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Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Uppföljning per 2018-10-31 
 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 

2018. 

 

Resultatet för Herrljunga kommun beräknas bli 530 tkr vilket är 11 360 tkr lägre än 

budgeterat. Lägre avskrivningskostnader bidrar positivt medan lägre skatteintäkter bidrar 

negativt till prognostiserat resultat. Verksamheterna inkl. gemensamma övergripande 

kostnader prognostiserar en positiv avvikelse från budget med 375 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport månadsuppföljning per 2018-10-31. 

 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna 
  
 
 

Linda Rudenwall 

Ekonomichef 
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Jenny Andersson 

 

Tjänsteskrivelse  

2018-11-12 

DNR KS 34/2018 942  

Sid 2 av 2 

 

Bakgrund 
Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport 

redovisas till kommunstyrelsen per 31 juli. Uppföljningen innehåller budget och prognos 

för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.  
 
 

Ekonomisk bedömning 
Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.  

 
Samverkan 
Samverkas på FSG. 
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Månadsrapport 
per den 2018-10-31 

 

Med prognos för 2018-12-31 
 

Herrljunga kommun 

 

DIARIENUMMER: KS 2018-34 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  Kommunstyrelsen 

VERSION:   -- 

SENAST REVIDERAD: -- 

GILTIG TILL: -- 

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef 
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Månadsuppföljning oktober 

Prognosen pekar mot ett överskott helår på 530 tkr. Detta är en försämring från föregående prognos 

(delårsbokslut augusti) med 1 493 tkr. Både nämndernas och finansens prognos försämras.  Jämfört med 

skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 0,1 % vilket är långt under det 

finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Anledningen till att prognosen för 

Herrljunga kommun är negativ är att budgeterade skatteintäkter och generella bidrag är för högt satta i 

förhållande till SKLs skatteprognos. Skillnaden mellan budgeterade och prognostiserade skatteintäkter 

och generella statsbidrag för 2018 uppgår till totalt -11,7 mnkr och beror framförallt på två faktorer; 

antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att prognosen för inkomstutjämningen försämrats.  

Kommunfullmäktige tog den 15 maj beslut om att godkänna ett resultat för 2018 på 0 kr. 

1. Resultaträkning 

  

Budget 

2018 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Förändring 

Prognos 

Verksamhetens intäkter 122 373 132 535 10 162 2 175 

Verksamhetens kostnader -627 966 -639 711 -11 745 -1 750 

Avskrivningar -23 682 -21 724 1 958 -1 450 

 Verksamhetens nettokostnader -529 275 -528 900 375 -1 025 

Skatteintäkter 430 045 417 371 -12 674 -418 

Utjämning o gen statstbidrag 110 390 111 179 789 0 

Finansiella intäkter 1 000 1 750 750 0 

Finansiella kostnader -270 -870 -600 -50 

 Finansposter 541 165 529 430 -11 735 -468 

 Resultat före extraord.poster 11 890 530 -11 360 -1 493 

 RESULTAT 11 890 530 -11 360 -1 493 

 

Not 1.      

Specifikation av verksamhetens Budget Prognos Avvikelse Förändring 

 nettokostnader 2018 helår helår prognos 

Nämndernas nettokostnader -526 353 -525 108 1 245 -1 075 

Gemensamma kostnader och 

intäkter -8 835 -9 705 -870 50 

Återföring kapitalkostnader 29 595 27 637 -1 958 1 450 

Avskrivningar -23 682 -21 724 1 958 -1 450 

Totalt -529 275 -528 900 375 -1 024 
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Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma 

nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finansen.  

