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Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet...

Vår vision att växa till 10 000 invånare 2020 symboliserar den positiva trend som jag 
vill ska prägla vår kommun, med stark framtidstro och en positiv anda. Visionen att 
växa ska också vara tydlig i budget för 2017 och framtidsbudget 2018–2019.

Inför budget 2017 står vi inför stora utmaningar när det gäller investeringar. Herr-
ljunga kommun växer i antal, vilket ställer ökade krav på en väl utbyggd samhälls-
service. I en omvärld som förändras i allt snabbare takt, är svårigheten att lägga 
en budget som täcker de behov som finns idag. Det är inte lättare att planera och 
prognosticera för framtiden samt täcka upp för kommande behov. Enligt SKL:s prog-
nos kommer skatteunderlaget att växa kraftfullt under de närmaste åren. Den starka 
tillväxten ger oss bra förutsättningar att investera i nödvändiga byggnader för våra 
verksamheter inom både bildnings- och socialnämndens ansvarsområden. Det finns 
även utrymme att satsa på den så viktiga fritidsverksamheten och våra föreningar. En 
faktor som måste vägas in i vår budget är om befolkningsökningen i vår kommun växer 
snabbare än skatteunderlaget. Med nuvarande befolkningsökning ser jag inte att det 
är ett problem. Budgetförutsättning gällande investeringsnivå är att vi ska klara de av 
kommunfullmäktige uppsatta finansiella målen med bibehållen skattesats. 

Det är med stor tillfredställelse som jag vill uppmärksamma den breda politiska över-
enskommelse som träffats mellan Centerpartiet, Nya Moderaterna, Kristdemokrater-
na, Kommunens väl, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet gällande in-
vesteringar i skolans byggnader på Horsby. Uppgörelsen ger också en signal till både 
personal och våra invånare att vi politiker kan enas kring stora och viktiga insatser i 
vårt samhällsbyggande. En investering med hanterbara investeringsnivåer över flera 
år, som inte anstränger vår ekonomi mer än vad som ryms inom våra finansiella mål. 
Nya och ändamålsenliga lokaler anpassade för pedagogisk verksamhet innebär också 
att vi kan avskaffa dyra tillfälliga modullösningar.

Pågående investering i förskola/skola samt kök och matsal i Molla beräknas vara 
färdigställd under 2017. En aktiv satsning på vår södra kommundel i linje med våra 
intentioner att skapa en levande kommun med en attraktiv landsbygd, där närhet till 
barnomsorg och skola är en viktig del av landsbygdsutvecklingen i vår kommun.  Jag 
vill också ge en eloge till de föreningar med Mörlanda bowling i spetsen som en-
gagerar sig i bowlinghallens utveckling och utbyggnad. Här finns ett stort intresse 
engagemang och en utvecklingspotential som tillvaratagen gagnar hela vår kommun.

Låt oss tillsammans fortsätta att utveckla vår kommun i samma positiva anda som nu 
råder med breda politiska överenskommelser. Enade är vi starka i en attraktiv kommun 
med stark framtidstro och stora utvecklingsmöjligheter.

Johnny Carlsson (C)     Kommunstyrelsens ordförande

Den starka tillväxten  
ger oss bra förutsätt-
ningar att investera i 
nödvändiga byggnader 
för våra verksamheter 
inom både bildnings- 
och socialnämndens 
ansvarsområden.

”
”

I N L E D N I N G  /  K o m m u n s t y r e l s e n s  o r d f ö r a n d e  h a r  o r d e t
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Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen 
fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning 
och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika 
ljust ut. 

Kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer från och 
med 2017 snabbare än skatteunderlaget. I SKL:s kalkyl för 2018–2020 hålls 
den kommunala sektorns resultat på 1 % av skatter och bidrag genom att låta 
kommunalskatten stiga i betydande grad. 

För hushållens del blir resultatet vikande reala inkomster per invånare. 
Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 
beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara  
1 % av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kom-
munsektorn.

Mot konjunkturell balans
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en 
snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande ar-
betslöshet. Ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som 
skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. Konjunkturläget 
idag kan beskrivas vara i konjunkturell balans. 

Den sammantagna utvecklingen under denna åtta år långa lågkonjunktur 
skiljer sig på flera sätt från tidigare perioder av lågt resursutnyttjande. Till-
växten i omvärlden har varit osedvanligt svag, vilket inneburit att också 
utvecklingen av svensk export har varit dämpad. Inhemsk efterfrågan har 
därmed kommit att spelat en större roll för återhämtningen än vad som van-
ligtvis brukar vara fallet. 

En annan skillnad mot tidigare lågkonjunkturer är produktivitetens svaga 
utveckling. Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste åren i högre 
grad än tidigare baserats på en ökad sysselsättning. 

Trots långsam produktivitetstillväxt har inflationen varit låg. Sjunkande rän-
tor och en svagare utveckling av råvaru- och energipriser är två orsaker till 
detta, men också lönerna har ökat mindre än normalt. Svag löneutveckling 
men samtidigt svag prisutveckling har inneburit att reallönerna utvecklats 
ungefär som tidigare. Och detta alltså trots en betydligt långsammare pro-
duktivitetsutveckling. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  S a m h ä l l s e k o n o m i s k  u t v e c k l i n g
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Den svaga utvecklingen av produktiviteten är Sverige inte ensamt om. Även 
i andra länder har produktivitetens utveckling försvagats, vilket inneburit att 
BNP överlag har utvecklats väsentligt långsammare än tidigare.

Inhemsk efterfrågan stärker konjunkturen
Den svenska exportens förhållandevis klena utveckling mellan 2008–2016 
beror i huvudsak på en relativt svag ekonomisk utveckling i vår omvärld.  
I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk export växte BNP 
i genomsnitt med endast 1,1 % årligen mellan 2008 och 2016, vilket kan 
jämföras med genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 % mellan 2000 och 2008.

Det är mycket tack vare utvecklingen av inhemsk efterfrågan som svensk 
ekonomi har tagit sig upp ur den lågkonjunktur som följde på finanskri-
sen. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket 
snabbt (2,9 respektive 4,0 % 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över 
historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare 
något snabbare. 

De senaste årens kraftfulla utveckling av inhemsk efterfrågan sammanhäng-
er till stor del med snabbt växande investeringar. Inte minst byggnadsinves-
teringarna och däribland bostadsinvesteringarna har ökat mycket snabbt. I år 
och nästa år beräknas också kommunsektorns investeringar öka rejält. 

Den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytter-
ligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal 
konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora antalet asyl-
sökande.

Svensk ekonomi åren 2018–2020
Efter en åtta år lång lågkonjunktur har den svenska ekonomin i år nått kon-
junkturell balans. En fortsatt snabb utveckling av inhemsk efterfrågan gör 
att konjunkturen förstärks ytterligare och den svenska ekonomin glider in i 
ett tillstånd av allt knappare resurser med tilltagande pris- och löneinflation 
som följd. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för 
dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter 
en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör 
att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med 
åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 
2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt.

Efter årets starka uppgång i offentlig konsumtion blir ökningstalen framö-
ver mer dämpade. Uppbromsningen åren 2017–2019 beror till stor del på 
en nedgång i antalet asylsökande. I förhållande till BNP fortsätter dock den  

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  S a m h ä l l s e k o n o m i s k  u t v e c k l i n g

Herr l junga kommun - Budget och verksamhetsplan 2017–2019   
  

Det är mycket tack  
vare utvecklingen av 
inhemsk efterfrågan 

som svensk ekonomi har 
tagit sig upp ur den låg-

konjunktur som följde 
på finanskrisen. 

”
”



8

offentliga konsumtionen att växa förhållandevis snabbt och inte minst då den 
kommunala konsumtionen. Kommunsektorns kostnader växer också snab-
bare än skatteunderlaget. 

I SKL:s kalkyl för 2018-2020 hålls den kommunala sektorns resultat på  
1 % av skatter och bidrag genom att låta kommunalskatten stiga. SKL räknar 
i kalkylen med att kommunernas och landstingens skatter höjs med drygt 2 
kronor åren 2018–2020. Dessa omfattande skattehöjningar tillsammans med 
en svagare utveckling på arbetsmarknaden gör att tillväxten i hushållens in-
komster blir starkt begränsad dessa år. I reala termer och räknat per invånare 
minskar de.

Kommunernas ekonomi
Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 15 miljarder. Det är ett resultat 
som ligger en bra bit över sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. 
Genom det starka demografiska trycket 2016–2017, ökade pensionskostna-
der och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018–2020 menar SKL att det 
ändå krävs åtgärder som motsvarar en skattehöjning på 1,30 kronor 2020, 
för att klara ett resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag. En skat-
tehöjning på den nivån är inte trolig, utan SKL räknar med att kommunerna 
kommer att genomföra effektiviseringar för att klara delar av betinget. Eko-
nomicheferna i kommunerna har fått frågan om vilka verksamheter som hit-
tills under 2016 har ökat/minskat påtagligt jämfört med utfallet 2015.

Två av tre kommuner svarar att de haft påtagliga kostnadsökningar i en eller 
flera verksamheter. Få kommuner pekar på verksamheter med kraftiga kost-
nadsminskningar. Försörjningsstödet är den verksamhet som flest kommuner 
angett uppvisar påtagliga kostnadsminskningar. Andelen kommuner är dock 
bara 6 %. De tio kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar upp-
ger i betydligt större utsträckning att kostnaderna ökar påtagligt för förskola, 
grundskola, vuxenutbildning och försörjningsstöd.

