herrljunga Vatten AB 2020, 
org.nr: 556739-5347 
 

KS 94/2021 942 
 

4 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Samfond 1, org.nr: 866601-7515 
 

KS 99/2021 912 

5 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Samfond 2, org.nr: 866601-7523 
 

KS 100/2021 912 

6 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Samfond 3, org.nr: 866601-7531 
 

KS 101/2021 912 

7 Årsredovisning 2020 Dagny och Herbert 
Carlssons minnesfond, org.nr: 866601-7549 
 

KS 102/2021 912 

8 Års- och koncernredovisning 2020 Nossan 
Förvaltningsaktiebolag, org.nr: 556637-5746 
 

KS 80/2021 993 

9 Årsredovisning Herrljunga bostäder 2020, 
org.nr: 556508-0909 
 

KS 63/2021 942 

10 Uppföljning av internkontroll 2020 för 
samtliga nämnder 
 

KS 65/2021 906 

11 Rutin för digitalt deltagande vid sammanträde KS 236/2020 601 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

______ 
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