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget med 870 tkr. Framförallt 

handlar det om en negativ prognos för över/underskott av PO och pensionsutbetalningar med en 

avvikelse på totalt 1 800 tkr. Detta på grund av högre pensionskostnader överlag samt extrapremier vilket 

också medfört högre kostnader för särskild löneskatt. Prognosen för överskottet ifrån renhållningens 

affärsverksamhet beräknas uppgå till 500 tkr. Prognosen för försäljning av tomter och exploatering ger 

en positiv avvikelse mot budget med 1 462 tkr. En prognos har lagts för helåret på de investeringsbidrag 

och de bidrag till statlig infrastruktur som kommunen har. 

Av utvecklingsmedel 1 000 tkr under gemensamma kostnader har 665 tkr fördelats ut till verksamheten. 

Av kvarstående 335 tkr har 162 tkr använts till lokaliseringsutredning av Västra stambanan. 

  Budget Prognos Avvikelse Förändring 

Gemensamma kostnader 2018 helår helår prognos 

Deponi Tumberg 1 000 500 -500 50 

Investeringsbidrag 0 100 100 0 

Övriga intäkter 0 1 462 1 462 0 

Bidrag till statlig infrastrukter 0 -132 -132 0 

Semesterlöneskuld -500 -500 0 0 

Över/underskott PO 500 -1 000 -1 500 0 

Pensionsutbetalningar -9 500 -9 800 -300 0 

Diverse avgifter 0 0 0 0 

Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 

Utvecklingsmedel -335 -335 0 0 

Gemensamma kostnader -8 835 -9 705 -870 50 

 

Avskrivningar 

Under 2017 gjordes ett arbete med att se över Herrljunga kommuns anläggningsregister. Äldre 

investeringar delades in i nya komponenter samt att nyttjandetider har justerats. De nya 

komponentindelningarna tillsammans med nya avskrivningstider kommer att bidra till lägre 

avskrivningskostnader de kommande åren. Förändringen i anläggningsregistret kommer att medföra att 

Herrljunga kommun följer komponentredovisningen fullt ut. I denna rapport har den positiva effekten 

med de nya komponentindelningarna tagits med i prognosen. 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Baseras på skatteprognos per 2018-10-19. 

Budgeterade skatteintäkter och generella bidrag är för högt satta i förhållande till SKLs skatteprognos. 

Skillnaden mellan budgeterade och prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 

uppgår till totalt -12 mnkr och beror framförallt på två faktorer: antalet invånare i utfall är lägre än 

budgeterat samt att prognosen för inkomstutjämningen och slutavräkningen för 2018 försämrats. 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Den totala avvikelsen mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en positiv avvikelse på 

150 tkr. För de finansiella intäkterna väntas ett överskott på 750 tkr på grund av högre utdelningar och 

ränteintäkter från Kommuninvest. För de finansiella kostnaderna prognostiseras ett underskott på 600 tkr 

på grund av indexering av E20 enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning. 

2. Driftsredovisning 
Prognos för nämndernas verksamheter uppgår 1 245 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell. 

  Budget 2018 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Förändring 

Prognos 

1 Kommunfullmäktige 1 875 1 875 0 0 

2 Kommunstyrelse 35 410 35 110 300 0 

3 Bildningsnämnd 237 521 235 447 2 075 -175 

4 Socialnämnd 201 224 200 994 230 -860 

5 Teknisk nämnd-skattefin 34 781 36 490 -1 710 -40 

6 Bygg och Miljönämnd 14 355 14 005 350 0 

Lönepott 1 187 1 187 0 0 

Summma skattefinansierat 526 353 525 108 1 245 -1 075 

Teknisk nämnd -renhållning 0 0 0 0 

Summa avgiftsfinansierat 0 0 0 0 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv prognos om 300 tkr. Inom servicenämnden står ekonomi för en positiv 

prognos om 500 tkr, beroende på minskade personal och systemkostnader. Personalavdelningen har en 

negativ prognos om 200 tkr, den negativa prognosen beror på högre system/personalkostnader. 

Bildningsnämnden  

Bildningsförvaltningen prognostiseras med ett överskott om  2 075 tkr.  Överskottet härrör främst till 

minskat elevantal samt högre statsbidragstilldelning inom förskolan, förskolan prognostiseras med ett 

överskott om 2 380 tkr.  