Investeringar – en utmaning
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en 
längre tid. I löpande priser har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105 
miljarder år 2015 (45 %). Kommunernas och kommunkoncernernas investe-
ringar är på ungefär samma nivå 2015 som 2014. I de kommunala budgeterna 
planeras dock för en klart högre investeringsnivå de kommande två åren. De 
kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investering-
ar. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande 
åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhets-
fastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller 
ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  S a m h ä l l s e k o n o m i s k  u t v e c k l i n g
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snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. En ökad investeringsvolym inne-
bär både ökade avskrivningar och ökade driftskostnader som kommer att ta ett 
allt större utrymme i kommunens driftbudget.

Befolkningsutveckling
Herrljunga kommun har i sin vision ”Växtkraft 10 000” satt som mål att år 
2020 ska det bo 10 000 invånare i kommunen. Under den senaste 10-årspe-
rioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare 
ökat med totalt 106 personer (2005-2015). Befolkningen i Herrljunga upp-
gick den 31 december 2015 till 9 349 personer. Befolkningen ökade ytterli-
gare första halvåret 2016 och uppgick den 30 juni 2016 till 9 395 personer, 
en ökning med 46 personer.

SCB’s prognos bygger bland annat på kommunens inrapporterade siffror 
om bostadsbyggande. Befolkningsprognosen spår stora förändringar i Herr-
ljunga kommuns befolkningsstruktur. Prognosen är en ökning i alla befolk-
ningskategorier, mest i kategorierna 0-18 och 65+. Personer som är 65 år 
eller äldre förväntas öka med ca 320 personer och personer upp till 18 år 
förväntas att öka med ca 300 personer fram till 2036. Om utfallet blir enligt 
prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare skat-
teunderlag. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  B e f o l k n i n g s u t v e c k l i n g
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Planeringsförutsättningar

Skattesatsen
Den totala kommunala skattesatsen i Sverige i medeltal är oförändrad år 
2017; 20,75 %. För kommunerna i Västra Götalands län uppgår den genom-
snittliga skattesatsen för 2017 till 21,3 %. Den kommunala skattesatsen för 
Herrljunga kommun uppgår för 2017 till 21,94 vilket är oförändrat jämfört 
med 2016. Inför 2015 sänktes skatten med 22 ören och under 2016 var skat-
ten oförändrad.

Skatteintäkter
Skatteintäkter för åren 2017-2019 är baserad på SKL:s skatteprognos (publicerad 
den 26 februari 2016). Skatteunderlagsprognosen är för år 2017 beräknad på att 
Herrljunga kommun har 9 392 invånare den 1/11 2016. Marginalintäkten per invå-
nare är beräknat till 55 tkr.

KPI (konsumentprisindex) 
Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 1,0 %.

Löneökning 
I budgeten ligger en central lönepott för 2017 som är beräknad på den  
samlade lönekostnaden. Uppräkningen är beslutat till 2,7 %. 

Internränta 
Internräntan uppgår till 2,5 % och ligger fast under hela budgetperioden.

Avskrivnings- och kapitalkostnader 
Beräkningarna baserar sig på investeringsutfallet 2015, budgeterade inves-
teringar 2016, förslag till ombudgeteringar från 2015, tilläggsäskanden för 
Horsby samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 
2017–2019.  

Komponentavskrivningar 
I budgeten 2017–2019 har hänsyn tagits till gällande regelverk för kompo-
nentavskrivningar. Förenklat innebär detta att vissa underhållskostnader avse-
ende fastigheter och vägar omklassifiseras från drift till investeringar. Vidare 
kommer investeringar i fastigheter och vägar att delas upp på ett antal kompo-
nenter med varierande livslängdsantaganden. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  P l a n e r i n g s f ö r u t s ä t t n i n g a r
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Personalsociala kostnader 
PO-pålägget för 2017–2019 är beräknat till 38,43 % av lönesumman 2017 
vilket är en mindre förändring mot 2016 års siffror. I PO-pålägget ingår Ar-
betsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 2017–2019 
till 31,42 % av lönesumman samt avtalspensionerna motsvarande 7,01 %.

Vision och övergripande mål

Herrljunga kommuns vision
Den övergripande visionen, Växtkraft 10 000 anger vägen till Herrljungas 
långsiktiga framgång. Där anges att Herrljunga kommun år 2020 har 10 000 
invånare. Tillväxten av antalet invånare är väsentligt för att Herrljunga kom-
mun ska kunna utvecklas och fortsätta vara en bra kommun för sina invånare 
och företagare. 

Som begrepp fångar Växtkraft 10 000 – Våga, vilja,växa essensen av vad 
arbetet med visionen och dess genomförande handlar om; en uthållig och 
påtaglig växtkraft ska leda till att Herrljunga kommun blir en än mer fram-
gångsrik kommun samt uppnår det övergripande målet om 10 000 invånare 
år 2020. 

Inriktningsmål och prioriterade mål 2017
Kommunens vision Växtkraft 10 000 – Våga, vilja,växa och dess övergripan-
de inriktningsmål är vägledande för kommunens verksamheter men den lig-
ger även till grund för kommunens ägardirektiv för de kommunala bolagen. 

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade mål med målindikatorer samt 
mätetal, vilka utgår från antagna inriktningsmål. I detta budgetdokument 
framgår inriktningsmålen samt nämndernas prioriterade mål. För målindika-
torer samt mätetal hänvisas till nämndernas budgetdokument.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  V i s i o n  o c h  ö v e r g r i p a n d e  m å l
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Nämnd
Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterade mål

KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.
KS Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka.

BN
Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så 
att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.

SN
En välmående arbetsplats ska präglas av ett hälsofrämjande  
förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka.
TN Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv.
BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.
BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst.

Nämnd
Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterade mål

KS
Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi 
och bränslen kan användas effektivt.

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas.

BN
All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet  
och miljöansvar.

SN
En välmående arbetsplats ska präglas av ett hälsofrämjande  
förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.
TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka.

BMN Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.

BMN
Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ  
inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

 
 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  V i s i o n  o c h  ö v e r g r i p a n d e  m å l
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Nämnd
Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterade mål

Alla
Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på  
samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av  
anställda och medborgare.

KS
Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta  
till Herrljunga ska öka.

BN
Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i  
demokratiska arbetsformer.

BN
Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång  
och hög kvalitet.

SN
En välmående arbetsplats ska präglas av ett hälsofrämjande  
förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

TN Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.

TN
Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för  
förvaltningen och kommunen.

BMN Antalet bostäder i kommunen ska öka.
BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka.

  

Nämnd
Herrljunga kommun har ett dynamiskt  

och lokalt förankrat näringsliv!
Prioriterade mål

KS Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas.
KS Företagsklimatet ska förbättras.

BN
Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla  
ett entreprenöriellt lärande.

BN
Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av  
försörjningsstöd.

SN
En välmående arbetsplats ska präglas av ett hälsofrämjande  
förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

TN Köp av industrimark ska underlättas.
TN Industrimark ska marknadsföras.

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken.

BMN
Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda 
energi effektivare.

 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  /  V i s i o n  o c h  ö v e r g r i p a n d e  m å l
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Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterade mål

Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens 
intäkter, skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel 
samt årens resultat.  
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.

 

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige  
fastställda personalpolitiska programmet!

Prioriterade mål

Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.
Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka.

Ekonomisk analys

Herrljunga kommun budgeterar ett resultat för 2017 på 11,4 mkr. Relateras kommunens 
budgeterade resultat till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas kommunens re-
sultat hamna på 2,2 %. Resultatet för 2018 och 2019 budgeteras även de åren till 2,2 %. 

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2017 uppgå till 39,6 mkr vilket fortfa-
rande är en relativt hög investeringsnivå historiskt sett. För åren 2018 och 2019 är investe-
ringarna budgeterade till 28,5 mkr respektive 32,1 mkr. Totalt för budgetperioden beräknas 
kommunen investera 100,2 mkr. Kommunen kommer inte att kunna självfinansiera 2017 
års investeringsutgifter då självfinansieringsgraden beräknas till 86,6 %. Självfinansie-
ringsgraden har dock ökat mot föregående års budget. För hela budgetperioden beräknas 
självfinansieringsgraden till 109 %. 

Modell för finansiell analys 
Utifrån 2017–2019 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget 
lämnas här en kortfattad ekonomisk analys vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv. 
Dessa perspektiv är resultat, kapacitet, risk och kontroll. 

Mål för ”God ekonomisk hushållning” 
Herrljunga kommun har antagit tre finansiella mål som tillsammans skapar grundförutsätt-
ning för att uppnå det som kommunallagen kallar för ”God ekonomisk hushållning”. Dessa 
tre mål utgörs av: 
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•	 Resultatmål:  Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag långsiktigt uppgå till minst 2 %. 

•	 Soliditeten: Ska långsiktigt uppgå till minst 70 %. 

•	 Investeringar: Nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperi-
od finansieras av egna medel (årligt resultat + avskrivningskostnader). 

Den ekonomiska analysen tar sin utgångspunkt i dessa tre finansiella mål. 

Resultat 

Resultatutveckling 
Under 2000-talet har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid fem 
tillfällen. I början av 2000-talet har resultatnivån legat på en relativt sett låg 
nivå men har under senaste åren förbättrats. Under de senaste 5 åren (2011-
2015) har resultaten förbättrats och uppgår i snitt till 1,6 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 

För åren 2013–2105 har resultatnivån legat över 2 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, dvs. det finansiella resultatmålet för dessa tre år har in-
friats. Under åren 2012, 2013 och 2015 har återbetalningar från AFA-försäk-
ring återbetalats till kommunen, vilket i denna uppställning förbättrat 2015 
års resultat med 3,8 mkr. 

Tabell 1: Resultatutveckling 

För budgetperioden 2017–2019 uppgår resultatnivån till 2,2 % av skattein-
täkter och generella statsbidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet 
är uppnått för budgetperioden. För 2017 uppgår resultatet till 11,4 mkr, för 
2018 till 11,6 mkr och för 2019 till 11,9 mkr. Dessa resultatnivåer är nödvän-
diga för att kunna finansiera kommunens budgeterade investeringsutgifter 
men även kommande pensionsutbetalningar. 

Andel av skatteintäkter 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokost-
nader inte ökar mer än vad kommunens främsta intäktskälla – skatteintäkter 
och generella statsbidrag gör. I tabell 2 framgår en bra följsamhet mellan 
utvecklingen av verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. Under redovisad budgetperiod 2017–2019 har skatteintäk-
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ter och generella statsbidrag en något lägre procentuell utveckling än netto-
kostnaderna. Kommunen följer dock resultatmålet. 

Tabell 2: Årlig förändring av verksamhetens nettokostnader respektive              
                skatteintäkter och generella statsbidrag uttryckt i %.

 
En annan förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostna-
der långsiktigt understiger 98 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. 

Av tabell 3 framgår att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatte-
intäkter och generella statsbidrag befunnit sig på en bra nivå, strax under 98 %.  
För budgetperioden 2017–2019 ökar andelen nettokostnader i förhållande 
till skatter och generella statsbidrag. Både verksamheternas nettokostnader 
och avskrivningarna i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
ökar under budgetperioden. 

Den negativa förändringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommu-
nens investeringsutgifter haft en snabbare ökningstakt i % än vad som gäl-
ler för skatteintäkter och generella statsbidrag. Stora investeringsåtaganden 
kommer succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens 
nettokostnader. 

Tabell 3: Kostnader i förhållanden till skatteintäkter  
                och generella statsbidrag

Investeringsnivå och självfinansieringsgrad 
Ett finansiellt mål är att kommunen ska kunna finansiera investeringsutgif-
terna med egna medel. För enstaka år kan denna målsättning vara svår att 
uppnå, däremot är det väsentligt att kommunen under en rullande femårs-
period kan självfinansiera alla investeringsutgifter, vilket tar bort behov av 
extern upplåning och då även räntekostnader. 
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Under perioden 2010–2015 har kommunen totalt sett haft förmågan att fi-
nansiera investeringsutgifterna med egna medel. Även för budgetperioden 
2017–2019 klarar kommunen av målet att självfinansiera budgeterade inves-
teringsutgifter. För året 2017 uppgår självfinansieringsgraden till 87 % %, för 
2017 och 2018 ligger självfinansieringsgraden över 100 %. För den löpande 
femårsperioden, 2015 – 2019 ligger självfinansieringsgraden i genomsnitt på 
113,6 %, vilket är över målsättningen om 100 %.

Kapacitet 

Soliditet och skuldsättningsgrad 

Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på annat 
sätt, hur stor andel av tillgångsmassan som är finansierad via det egna kapi-
talet. Skuldsättningsgraden visar hur mycket av tillgångsmassan som inte är 
finansierad via det egna kapitalet. 

Av tabell 4 framgår att soliditeten för budgetperioden 2017–2019 kommer 
att ligga kvar på en hög nivå. Soliditeten är budgeterad att i jämn takt öka 
under perioden. Skuldsättningsgraden ökar lite mer under 2017 för att sedan 
minska något igen under år 2019. En förklaring till ökningen för året 2017 
är att det finns ett upptaget budgeterat lån på 20 000 tkr för året. Det externa 
lånet visar att det enskilda årets investeringsnivå inte kommer att kunna fi-
nansieras av egna medel. 

Tabell 4: Soliditet och skuldsättningsgrad
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Risk 

Likviditet
Likviditeten visar på hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt och mäts 
genom att likvida medel (bank + korta fordringar) ställs i relation till korta 
skulder. 

Herrljunga har en idag en betryggande likviditet. Under de senaste fem åren 
har likviditeten pendlat mellan drygt 40 % till knappt 100 %. Orsaken till de 
senaste årens förbättrade likviditet beror på dels höga årsresultat samtidigt 
som investeringsutgifterna inte varit allt för höga. Tillsammans har detta ska-
pat ett positivt kassaflöde vilket förstärkt likviditeten. För budgetperioden 
2017–2019 sjunker likviditeten drastiskt ner till knappt 40 %, vilket kan för-
klaras i de investeringsnivåer kommunen planerat under perioden. 

Borgensåtaganden 
Kommunen har borgensåtaganden som för 2015 uppgick till dryga 340 mkr. 
Den övervägande delen av borgensåtaganden avser Kommuninvest, kom-
munens dotterbolag Herrljunga Bostäder AB samt Stiftelsen Herrljunga In-
dustrilokaler. En mindre andel är riktade mot föreningar. 

Under 2015 har kommunens borgensåtaganden ökat. Stiftelsen Herrljunga In-
dustrilokaler har startat upp byggnation av lokaler för uthyrning industrin samt 
att Herrljunga kommun ingått en solidarisk borgen med Kommuninvest. 

Kontroll 

Budgetavvikelse 
En viktig del för att nå och bibehålla ”God ekonomisk hushållning” är att det 
finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Det är många olika faktorer som 
påverkar ett årsresultat. Vissa poster har kommunen begränsade möjlighe-
ter att påverka. Hit hör skatteunderlagets utveckling vars förändring i första 
hand hänger samman med den samhällsekonomiska utvecklingen. Det mest 
väsentliga är dock påverkbart och handlar framför allt om hur nämnderna 
kan hålla verksamheterna nettokostnader inom tilldelade kommunbidrag. 

Framförallt redovisar budgetavvikelsen för kommunbidragen för åren 2010–
2012 stora avvikelser. Under de senaste åren har budgetföljsamheten på ett 
påtagligt sätt förbättrats. Bra uppföljningar och snabbt agerande vid befarade 
underskott har på ett påtagligt sätt förbättrat budgetföljsamheten och därmed 
ekonomin. 
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Avslutande kommentarer 

Under de senaste åren har budgetföljsamheten för både kommunen i sin hel-
het men även för nämnderna förbättrats. Årsresultaten har kunnat stärkas, 
självfinansieringsgraden på investeringar ökat och soliditeten har stärkts. 
Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor 
utsträckning kunnat infrias, vilket är viktigt för att Herrljunga kommun ska 
kunna leva upp till målsättningen om ”God ekonomisk hushållning”. 

För budgetperioden 2017–2019 är alla de tre finansiella målen uppnådda. 
Resultatnivån och soliditeten är budgeterade så att de finansiella målen upp-
nås. Självfinansieringsgraden är lägre under 2017, men ökar under de senare 
två åren och målet uppfylls på en rullande femårsperiod. Sammantaget kan 
det konstateras att budgeten för 2017–2019 är i balans, vilket skapar trygghet 
och arbetsro. 

För åren framöver finns anledning att förvänta sig en ökad ekonomisk belast-
ning för de kommunala verksamheterna till följd av förändringar i demo-
grafin. Befolkningsprognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed 
också på sikt ökade vårdbehov. Förskoleverksamheten har under senaste år 
vuxit och kommer att fortsätta växa. Under 2015 och 2016 har vi sett en 
flyktingvåg över Europa och Sverige. Även om de nyanlända på längre sikt 
kommer att vara en viktig resurs, kommer flyktinginvandringen i det korta 
perspektivet vara en utmaning för kommunen. Vi vet också att kommunens 
pensionskostnader inom något år kommer att öka med ytterligare några mil-
joner kronor. Dessa förändringar är på sikt både utmaningar och möjligheter 
för kommunen.

Avslutningsvis kan konstateras att budgeten för 2017–2019 klarar balans-
kravet som innebär att de budgeterade intäkterna måste överstiga de bud-
geterade kostnaderna. De budgeterade resultaten uppgår till 2,2 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag för hela budgetperioden. Detta innebär 
att balanskravet är uppfyllt.
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Ekonomisk budget
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Nämndernas kommunbidrag

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i enlighet med gällande 
vision och mål 2015–2020 Växtkraft 10 000 - Våga, vilja, växa. Detta inne-
bär att kommunbidraget ska finansiera genomförandet av de verksamhetsmål 
som utifrån visionen är politiskt tagna. Kommunbidraget ska också garantera 
att kommunförvaltningen levererar de välfärdstjänster som kommuninvånar-
na efterfrågar inom skolan och omsorgen, men även inom kultur, fritid och 
samhällsbyggnadsområdet. En budget i balans är ett tydligt finansiellt mål. 
För att uppnå detta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga 
utifrån löpande uppföljningar också arbetar med verksamhets- och ekono-
mistyrning.

Resursfördelningsmodellen fastställer nämnder och styrelsers kommunbi-
drag för 2017. Resursfördelningsmodellen utgår ifrån fastställda planerings-
förutsättningar i KPI, procentuell löneuppräkning, verksamhetsförändringar, 
internränta etc. För 2017 gäller uppräkning med KPI, 1 % och lönerevision 
med 2,7 %. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäk-
tiges novemberbeslut till 505 593 tkr. Se tabell nedan.