Fritidshem prognostiseras med underskott om 150 tkr. 

Grundskolorna prognostiseras med ett överskott om 850 tkr. 

Gymnasiet prognotiseras med ett underskott om 1495 tkr. Varav 895 tkr står för interkommunala 

kostnader. Resterande underskottsprognos finns under kunskapskällan, dock är prognosen osäker 

beroende på vissa faktorer mot migrationsverket.  

Centralt för bildningskontoret finns det en överskottsprognos om 600 tkr, prognosen bygger på fler 

avgiftsbaserade intäkter samt lägre personalkostnader. 

Socialnämnden  

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott per oktober på 230 tkr. I denna prognos ingår 

resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr samt bufferten under förvaltningsledning 
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med 2 100 tkr. Myndighet redovisar ett oförändrat underskott på 4 900 tkr, socialt stöd förbättrar sin 

prognos något. Placeringar av både vuxna och barn, höga kostnader på grund av inhyrda konsulter ger ett 

underskott medan personlig assistans SFB ger ett överskott på grund av färre brukare. Ny prognos av 

ensamkommandeverksamheten har gjorts, den visar ett något lägre utfall än tidigare. Vård och omsorg 

redovisar en oförändrad prognos på -1 750 tkr. Sommarens höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 

samt överbeläggning på korttidsboendet är de stora orsakerna till underskottet. 

 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens skattefinansierade del, exklusive kapitalkostnader, prognostiserar ett underskott för 

helåret med -1 710 tkr. Prognosen är en förbättring mot den senaste i augusti med 1 460 tkr. Prognosen 

om förväntat överskott på kapitalkostnader bedöms nu enligt budget.  

Förändringen förklaras till störst del av fastighetsavdelningen där tidigare bedömt underskott på grund av 

höga utfall för snöröjning och uppvärmning möts av lägre utfall på övrigar kostnader. Underskottet som 

uppkommer av uteblivna externa intäkter kvarstår.  

Utöver fastighets förbättrade prognos har även förbättringar gjorts på måltidsservicen (300 tkr), tvätten 

(50 tkr), lokalvården (100 tkr) samt fritidsversakheten (100 tkr).  

Gata och Park prognos om -1 500 tkr i underskott kvarstår på grund av hög snöröjningskostnad i början 

av året. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november och december. 

Renhållningen prognos från augusti kvarstår med att gå 540 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att 

över tid justera det ackumulerade överskottet som finns som skuld mot taxekollektivet.  

Renhållningens affärsverksamhet prognostiseras gå med 500 tkr i överskott. 

 

Bygg- och Miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden har en positiv prognos om 350 tkr. Miljöenheten står för 250 tkr och bygg 100 

tkr. Överskottsprognosen bygger på lägre personalkostnader inom miljöenheten samt högre 

avgiftsbaserade intäkter i form av bygglov för byggenheten.  
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3. Investeringsredovisning 
INVESTERINGAR Urspr.Budget Ombudg 

Summa 

budget 
Prognos Avvikelse Förändring 

Belopp netto (tkr) 2018 2018 2018 helår helår prognos 

Kommunstyrelse  5 000 0 5 000 5 000 0 0 

Bildningsnämnd 2 850 1 049 3 899 2 334 1 565 0 

Socialnämnd 700 1 000 1 700 1 700 0 0 

Teknisk nämnd –skattefinans 61 180 29 469 90 649 56 571 34 078 4 050 

Teknisk nämnd -renhållning     0 0 0 0 

Bygg- och miljönämnd 200 3 162 3 362 3 362 0 0 

Summa 69 930 34 680 104 610 68 967 35 643 4 050 

varav             

Reinvesteringar 2017 8 400 852 9 252 9 252 0 0 

Exploatering 4 600 0 4 600 4 600 0 0 

Summa varavposter 13 000 852 13 852 13 852 0 0 

 

Kommentarer till nämndernas prognoser: 

Kommunstyrelsen 

Prognos enligt budget 

Bildningsnämnden  

En överskottsprognos om 1565 tkr är upprättad. Prognosen beror på att samtliga förstudier inte har någon 

kostnad förknippad med året. Inventarier till nya Horsby kommer inte kunna nyttjas fullt ut så länge 

byggnationen är pågående. 