Budgeterat kommunbidrag uppgår till 505,6 mkr, vilket jämfört med 2016 
års kommunbidrag är uppräknat med 15,2 mkr eller 3,1 %. En förklaring till 
varför kommunstyrelsens kommunbidragsram är lägre 2017 än 2016 är att 
utvecklingsmedel som kommunstyrelsen under året tar löpande beslut om 
ligger som en gemensam kostnad 2017. 
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Gemensamma kostnader/intäkter
Budgeten för gemensamma kostnader och intäkter avser intäkter och kostna-
der som berör hela kommunen. Tabellen nedan visar de gemensamma kost-
nader och intäkter som budgeterats för 2016 och 2017. Den stora föränd-
ringen i de gemensamma intäkterna och kostnaderna mot föregående år är att 
kommunen valt att lägga utvecklingsmedel som kommunstyrelsen förfogar 
över i denna budget, vilket tidigare låg i kommunbidraget under kommun-
styrelsens andel. Föregående år fanns istället nettokostnader för medfinan-
siering E20, som inte tagits upp för 2017. 
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Nämndernas budget

Kommunfullmäktige, revision,  
valnämnd och krisledningsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som 
kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredo-
visning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men 
även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lämna 
in frågor samt förslag till fullmäktige. Dessa bereds och hanteras på samma 
sätt som de motioner som ledamöterna lämnar. Sammanträdena anslås på an-
slagstavla och annonseras i lokala medier. Val till kommunfullmäktige sker 
vart fjärde år. Senaste valet var i september 2014.

Revision 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och fö-
retag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och 
kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet 
och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och 
nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till 
förbättring och utveckling. 

Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige 
med uppgift att granska styrelse och nämnder. Revisionen utgör ett av full-
mäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera 
och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisionens ändrade roll, in-
riktning och ökade betydelse återspeglas i kommunallagen från 1 juli 2006. 

Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras 
och upprättar årligen en plan över sitt arbete med vissa utvalda gransknings-
områden med utgångspunkt i väsentlighet och risk. Revisionen bedömer om 
nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvi-
sande och uppfyller kraven om god redovisningssed. Revisionsarbetet utgår 
från innebörden i god revisionssed som bland annat omfattar förtroende, obe-
roende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation.
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Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. Det gäller val 
till riksdag, regions- och kommunfullmäktige och sker vart fjärde år.  
Val till EU-parlamentet sker vart femte år. 

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden fullgör kommu-
nens uppgifter enligt Vallagen (2005:837) och Kommunallagen (1991:900). 
För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden i viss utsträckning ha 
tillgång till personal i den omfattning som behövs. 

Val till EU-parlamentet har genomförts i maj och val till riksdag, region och 
kommunfullmäktige genomfördes i september 2014.

Krisledningsnämnd
I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordi-
nära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordi-
nära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Nämnden träder i funktion först i samband med extra ordinär händelse. 

En extra ordinär händelse kännetecknas av att den:

• Avviker från det normala.

• Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig   
   störning i viktiga samhällsfunktioner.

• Kräver skyndsamma åtgärder.

Planeringen inför en extra ordinär händelse är en uppgift för den normala 
organisationen. Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för 
hur extra ordinära händelser ska hanteras.
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Ekonomi

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd har i budget 2017 tilldelats en 
ram på 1 595 tkr. Det är en ökning med 7 tkr jämfört med föregående års bud-
get. Kommunfullmäktige har i sin budget en politisk prioritering om totalt 
100 tkr som avser demokratiberedning. 

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Sty-
relsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekono-
miska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar 
för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. 
Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter 
samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och 
utveckling av kommunal och regional verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska för-
valtningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kom-
munstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergri-
pande uppföljningen under året och i bokslut. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksam-
het som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägar-
dialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv 
med mera. 
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Organisationsförändring
Kommunstyrelsen genomgick en organisationsförändring i början av 2015. 
Förändringen kan delas upp i två delar, dels infördes gemensamma servi-
cenämnder och dels flyttade en del verksamhet från kommunstyrelsen till 
bildningsnämnden och tekniska nämnden. 2016 är andra året med den nya 
ansvarsfördelningen vilket har renodlat kommunstyrelsens ansvar med upp-
siktsplikt.

Gemensamma servicenämnder
Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herr-
ljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksam-
heterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. 
Den andra består av verksamheterna it, växel och telefoni och har Herrljunga 
som huvudman. 2016 är andra året med den nya ansvarsfördelningen. Om-
organisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns 
vissa förbättringsbehov. Bedömningen är att genomförandet behöver tre år 
på sig för att uppnå de effekter som avsikten var vid organisationsföränd-
ringen.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning 
Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra 
kommunens verksamhet mot uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för att 
säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning 
ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett sam-
arbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och 
gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen. 

Administration och kommunikationsenheten
Avdelningen består av verksamheterna administration och kommunikation. 
Arbetet fortgår med att säkerställa att den digitala nämndadministrationen 
fungerar väl och att förbättra medborgardialogen samt den interna och ex-
terna kommunikationen. Arbetet med att ta fram en ny hemsida med använ-
darvänligare profil och bättre innehåll fortskrider. 

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effek-
tiv nämnds- och ärendeadministration. Enheten har det strategiska uppdraget 
kring utveckling av kommunikation och medborgardialog samt ansvarar för 
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centralarkivet och övergripande arkivfrågor. Arkivföring i kommunarkiv och 
förtroendemannaregister tillhör också enhetens funktioner. 

Enheten stödjer även kommunstyrelsen i arbetet att upprätta kommunö-
vergripande riktlinjer och styrdokument. Enheten är systemägare för det 
kommunövergripande ärendehanteringssystemet och ansvarar för support, 
utbildning i och utveckling av detta system. Centraliseringen av registrators-
funktionen har slutförts. 

Servicenämnd: IT/Växel/Telefoni
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens 
arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäk-
tige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad 
demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänlig-
heten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. 

Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveck-
ling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. 
Nämnden ska svara för att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt.  Nämnden 
ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Tele-
foni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster 
samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i 
dess organisation. 

Servicenämnd: Ekonomi/Personal
Servicenämnden för ekonomi och personal inrättades den 1 januari 2015. 
Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kom-
munfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska vara en gemensam eko-
nomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kom-
munerna. 

Nämnden ska bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den 
kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre. Nämnden ska möj-
liggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetens-
effektivitet till efterfrågad kvalité inom kommunala ekonomi- och personal-
administrativa tjänster. Nämnden ska öka attraktionskraften för kommunen 
som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.  

Vårgårda kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess 
organisation. 
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Verksamheten under 2017

Kommunledning
Arbetet med att skapa bästa möjliga klimat för företagande och utveckling 
fortsätter. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på 
kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och 
genom att verka för en ökad inflyttning. 

En ny kommuntäckande översiktsplan avses antas av kommunfullmäktige i 
september 2017. En fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort utarbetas 
parallellt. Planprogrammet beräknas antas under våren 2017. 

Administration och kommunikationsenheten 
Verksamhetsåret 2017 ska enheten fortsätta sitt arbete med att utveckla Herr-
ljunga kommuns medborgardialog, med fokus på hemsida och kommuni-
kationsplan i syfte att förbättra kommunikationsflödet internt såväl som ex-
ternt. När den nya hemsidan är lanserad och i drift kommer tid att läggas på 
större satsningar vad gäller profilering, annonsering och deltagande i sociala 
medier – de kommunikationskanaler som växer snabbast i dagsläget.

Servicenämnd: IT/Växel/Telefoni
Organisationen
Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en 
enhet har i stort sett genomförts. Vi har slagit samman växelfunktionen 
för de båda kommunerna med placering i Herrljunga, detta har gett ett 
gott resultat. Servicedesk är nu placerad i Herrljunga, och vi arbetar nu-
mer i samma system för inrapportering av incidenter.

Det gemensamma nätet
Det gemensamma datanätet är installerat och i drift. IT/Växel/telefoni, 
Ekonomi och personal kan nu jobba på ett enkelt sätt ifrån båda kom-
munerna.

Ekonomin
Vi kommer under 2016 och 2017 att arbeta fram avtal med verksamhe-
terna vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna 
till servicenämnden.

Leverans av tjänster
Under 2016 och 2017 kommer vi att beskriva vår leverans i form av tjäns-
ter som ska vara tydlig ut till verksamheterna, där vi får en tydlig bild av 
vad som förväntas av IT/Växel och telefoni.
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Processer
ITIL är en process standard som används av IT organisationer, vi	kom-
mer	att	fortsätta	implementera	delar	av	denna	modell	under	2017. 
Processer som vi kommer att använda oss av är: Incident (händelser), 
Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete).

Servicenämnd: Ekonomi och personal
Ekonomiavdelningen kommer under nästkommande år fortsätta sitt arbete 
med att gå igenom och se över processerna för att få en så förutsägbar och 
liknande verksamhet som möjligt. Grundinställningen hos ekonomiavdel-
ningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker och övriga intres-
senter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt 
som avdelningen idag arbetar utefter. 

Personalavdelningen satsar resurser på att försöka att få ner andelen sjukskrivna, 
genom till exempel samarbete mellan företagshälsovård, vårdcentral och arbets-
givare. Arbetet är långsiktigt och man avser att satsa extra på dessa områden un-
der 2017. Under 2017 kommer också ett antal utbildningstillfällen att starta inom 
olika områden för nya, erfarna och tilltänkta chefer. Chefsutbildningen med dess 
olika moduler ska vara återkommande varje år.

Folkhälsoarbetet
Grundbulten i att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor bygger på sam-
verkan mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid, polis, närvårdsamverkan 
med flera. Barn och föräldrar ska uppleva att insatser och åtgärder hänger 
ihop och skapar en helhet oavsett aktör. 

För att kunna göra det ska vi utveckla vår samverkan utifrån olika perspektiv, 
inom ramen för det ryms både främjande, förebyggande och riktade insatser.

En samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun antas våren 
2017. Förhoppningsvis ska den vara ett konkret stöd och en inspiration till 
en långsiktig och stabil samverkan. Om polis och kommun samordnar sina 
insatser kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bli mer 
verksamt och parternas resurser användas mer effektivt. Just detta är syftet 
med samverkan – att åstadkomma något mer än vad den ena parten ensam 
kan åstadkomma, att tillsammans skapa ett mervärde.
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Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 är 32 501 tkr vilket är en minskning 
med 1 650 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregå-
ende år kan härledas till följande områden: 

•	 Politiska prioriteringar om 3 000 kr lyfts ur denna budget för att läggas 
på gemensamma intäkter/kostnader. KS är fortfarande beslutande över 
medlen, det läggs på ett annat kostnadsställe för att lättare kunna följa 
upp medlen. 

•	 Kapitalkostnader för konstgräsplan läggs år 2017 under KS budget,  
vilket höjer kapitalkostnaden till totalt dryga 1 300 tkr. 

•	 Löneökningar enligt tidigare fastställda beslut.
•	 Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut.

Kommunstyrelsens budgetfördelning har byggts på hur budgettilldelningen 
ser ut. Samtliga verksamheter har fått kompensation för löneökningar och in-
flation enligt resursfördelningsmodellens riktlinjer. Minskningen i budgeten 
jämfört med föregående år är bland annat att man tagit bort de politiska prio-
riteringarna och lagt dem på gemensamma kostnader/intäkter. De politiska 
prioriteringarna kan på detta sätt följas upp bättre. De politiska prioritering-
arna är för 2017 satt till totalt 3 000 tkr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består framförallt av arvoden och ersättningar för 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommunstyrelsens 
ledamöter, partistöd, utbildningsinsatser för kommunstyrelsen, geografiskt 
informationssystem (GIS) och feriejobb. I budgeten för kommunstyrelsen 
ligger även en kapitalkostnad.   
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Budgeten för 2017 uppgår till 4 180 tkr vilket är en minskning med 2 795 
tkr jämfört med 2016. Minskningen beror på att potten för politiska priorite-
ringar lyfts ut och lagts under gemensamma kostnader/intäkter. Bortsett från 
de politiska prioriteringarna har alltså kommunstyrelsens budget ökat med 
totalt 205 tkr.

Värt att notera är att medlen för politiska prioriteringar även fortsättnings-
vis styrs av kommunstyrelsen även om de lagts på kontot för gemensamma 
kostnader/intäkter. 

Kommunledning
Kommunledningens budget ökar med 943 tkr vilket härleds till löneökningar 
samt ökade kostnader för inköp av tjänst. Ytterligare kostnader som påver-
kar kommunledningens budget är ökade kapitalkostnader för konstgräsplan. 
Kommunledningens budget består av fyra delar. Kommunledning gemen-
samt, folkhälsa, strategisk planering samt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

Kommunlednings gemensamt har budget för bland annat kommunchef, 
överförmyndare, avgift till kommunförbund och centrala utredningar. Totalt 
uppgår budgeten till 7 350 tkr. 

Folkhälsa är delvis bidragsfinansierad då kommunen får ett bidrag för att 
bedriva det arbetet. Budgeten uppgår till totalt 317 tkr netto.  

I budgeten för strategisk planering beräknas i huvudsak kostnader för fram-
tagande och uppdatering av översiktsplanen. Total budget för denna verk-
samhet är 595 tkr. 

Kostnaderna för MSB är helt bidragsfinansierat och har således en nettobud-
get på noll kronor. 

Administration- och kommunikationsenheten
Administration- och kommunikationsenhetens budget består framförallt av 
personalkostnader samt inköp av kontorsmaterial, plattor, annonsering etc. 
Budgeten för denna enhet uppgår till totalt 3 976 tkr för år 2017.

Servicenämnd: IT/Växel/Telefoni
Servicenämnden för IT/Växel/Telefoni har en budget på totalt 14 677 tkr, 
vilket är en ökning på totalt 617 tkr. Den ökade budgeten härleds till lö-
nerevidering, uppräkning KPI samt kapitalkostnadspott. Herrljungas budget 
för IT/växel/telefoni uppgår till 5 700 (5 229) tkr, vilket är en ökning med 
471 tkr. Utöver den del av budgeten som avser de gemensamma kostnaderna 
för servicenämnden för IT/växel/telefoni, så tillkommer även budgeten för 
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receptionen, motsvarande 512 tkr. Totalt ger detta en budget för IT/växel/
telefoni som uppgår till 6 212 tkr för 2017.

Tabellen nedan visar de gemensamma investeringar som planeras i budget 
för 2017. Nytt för år 2017 är att de kommunspecifika investeringarna som 
planeras för 2017 läggs under respektive kommunchefs budget för Herr-
ljunga och Vårgårda. 

Servicenämnd: Ekonomi och personal 
Servicenämndens ekonomienhet har en total budget på 10 312 (10 674) tkr 
för 2017. Det innebär en minskning med 362 tkr jämfört med budget 2016. 
Den minskade totala budgeten kan härledas till en ramväxling som gjorts 
gällande upphandling och inköp. Herrljungas budget för ekonomienheten 
uppgår till 4 580 (4 627) tkr, vilket är en minskning med 47 tkr mot budget 
2016. Gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas efter befolk-
ningsantalet per sista november 2015. Det innebär en fördelning på 54,2 % 
till Vårgårda kommun och 45,8 % till Herrljunga kommun. 

Servicenämndens personalenhet har en total budget på 12 397 (12 313) tkr 
för 2017. Det innebär en ökning med 84 tkr jämfört med budget 2016. Den 
ökade budgeten består av de generella uppräkningar som görs inför nytt bud-
getår. Herrljungas budget för personalenheten uppgår till 5 288 tkr. 

Gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas efter befolkningsan-
talet per sista november 2015. Det innebär en fördelning på 54,2 % till Vår-
gårda kommun och 45,8 % till Herrljunga kommun. 

N Ä M N D E R N A S  B U D G E T  /  K o m m u n s t y r e l s e n

Herr l junga kommun - Budget och verksamhetsplan 2017–2019   
  



36

Bildningsnämnden

Med ett framtidsorienterat fokus på utbildningsområdet har ett antal utveck-
lingsområden identifierats nationellt. För vissa utvecklingsområden finns 
riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. För 
andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kom-
mer att se ut. 

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en lärarbrist om 65 000 lärare. Något 
som kommer att få konsekvenser i Herrljunga och som kommer att påverka 
lönekostnadsutvecklingen de närmaste åren. 

I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av omfattande om- och tillbygg-
nader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga tätort, där 
flera tillfälliga avdelningar kommer att ersättas med lokaler av god kvalitet 
och varaktighet för att säkerställa tillgången till förskola. Dessa behov kom-
mer att tas omhand genom beslutet om genomförande av om- och tillbygg-
nad av Horsby. Byggnationen planeras vara klar under 2020.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen 
i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För 
detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även fritidshemmen omfattas 
av en mindre satsning under 2017.

Ansvar och uppdrag 
Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksam-
het för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör 
nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som 
kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, 
utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i 
en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen 
är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett 
övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till 
detta kommer också ett ansvar för fritidsgårdsverksamheten. 

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån in-
riktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat 
ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har 
verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudman-
naansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett 
ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så 
att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildnings-
nämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att 
staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi 
huvudmannen direkt till rektorer och lärare.
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Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljö-
arbete vid sina verksamheter. 

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamt
Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämn-
den och Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef 
som också har det samordnande ansvaret för nämndens verksamheter. 

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från försko-
leklass till gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykolo-
giska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.  Elevhälsan, som leds 
av verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fo-
kus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt att stödja 
eleverna att nå utbildningens mål. 

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som in-
går i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen och vän-
der sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett 
samarbete mellan bildnings- och socialnämnd tillsammans med barnmors-
kemottagningen (BMM), Närhälsan (vårdcentral) och barnavårdscentralen 
(BVC). Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och 
vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser till barn upp till 6 år. Verksam-
heten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet. 

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. 
Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker.  

Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens 
verksamheter som i vardagen leds och samordnas av bildningschefen. I bild-
ningsförvaltningens stab finns en utvecklingsledare och två handläggare. 

Förskola 
Förskoleverksamheten är organiserad i två områden; Innerby och Ytterby 
och varje område leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i 
egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. För-
skoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område 
är förskola knutet till varje skola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en 
verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger 
en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbild-
ningssystemet. 
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Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som öns-
kar denna verksamhet och är ett komplement till förskola. Verksamheten 
bedrivs av dagbarnvårdare och finns i Ljung.  Pedagogisk omsorg omfattar 
också verksamhet i annan huvudmans regi. 

Grundskola
Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i an-
nan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herr-
ljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, 
Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och 
Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrsko-
lorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i 
skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedri-
ver undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens 
högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverk-
samheten en geografisk spridning i kommunen.

Grund- och gymnasiesärskola
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans 
regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas 
i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så 
långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive 
gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i 
åk 1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan organiserad vid Altorpsko-
lan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun. 

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samt-
liga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herr-
ljunga kommun en mycket stor andel av elever från förskoleklass till och 
med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

Gymnasieskola
Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elev-
resor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är 
att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för per-
sonlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verk-
samheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små 
specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala 
näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskaps-
källan finns idag åtta nationella program varav fyra är yrkesförberedande. 
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Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket 
krävs för att göra det stora programutbudet möjligt. 

Komvux
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande 
nivå och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare (SFI) och 
särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen 
i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verk-
samhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett 
större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. 

Musikskola
Musikskolan bedriver instrumentalundervisning för barn och ungdomar i 
kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna 
erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lo-
kaler som är anpassade för ändamålet men också på några av kommunens 
grundskolor. De första åren på musikskolan undervisas stråk- och blåselever 
i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas 
ut. Många publika arrangemang sker varje år och är en naturlig del av mu-
sikskolans verksamhet. Samarbeten med andra aktörer i branschen sker och 
musikskolans lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper.

Bibliotek
Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga 
tätort och ett filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är tillgängliga för 
alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, 
bildning, upplysning och utbildning. 

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade 
grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat 
modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande 
kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket erbjuder tillfällen, i form av 
Internet-drop-in, för personer som behöver stöd för att kunna använda dato-
rer och digital informationsteknik.

Fritidsgård
Fritidsgården är en öppen verksamhet dit ungdomar kan gå. Verksamheten 
är öppen för alla från det man börjar åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fri-
tidsgården är en neutral plats där man känner samhörighet och kan växa som 
människa, utan krav på prestation.  Ungdomarna själva är med och utformar 
verksamheten i syfte att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs i 
Herrljunga och Annelund.
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Verksamheten under 2017

Gemensamt
Bildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för Lågstadielyftet, fritidshems-
lyftet och för Mindre barngrupper i förskolan. Lågstadielyftet syftar till att 
ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 
med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyf-
tet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbi-
draget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet 
i grupperna minskar och för att klara detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 
2016/2017. 

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och 
bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats 
statsbidrag för läsåret 2016/2017, vilket innebär att de lärare som bedöms 
särskilt kvalificerade enligt reglerna tar del av en extra löneökning. 

Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, 
blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade.  

Elevhälsans centrala professioner kan stärkas genom statsbidragstilldelning 
och här planeras för ansökan om statsbidrag. 

Samtliga förskoleområden och rektorsområden har nu en lokalt knuten speci-
alpedagog. Detta förväntas påverka förutsättningarna för att i högre utsträck-
ning stödja barns och elevers utveckling genom extra anpassningar och/eller 
särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom hela förvaltningen ett långsiktigt 
arbete kring att utveckla tillgängligheten inom verksamheterna.

De flesta skolenheter i grundskolan deltar i Skolverkets satsning, Läslyf-
tet, under läsåret 2016/2017. Det långsiktiga syftet med Läslyftet är att öka 
måluppfyllelsen i skolan genom att lärarna deltar i kompetensutveckling för 
att stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla åldrar. Målet 
är också att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. För deltagandet har 
Bildningsförvaltningen sökt och beviljats riktat statsbidrag.  

Förskola
Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort kommer att lösas inom ra-
men för ett samlat grepp på Horsby där totalt åtta avdelningar för förskole-
verksamhet kommer att så klart under våren 2018. Enstaka placeringar med 
barnomsorg på obekväm tid förväntas under 2017. 

I Ytterby förskoleområde kommer en ny förskola i Molla att tas i bruk hösten 
2017. Tillsammans med de nyligen startade avdelningarna i Ytterby område 
prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas.
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Grundskola, grundsärskola
Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en förbättring av uppföljningar 
och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består 
bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” frågor och sammanställningar 
och analyser av dessa samt av motsvarande för elevernas måluppfyllelse. I 
analyserna av resultaten identifieras utvecklingsområden med insatser både 
på förvaltnings- och skolnivå. 

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter 
arbetat med att utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den 
mer inkluderande för alla barn och elever. Planeringen av detta arbete har 
delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring 
elever i behov av stöd samt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar samt att förse personalen med användbara metoder och redskap att i 
det vardagliga arbetet möta alla elever.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet ut-
vecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra 
tillverkningsindustrin och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra 
väl underbyggda programval till gymnasieskolan. 

Gymnasieskolan
Kunskapskällan deltar i ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med övri-
ga gymnasieskolor i Boråsregionen. Arbetet syftar till att göra Boråsregionen 
till en bildningsregion som ger samtliga gymnasieelever goda förutsättningar 
för framtida studier och arbete. Skolans eget arbete med att utveckla verk-
samheten har fördjupats och några prioriterade områden har arbetats fram 
och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kunskapskällan fortsätter att vidareutveckla sin profilering kring de fyra 
ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och 
Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och 
förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtids-
drömmar.  

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan kommer att vidareut-
vecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompe-
tenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. 

Komvux

Ett tillsvidareavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsor-
ganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium 
ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger om året och fungerar som 
samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.   
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Musikskola
Musikskolan kommer under 2017 att tydliggöra mål, vision och riktlinjer 
i syfte att utveckla verksamheten. Musikskolan ska bidra till att stärka det 
lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett 
område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras 
och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamhe-
ter under skoltid. 

Bibliotek
Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt stimuleras genom läsfrämjande in-
satser för barn och ungdom.  Möjligheter och tillfällen att utöva och öva sig 
i muntligt berättande ska fortsätta att skapas, för bibliotekspersonal, fören-
ingsanslutna och övriga, barn och vuxna.  

Fritidsgård
Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv 
för tjejer. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör att 
många vill besöka verksamheten. Ungdomarna ska känna att de har en me-
ningsfull fritid.

Ekonomi
Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 237 415 vilket är en ökning med 
6 915 tkr jämfört med föregående år. Budget ökningen härleds till nedanstå-
ende faktorer:
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Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr. Inkluderat i den totala bud-
geten är att 2017 kommer Bildningsnämnden att få en extra budget tilldel-
ning som baseras på lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för 
löneökning 2017 är i väntan på att fastställas från Kommunfullmäktige. 

Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut 
om på KF.

Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr under området politiska 
prioriteringar. Det beror på att den tidigare satsningen om frukost i skolan 
är borttagen. 

Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för KPI uppräkning. Summan 
har tilldelats enligt ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 %. 
KPI uppräkningen ska kompensera för 2017 års inflation. 

Bildningsnämndens budget ökar med 1592 tkr för volymförändringar.

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn 
har tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av ge-
nerella statsbidrag. 

Barn-/elevpeng 
Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 %. Höj-
ningen ligger i linje med 2016 års lönerevision för pedagogisk omsorg, fri-
tidshem och grundskola. Eftersom barn-/elevpeng även täcker kostnader 
som följer inflationsnivån (0,7 %), får dessa verksamheter ett större hand-
lingsutrymme kommande år. Störst ökning sker på grundskolan 1-3 och 4-6. 
Med en ökning på 3,5 % hänger samman med lönerevisionen där lärare i de 
yngre årskurserna var en prioriterad grupp.

Landsbygdsstödet ökar marginellt från 20,2 till 24,4 tkr per elev, se nedan. 
Tidigare år gjorde man en prioritering att höja landsbygdsstödet och den för-
blir ungefär densamma för 2017. Detta för att skapa kontinuitet och långsik-
tighet i arbetet i kommunens mindre skolor.

Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elev-
antal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,4 tkr för de 
elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 
47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdstöd utgår enligt 50-47=3. 3x24,2=72,6.     

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats. 
Förändringen som skedde 2016 handlar om att fördela fritidshempengen mer 
rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Förändringen leder till en 
uppräkning av den totala rörliga ersättningen med 3,0%, men en förändring 
i resursallokeringen. Fritidshemspengen för elever som är där på heltid om-
fattas av 417 elever och höjs med 3 % från 26,3 tkr till 27,1 tkr. 113 elever 
omfattas av lov- och garantiplats och får en ersättning på 9,3 tkr. 
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Programpeng
Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen 
skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga 
kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, under-
visning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, 
läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. 

Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska 
löneökningen för 2016. Det innebär en uppräkning med i genomsnitt 2,6%.

När uppräkning av delarna är gjorda samt multiplicerade med antal elever 
på respektive program så jämförs kostnaderna med de budgeterade kostna-
derna. Vid denna jämförelse fanns flera avvikelser mot den interna budgeten. 
Det beror på att antalet elever på våra olika program förändras från år till år 
samt att den interna budgeten förändrats något. 

Vi ser inga stora förändringar i programpriset.  Förändringarna i programpri-
serna leder inte till en minskad eller ökad budget för gymnasiet jämfört med 
om programmen enbart räknats upp med KPI, löneökning samt avtal. 

Mer information om barn-, -elev, -och programpeng finns i dokumentet  
Resursfördelning 2017 som antogs av bildningsnämnden i augusti 2016. 
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Budgetfördelning

Kommentar till budgetfördelning
Stora delar av Bildningsnämndens budget fördelas genom barn, elev och 
programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn, 
elev och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budget-
tilldelningen. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn, elev 
och programpeng har fått kompensation för den faktiska löneökningen och 
inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, interkommunala kost-
nader/intäkter och dylikt där prognos ligger till grund för budgettilldelning. 

För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att 
återigen skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bild-
ningsnämnden har en centralbuffert på närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. 
Besparingen ska ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv. 
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Volymer 
Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 83,5 barn/elever. 
Störst förändring sker i fritidsverksamheten som beräknas öka med 33 barn. 

Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten minskning för 
barn mellan 1-3 och barn mellan 4-5. Prognosen för 2016 är att volymantalet 
inte når upp till den budgeterade nivån för 2016. Det innebär att förskolans 
volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om det inte syns i de bud-
geterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 2017 
beräknas 25,5 barn där 17 barn går på kooperativet Knattebo. 

För fritidshem beräknas en volymökning på 33 barn. Ökningen har egentli-
gen redan skett under 2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräk-
nas volymerna ligga kvar på den höga nivå som etablerats under 2016.