Socialnämnden  

Hela investeringsbudgeten beräknas förbrukas.  

Tekniska nämnden 

Årets investeringsbudget uppgår till 90 649 tkr varav 29 469 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. 

Förvaltningen har per 31 oktober förbrukat 41 475 tkr och prognosen är ett överskott på 34 078 tkr. 
Observera att prognostiserat överskott, om inget annat nämns, redogör för kostnadsutfallet år 2018 och 

inte projetkets totala slutprognos. 

 

 Projekt 5422 ombyggnad hemgården beräknas få ett utfall på 100 tkr för ombyggnad av 

personalutrymme. 

 Projekt 5430 kontor prognostiseras med 500 tkr i utfall för säkerhetshöjande åtgärder.  

 Projekt 5516 EPC B som avser energibesparande åtgärder är klart och landa i 3 000 tkr i 

överskott. 

 Projekt Horsby förskola/skola bedöms få ett utfall på 18 300 tkr under 2018. Projektet kommer 

fortgå under 2019 och 2020. Etapp 1 av projektet, ny skolbyggnad, är pågående och beräknas 

vara klart under mitten av 2019. Projektering och upphandling av etapp 2, nytt kök och matsal, 

påbörjas under augusti månad 2018 där själva byggstarten beräknas maj 2019. 
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Bygg- och Miljönämnden. 

Prognos enligt budget. 

 

 
Bilaga 1 

Utvecklingsmedel 2018    

Beslut   Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse 

Besöksnäring KS §153 2015 400 400 0 

Nattkoll 2017 KS §224 2017 115 115 0 

Gäsene cafè  KS §97 20180528 150 150 0 

Västra stambanan KS §122 2018 162 162 0 

          

Marknadsföring Fokus KS §229 2017 100 100 0 

Grönare städer KS § 166 2018 105 105 0 

Hem i herrljunga KS § 172 2018 300 300 0 

Föreningsutmärkelse KS §153 2018 10 10   

Summa   1 342 1 342 0 

Budget    2 995 2 995   

Kvar av att förfoga över   1 653 1 653   

 
För 2018 avsattes 2 995 tkr till politikens utvecklingsmedel, dessa ligger fördelade på två ställen: 1 000 

tkr finns under gemensamma kostnader och 1 995 ligger direkt fördelade under KS driftsbudget. 

Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.  
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FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse

2018-11-07
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Tidplan budgetprocess 2020-2022 
 
Sammanfattning 
Tidplan för budgetprocess 2020-2022 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och 
aktiviteter för budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-07 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för budgetprocess 2020-2022. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Nämnder och ekonomiavdelningen 
 

Ärende 2



 

 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 
 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-11-07 
DNR KS-2018/216  

Sid 2 av 4
 

Bakgrund 

 
Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 
 
DATUM Område Aktivitet 
23 okt  Investering KLG/lokalresursplaneringsgrupp presenterar underlag 
15 nov Investering Förvaltningarnas förslag till investeringar skickas till 

ekonomiavdelningen. Mallar skickas ut av 
ekonomiavdelningen. 

20 nov Investering KLG hanterar framtagen skiss från 
lokalresursplaneringsgruppen. Planering 
investeringsbudget. 

18 dec Investering KLG hanterar utkast till treårig investeringsbudget. 
2020-2022. Simulering kapitalkostn sker i december. 

22 jan Mål KLG diskuterar förslag till Inriktningsmål och 
prioriterade mål för 2020-2022. 