Elevantalet beräknas öka med 32 i grundskolans verksamhet. Elevantalet be-
räknas sjunka i de yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 40,5 elever. 

Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen.
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Socialnämnden

Ansvar och uppdrag
Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom so-
cialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - 
utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, 
personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. 

Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i 
samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfat-
tande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen 
och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människors- ekonomiska och sociala trygghet,

•	 jämlikhet i levnadsvillkor,
•	 aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning 
Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i 
enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. 

Stab  
Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvalt-
ningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens 
huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsled-
ning utreda och bereda ärenden. Från den 1 september 2016 är staben en 
egen enhet och ansvarar också för avgiftshantering, skuldsanering, beman-
ningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov av att använda 
särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt 
Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst.
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Bistånd
Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp: 

•	 Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning 
enligt Socialtjänstlagen.

•	 Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamheten ansvarar för avtal med kontaktpersoner och för att köpa plat-
ser inom LSS i de fall kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose be-
hovet av omsorg.

Vård och omsorg 
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer 
så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att 
de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. 
Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabin-
sats och hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, samt korttidsverksamhet. 
Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att 
ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Socialt stöd 
Verksamheten består av många olika verksamhetsområden och regleras av 
olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), 
Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshin-
drade (LSS) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbe-
dömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnads-
villkor.

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vux-
na och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd 
enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, um-
gänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning, ungdoms-
mottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i 
samarbete med andra kommuner. Verksamheten bedriver öppenverksamhet 
Psykiatri. Det finns även tre boenden för ensamkommande flyktingbarn.
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Introduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med 
uppehållstillstånd i Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av stat-
liga medel från Migrationsverket. 

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet 
enligt LSS samt Korttidstillsyn LSS. AME organiserar och bedriver olika for-
mer av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag. 

Verksamheten under 2017

Nämnd och förvaltningsledning
Under hösten 2016 tillträdde två nya verksamhetschefer. Under våren 2017 
kommer arbetet med att sätta in dessa i arbetet samt bygga ledningsgruppen 
pågå. Arbetet med att stötta enhetscheferna kommer fortsätta. Implemente-
ringen av socialtjänstplanen ska slutföras under 2017.

Bistånd 
Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med So-
cialstyrelsens rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet 
och självbestämmande. Det är ett fortsatt arbete på uppföljningar både för 
att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att resurser 
används på allra bästa sätt. 

Lagen om skuldsanering ändras 1 november och fler kan söka. Detta tillsam-
mans med att Kronofogden arbetar mera aktivt innebär att ärendena kommer 
att öka. Detta innebär en risk för längre handläggningstider.

Vård och omsorg
Arbetet med de olika arbetsgrupperna och kompetensutveckling av dessa 
kommer ske under 2017. Målet är att stärka grupperna och förbättra deras 
samspel samt höja kvaliteten genom högre kompetens bland personalen.

Under hösten 2016 påbörjades renoveringen av de hygienutrymmen som är 
underkända av arbetsmiljöverket på A-sidan på Hemgården. Denna renove-
ring kommer fortsätta under våren 2017 och ska vara klar senast juni 2017. 
Hagen etapp 4 kommer att påbörjas och färdigställas under 2017. 

Inom hemtjänsten kommer arbetet med förbättringsarbetet fortsättas. Natt-
patrullens organisering kommer att ses över vad avser samarbetet mellan 
undersköterskor och sköterskor. Nyckelhantering inom hemtjänsten och på 
boenden kommer genomlysas. Inom sjuksköterskegruppen och rehabperso-
nal kommer de arbeta med ansvarsområden för att kompetens höja inom den 
egna gruppen men även utåt mot enheterna.
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Socialt stöd 
HVB-boenden för ensamkommande
Verksamheterna kommer vid sidan av att arbetet med att integrera ungdo-
marna i det svenska samhället inriktas på att hantera en situation innebä-
rande att många av de placerade ungdomarna kommer att få avslag från 
Migrationsverket. Personalen behöver förberedas på detta arbete, rutiner 
kommer att arbetas fram och tid på verksamhetsmöten kommer att avsät-
tas för att förbereda arbetsgrupperna.

IFO Vuxen
Tanken att det under år 2017 ska visa sig att det arbete som har lagts 
ner för att optimera processerna dels inom organisation och dels mellan 
organisationen och dess externa samarbetspartners, har gett resultat. Det 
har gjorts förändringar och det har lagts ned mycket arbete för att skapa 
bra förutsättningar dels för att arbeta med målgrupperna inom den egna 
öppenvården och dels att få personer i egen försörjning. Arbetet med att 
förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att 
fortsätta.

IFO barn och familj
Den stora utmaningen för denna enhet är att behålla och rekrytera per-
sonal, på en hårt konkurrensutsatt marknad. En stabil och kompetent en-
het är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva vård på hemmaplan 
framför heldygnsvård. Familjehem har under lång tid kunna beredas barn 
och ungdomar i stället för vård på institution samt placeringar har kunnat 
avvärjas tack vare den egna öppenvården.

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt hand-
läggning kommer att fortsätta. Arbetet med att göra enheten mer kun-
skapsbaserad kommer att fortlöpa.

Sysselsättning 
Antalet deltagare har minskat avsevärt, dels på grund av minskat inflöde 
och dels genom att flera deltagare har fått sysselsättning. Den rådande 
konjunkturen är givetvis en stor faktor i detta sammanhang. Enhetens 
stora utmaning är att anpassa sig till dessa förhållanden, att arbeta med 
rätt frågor och rätt samarbetspartners.

Funktionshinder 
Gruppbostaden Ringvägen har sedan en tid tillbaka en låg belägg-
ning. Det är mycket angeläget att se över möjligheterna att öka belägg-
ningen på denna gruppbostad, måhända är det möjligt att sälja platser 
till andra kommuner. Arbetet med att optimera metoder och arbetssätt 
är även av yttersta vikt. Även gällande denna verksamhet är det till 
viss del svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet. 
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Ekonomi 
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Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Den reviderade ramen har fördelats enligt tabell ovan med följande förutsätt-
ningar; uppräkning har skett med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader 
exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts nämnderna efter lö-
neförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demo-
grafiska förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som 
tilldelades socialnämnden har tilldelats socialt stöd för att stärka upp boende-
stöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits socialt stöd samt bistånd 
från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott. 

Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, 5 860 
från Förvaltningsledning, 1 195 tkr från Bistånd samt 590 tkr från Vård och 
omsorg. I kolumnerna 2016 och tidigare kvarstår den gamla fördelningen. 
Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Stimulansmedel inom äld-
reomsorgen för att öka bemanningen kvarstår. För 2017 handlar det om  
ca 2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg.

Tekniska nämnden

Ansvar och uppdrag  
•	 Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt an-

svarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, 
fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark.  An-
svaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och för-
ändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering 
av allmänna platser.

•	 Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och väg-
samfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

•	 Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomför-
ande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade 
investeringar.

•	 Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt 
tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

•	 Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive 
drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

•	 Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt 
bostadsstöd.

•	 Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för  
bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.
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•	 Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten 
och torghandeln i Herrljunga.

•	 Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer 
på uppdrag av kommunstyrelsen.

•	 Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och 
ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och be-
handling av hushållsavfall.

•	 Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och hand-
lägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning 
Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsom-
råden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, adminis-
trativ hantering av ärenden, markförsörjning, skog, bostadsanpassning och 
fastighetsreglering ingår. Även strategiskt ansvar för fritids- och förenings-
frågor.

Fastighet  
Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m2 BTA lokalyta. Enheten 
ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår 
verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för 
skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Gata och park  
Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och 
allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handlägg-
ning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och un-
derhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella 
infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och 
grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk 
ingår.

Internservice 
Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möj-
liggöra för dem att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska ge-
nomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en 
enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursan-
vändning för kommunen som helhet.
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Lokalvård 
Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en 
effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs 
på uppdrag av respektive förvaltning.

Måltider 
Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till be-
ställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna upp-
fyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom 
förskola, skola, vård- och omsorg. 

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja 
måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår 
även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då Måltids-
service står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka 
andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt
I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som la-
kan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt 
boende tvättas. 

Fritid
Nämnden handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för 
utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med fören-
ingar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innvånare, 
har öppet sju dagar i veckan under september-april och under maj-augusti 
med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever 
i kommunen från förskoleklass upp till årskurs sex. Det bedrivs simskola, 
babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till simföreningar, konst-
sim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym 
med gruppträning, ”Sportlife”, som drivs av simhallen. 

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvälls-
tid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och 
privatpersoner samt till lägerverksamhet.

Renhållning 
Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av 
hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. 
Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvin-
ningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs 
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avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På an-
läggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Verksamheten under 2017

Nämnd och förvaltningsledning 
Exploateringen av Södra Horsby etapp 1 färdigställdes i slutet av 2016. Un-
der 2017 kommer försäljningen av tomter förhoppningsvis ta fart och områ-
det kommer bebyggas. Samtidigt behöver arbetet med att planera för kom-
munens nästa större bostadsområde komma igång på allvar.

Fastighet 
Under 2017 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssys-
tem. Samarbetet med räddningstjänst ska förtydligas och övertagandet av 
larm kommer fortskrida. EPC projektet fortsätter i syfte att minska ener-
gianvändningen. Nybyggnationen av Molla skola/förskola fortsätter likaså 
projekteringen av Horsby skola/förskola. 

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2017. Grunden för planen är 
kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldersgrupper och 
lokalresursplanen ligger till grund för kommunens kommande investerings-
planering.