8 feb Drift Förvaltningarna skickar in beskrivningar och bedömda 
ökade/minskade kostnader kopplat till 
verksamhetsförändringar (nya, förändrade verksamheter 
eller avvecklade verksamheter). Volymförändringar som 
förväntas uppstå skall inte tas med här. Dessa kommer 
att omhändertas i resursfördelningsmodellen som 
ekonomiavdelningen ansvarar för. 
Mallar för ovanstående skickas till KLG i december.  

15 feb Skatteprognos SKL publicerar skatteprognos. Uppdaterad skatteprognos 
skickas även ut från SKL den 3 maj. 
 

19 feb Drift KLG går igenom förändringar i verksamheterna som 
påverkar driftsbudget. 

12 mar Utkast budget 
2020-2022 

Extra KLG kl 13-17 (D-salen Stensjön) går igenom 
budgetförutsättningar och diskuterar förslag till 
ekonomisk budget (RR, BR, investeringar och 
kommunbidragsfördelning). 

19 mar BUDGET- 
DIALOG I 

Budgetdialog politiker och tjänstepersoner (8:30-16). 
Dagen består av genomgång av budgetunderlag och 
förutsättningar för budgetperioden. Aktuella 
fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga 
representanter från CSG är inbjudna. 
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7 maj BUDGET- 
DIALOG II 

Budgetdialog politiker och tjänstepersoner (8:30 – 
12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. 
Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och 
uppföljning från första budgetdialogen i mars. 

13 maj Beredning KSau beredning Budget 2020-2022 
27 maj Beslut KS Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2020 - 

2022 
 

18 jun BESLUT Kommunfullmäktige fastställer Budget 2020-2022 
Efter att Kommunfullmäktige fastställt ekonomiska ramarna samt inriktningsmål med 
prioriterade mål vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget 
och verksamhetsplan 2020 – 2022. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller 
MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober. 
 
17 sep NÄMND Servicenämnderna beslutar om Budget och 

verksamhetsplan 2020-2022 
 

23 sep Styrelse Kommunstyrelsen beslutar om Budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

 

30 sep NÄMND Bildningsnämnden beslutar om Budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

1 okt NÄMND Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 
2020-2022 

2 okt NÄMND Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

3 okt NÄMND Tekniska nämnden beslutar om Budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

7 okt Beredning KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2020-2022 
 

21okt Beslut KS Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2020 - 2022 

12 nov BESLUT Kommunfullmäktige fastställer Budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 
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Samverkan 
Följande tillfällen för MBL § 19 resp. § 11 är planerade: 
19 mar Inbjudna till medverkan vid budgetdialog (heldag) 
7 maj Inbjudan till medverkan vid budgetdialog (halvdag) 
15 maj MBL § 19 Budget 2020-2022 
22 maj MBL § 11 Budget 2020-2022 
11 sep MBL § 19 KS Budget och verksamhetsplan 2020-2022 
18 sep MBL § 11 KS Budget och verksamhetsplan 2020-2022 
9 okt MBL § 19 Budget och verksamhetsplan Herrljunga kommun 2020-2022 
16 okt MBL § 11 Budgeten och verksamhetsplan Herrljunga kommun 2020-2022 
 
 

 

Ärende 2



Justerandes sign 

HERRUUNGA KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

BMN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

BMN 257/18 

RÄDDNINGST JÄNSTENS TAXOR OCH A V GIFTER 

Sammanfattning 

Sida 

80 

Räddningstjänsten har upprättat förslag till revidering av taxa för 
räddningstjänstens område. (bilaga) 

De taxor som tas ut är för tillstånd och tillsyn med stöd av lagen om skydd 
mot olyckor (2003 :778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011) Avgifterna och taxorna är avsedda att täcka de kostnader 
räddningstjänsten har för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Bakgrund 
Räddningstjänstens nuvarande Taxor o Avgifter togs i Kommunfullmäktige 
inför verksamhetsåret 2016. 

Presidiets förslag till beslut 
Nämnden godkänner förslag till revidering av taxa inom räddningstjänstens 
område och föreslår kommunfullmäktige att anta bilagt förslag "A v gifter och 
taxor 20 19". 

Taxan skall gälla från och med den l januari 2019. 

Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENs BESLUT 

Enligt presidiets förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

/fl( 'T\0 
t'(_ l J 
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Bilaga§ 51 

Avgifter och taxor 2019 

Dessa avgifter och taxor gäller för Räddningstjänsten Herrljunga som tillhör Herrljunga 
Kornmuns Bygg- och Miljönämnd. De taxor som tas ut för tillstånd och tillsyn tas med stöd 
av lagen om skydd mot olyckor (2003 :778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011) Avgifterna och taxorna är avsedda att täcka de kostnader Räddningstjänsten har 
för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

(j(j) j j 
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l. Tjänster 

Tjänster i samband med insats 

Släckhjälp till annan kommun. 
Personal: RIB-avtalet, + sociala avgifter 
Fordon: SRV:s meddelande 2004:11 tillämpas 

Lyfthjälp: Följer samma ersättning för IVPA uppdrag som är i det avtal som 
Räddningstjänsten har med Ambulanssjukvården. 

Personal 

Brandteknisk konsultation/rådgivning 
Minimi deb. l tim. därefter per halvtimme 

säkerhetsvakt 
säkerhetsvakt vid publika arrangemang, heta arbeten, brandvakt, per vakt 
Dock minst 3 tim. 

Brandinspektör, RCB 
Styrkeledare/Brandman 

Slangvård 

Slang. 
Tvättning, provtryckning och torkning av slang 
Slang. 
Lagning av slang 
Slang. 
Omkoppling av slang exkl. material per koppling 
Slang. 
Packning av slang. 

Per timme. 

853 kr 

550 kr 

710 kr 
550 kr 

240kr 

120 kr/lapp 

120 kr 

60 kr 
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Fordon och transporter (inklusive l st. personal) 
Per Limlila 

Personbil l pickup 700 kr 
Tankbil l Specialfordon 1130 kr 
(Vattenkostnader tillkommer, Herrljunga Vattens taxa) 
Höjdfordon l 230 kr 
Bandvagn l 200 kr 
Motorbåt 765 kr 

Km endast utanför tätort. 

lO kr 
lO kr 

10 kr 
10 kr 

Alla transporter skall i första hand genomföras dagtid (08.00-17.00) av dagtidspersonaL Då 
dagtidspersonalen har sin placering i Herrljunga utgår alla transporter alltid från Herrljunga 
Brandstation. 

Om någon transport anses inte vara lämplig pga. av framkomlighet eller ur beredskaps 
synpunkt har Räddningstjänsten rätt att neka en beställning. Avbryten transport skall ej 
debiteras. 

Övriga tjänster 

Luftfyllning upp till 8 liter 100 kr 

Obs. Fyllning sker endast till annan Räddnings~jänst 

Konditionstest 350 kr (437 ink moms) 

;fl/ 
u L 
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3. Uthyrning av material 

Uthyrning av slang 

76mm och 63 mm l längd 
42mm och 38 mm l längd 
Slangbroarlst. 

Alla priser inklusive tvätt, provtryckning och torkning 

Per dygn 

340 kr 
320 kr 
100 kr 

Slang som förstörs ersätts med hänsyn till slangens ålder och beskaffenhet efter värdering i 
varje särskilt fall. 

Motorsprutor 

Motorspruta klass l 
Inkl. personalbetjäning 

Motorspruta klass 2 
Inkl. personalbetjäning 

Motorspruta klass 3 
Ink l. personalbetjäning 

Ex. bränsle 

Ex. bränsle 

Ex. bränsle 

Ex. personal så räknas kostnaden for brandmanitimme bort på taxan. 