Gata och park
Liksom tidigare behöver kommunen fortsatt satsa på att gradvis förbättra un-
derhållet av kommunens gatunät. Detta innebär att parallellt sköta både fö-
rebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Gatuunderhållet kommer 
tydliggöras till följd av den underhållsutredning som genomfördes under 2016.

Inom trafikområdet finns flera utvecklingsområden som behöver fokuseras 
på under 2017. Arbetet med att uppdatera lokal trafikföreskrifter (LTF), byta 
ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning samt utvärdering av så kallade 
ITS (intelligenta trafiksystem) åtgärder, så som hastighetspåminnare och 
ljusvarning vid övergångställe, är några exempel.

Arbetet med att sköta kommunens parker och naturmark på ett kostnadseffek-
tivt och estetiskt tilltalande sätt fortsätter. Samtidigt har ett behov av områden 
för de lite äldre barnen identifierats och under året kommer det behov behöva 
tydliggöras.En ny lekplats vid Mörlanda planeras att uppföras under 2017.
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Internservice
Lokalvård
Nya interna kundavtal börjar gälla från jan 2017, med syftet att förtydliga 
innehållet av vad som ingår i lokalvårdstjänsten. Nytt avtal på städmaski-
ner kommer att börja gälla våren 2017. Nuvarande leverantör har varit 
enda leverantör under lång tid, vilket har lett till en renodlad maskinpark. 
Detta har varit effektivt för lokalvården.  En ny upphandling kan få stor 
påverkan på verksamheten beroende på vem som vinner upphandlingen. 

Arbetet med att byta ut tvättmaskiner fortskrider, i samband med det 
installeras även doseringsutrustning för att effektivisera tvätten av mi-
crodukar och moppar. Fler städytor tillkommer genom ombyggnationer 
i Molla och på Horsbyskolan och i samband med det kommer det att bli 
förändringar i ett antal städområden. Det kommer uppkomma ett behov 
av nyrekrytering framöver beroende på ökade städområden samt pen-
sionsavgångar.

Måltider
Det pågår en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna pro-
ducera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt. I Hudene sker en 
utökning av verksamheten med en ny förskoleavdelning, här ligger man 
nu på gränsen till vad som klarar av att produceras på befintlig yta och 
utrustning så en översyn sker i nuläget. 

Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och lokala leverantörer av 
livsmedel fortsätter under året och det är i nuläget påskrivet avtal med 6 
lokala producenter och det är fler på gång. Projektet med Horsby inklusive 
det nya köket och matsalen fortsätter enligt plan, samtidigt som det nya 
köket i Molla fortsätter enligt plan och beräknas tas i bruk hösten 2017.

Tvätt
Tvätten kommer under 2017 jobba för ökad effektivitet genom att söka 
nya utmaningar och kunder inom området .

Fritid 
Olika sätt att förbättra tillgängligheten samt dialogen med medborgarna 
kommer att ses över under 2017. De befintliga tekniska systemen kommer 
gås igenom för att identifiera förbättringspotential. Det kommer även ge-
nomföras en översyn av riktlinjer för taxor och prissättning.

Till kommunens friluftsområde, Orraholmen, planeras en ny vägdragning. 
Förhoppningen är att arbetet kan färdigställas under 2017.
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Renhållning
Entreprenaden gällande insamling av kärl- och säckavfall startade den  
1 oktober 2016. Största förändringen i den nya entreprenaden är att kommu-
nen erbjuder abonnemang där utsorterat matavfall samlas in för produktion 
av biogas. De abonnenter som valt abonnemang matavfall ska senast den 
31 mars 2017 erhållit sina nya kärl för utsorterat matavfall. Sluttäckningen 
av etapp 1 på Tumbergs nedlagda deponi kommer projekteras vintern 2016-
2017 för att påbörjas under 2017.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

Kommunbidraget är fördelat enligt 2016 års fördelning. Notera att i budge-
ten för 2016 ligger lönerevideringen för 2016 samt kapitalkostnadspotten 
för 2016 utfördelad. Anledningen till att budgeten för 2017 inte ser ut att 
räknas upp särskilt mycket beror på att komponentavskrivningarna på 2 400 
tkr nu ligger inlyft i budgeten, därför vägs lönerevideringar, KPI och kapital-
kostnadspotter upp av detta belopp. Budgetfördelningen inom nämnden kan 
komma att justeras något. Gemensamt innefattar bostadsanpassning, mark, 
skog, förvaltningsledning samt personalkaffe.
 

 

Renhållningen budgeteras för  att nollställa det positiva egna  kapitalet. 
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Bygg- och miljönämnden

Ansvar och uppdrag
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt mil-
jöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt 
lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens till-
synsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansök-
ningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddnings-
tjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, 
energirådgivning och för det geografiska informationssystemet GIS.

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten
Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbal-
ken och livsmedelslagen men även några andra lagar. Detta ansvar omfattar 
delområdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Förutom till-
synsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde 
gentemot företag och allmänheten.

Miljöskydd
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom till 
exempel lantbruk, industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, 
tandläkare, små avlopp m fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också till-
synsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn 
vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också 
anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings 
eller tillståndsplikt samt handlägger eventuella klagomål riktade mot fö-
retag och privatpersoner inom detta område.

Hälsoskydd
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom till 
exempel skolor, förskolor, daghem, simhallar, verksamheter med risk för 
blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden handlägger också an-
sökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger 
eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Livsmedel
Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skol-
kök, dagligvaruhandeln m fl. Nämnden handlägger också registreringar 
och godkännanden av livsmedelsverksamheter samt handlägger eventu-
ella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.
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Naturvård
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken sker inom eventuella kommunala 
naturreservat. Enheten tar prover på badvattenkvalitén i två badsjöar och 
övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Avverkningsanmäl-
ningar granskas och besvaras vid behov.

Informationsansvaret
Information till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning 
i ärenden, information om hur ansökningar eller anmälningar går till samt 
sakkunskap. Nämnden får dock aldrig arbeta konsultativt och ta fram lös-
ningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan själva 
ska godkänna eller granska.

Plan- och byggenheten
Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. 
Bygg- och miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regle-
ras i plan- och bygglagstiftningen. 

Planverksamhet
Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. 
Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende 
av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. 

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljpla-
ner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa 
kostnader.

Bygglov, bygganmälan
Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och 
kan variera mellan olika år.

Tillsyn
Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk venti-
lationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmel-
serna om strandskydd.

Mätning, beräkning och kartering det vill säga MBK-verksamheten
Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av bygg-
nads- och adressregister enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa 
register är en del av en för hela riket gemensam databas.

Rådgivning och service
Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller 
detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlös-
ning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning.
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Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lös-
ningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kost-
nader för både kommunen och den enskilde.

Geografiskt informationssystem, GIS
Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till 
databaser och information med geografisk anknytning ligger på nämnden. 

Räddningstjänsten 
Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för 
att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och be-
gränsa skador på människor, egendom eller miljö. Man ansvarar även för 
frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kom-
munen.

Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, 
Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar 
samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande 
och dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska or-
ganiseras och bedrivas. Förutom den övergripande verksamheten, som främst 
syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap av en politisk styrd kom-
munal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre kategorier.

Förebyggande
En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av 
tillståndsgivning och tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor 
samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken 
mellan kommunens sotningsentreprenör, där Räddningstjänsten ger med-
givande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala 
förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. 
Den viktigaste delen i det förebyggande arbetet är vår skyldighet att stötta 
den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker 
främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning. 

Operativt
Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en bered-
skap för invånarna i kommunen. En beredskap som ska finnas tillhands 
om något händer den enskilde i samhället. En annan stor del av det ope-
rativa arbetet är att hålla kvalitén och säkerheten uppe på materiel och 
fordon. Internutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet 
insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete 
med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt uppdrag och 
kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan (närmaste 
station blir larmad) med Alingsås-Vårgårdas Räddningstjänstförbund 
(Alivar), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) och Räddnings-
tjänsten Falköping-Tidaholm.
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Efterföljande åtgärder
Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälig 
omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur 
insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att 
personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges 
rimligt stöd.

Övrig verksamhet
Avtal finns internt i kommunen gällande prov av brandlarmsanläggningar.

Verksamheten under 2017
Bygg- och miljönämndens verksamhet är i sort sett löpande från år till år. 
Under hösten 2016 påbörjades en översyn av organisationen. Eventuellt 
kommer en förvaltningschef att anställas på heltid, vilket kommer att belasta 
byggenhetens lönekonto. Miljöenheten får en enhetschef som belastar miljö-
enhetens lönekonto. Detta finns i dagsläget inte med i ramen och justeras vid 
nästa nämnd om rekryteringen går bra och förändringen verkställs.

Ekonomi

Fördelningen av kommunbidraget är baserad på 2016 års fördelning. Notera 
att i ovanstående tabell är 2016 års lönepott samt kapitalkostnadspott utför-
delade i kolumnen för budget 2016.

2016 års budget är justerad för lönerevidering 2016 samt jan-mars 2017 med 
totalt 139 tkr. Motsvarande justering för utfördelningen av kapitalkostnad-
spotten för 2016 och 2017 är tillagd, 319 tkr. Utöver detta är även en kost-
nadsökning för nettokostnader, förutom personalkostnader samt kapitalkost-
nader, tillagd med 12 tkr. Dessa 12 tkr motsvarar en kostnadsuppräkning 
med 1 %. 

Totalt leder detta till att 2017 års budget är utökad med 313 tkr, jämfört med 
budgeten för 2016 (inklusive utfördelad lönepott samt kapitalkostnadspott).  
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