Mobila Elverk 

Elverk2 KWa 
Elverk 25 KW a 

Övrigt material 

Färskvatten Tank l m3 

Ex. bränsle 

Ex. bränsle 

Färskvatten tank lO m3 (ex. bränsle) 
Brand Tank6m3 (ex. bränsle) 
Armaturer (strålrör, grenrör, brandposthuvud) l st. 
skarvstegar l st 
Elektrisk länspump 
strålkastare 
Rökfläkt 
Vattendammsugare 
Rökalstrare 
Rökvätska 
Handbrandsläckare 
Dockan Ann hel kropp 
Dockan Ann halv kropp 
Bandvagn 

Vid all uthyrning av material skall en kvittens skrivas. 

Pertimme 

840 kr 

910 kr 

1010 kr 

Per dygn 

530 kr 
1640 kr 

Per dygn. 

l 00 kr + blåsa 
1 800 kr 
l 200 kr 
75 kr 
70 kr 
340 kr 
70 kr 

420 kr 
630 kr 
350 kr 
250 kr/l 
l 00 kr+ ev. fyllning 

350 kr 
150 kr 
3200 kr 

Efter uthyrning skall materialet vara återställt, är det inte det debiteras även de kostnader som 
tillkommer för att få materialet återställt. 
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5. Utbildning/Kursverksamhet 

Utbildning Brand 

Brandkunskapsutbildning 
Brandkunskap endast praktik 
Brandkunsliap på arbetsplatsen 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddsansvarig 

Tid 

3h 
0,5-lh 
2h 
4h 
8h 

Pris/Deltagare 

400 kr (minsta debitering 12 deltag.) 
250 kr (minsta debitering 12 deltag.) 
2000 kr per tillfallet 
1 l 00 kr (minsta debitering 5 deltag.) 
2000 kr (minsta debitering 5 deltag.) 

Övriga utbildningar så som Heta Arbeten, Anläggningsskötare osv. görs med 
Brandskyddsröreningen som arrangör. Vilket gör att de sätter priserna och 
Räddningstjänsten tar betalt f'ör sina faktiska omkostnader. 

Utbildningar Sjukvård 

HLR (ex. docka) 
Mini Anne Docka 
D-HLR 

3h 

3h 
Livräddande f'örsta åtgärder för barn 3h 
Första Hjälpen (L-ABC) 3h 
Första Hjälpen (L-ABC)/HLR 5h 

Övriga Utbildningar 

Föräldrar Paketet 

400 kr (minsta debitering l O deltag.) 
360 kr/st. 
500 kr (minsta debitering l O deltag.) 
550 kr (minsta debitering 8 deltag.) 
450 kr (minsta debitering lO deltag.) 
600 kr (minsta debitering lO deltag.) 

Tid Pris/Deltagare 

5h 2 tillf. 320 kr (400 ink. Moms) 

Vid beställning av kurser för ett större antal deltagare kan rabatt på upp till l O % erbjudas. 
För beställning av kurser för fler än 70 personer lämnas priset enligt särskild offert. 

A v bokningsregler f'ör kunder som beställer enstaka kurser: 
A v bokning upp till 7 dagar före kursstart debiteras full kurskostnad. 
Avbokning 7-14 dagar fåre kursstart debiteras halv kurskostnad. 
Tidigare ombokning av kurser till nya kursdatum sker kostnadsfritt. 

Råd och information om brandskydd i hemmet samt studiebesök är kostnadsfritt. 
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6. Tillstånd och Tillsyn. 

Tillstånd 

Avgift för tillståndsgivning brandfarlig- och explosiv vara. 
A v giften räknas ut genom handläggningsfaktor multipliceras med det timtaxa som används 
for tillsyn (närvarande 853 kr). 

Speciella och komplicerade ärenden som inte kan klassificeras i tabellen tid debiteras där 
timpriset för räddningstjänstens tillsyn används for den tid som nedläggs i ärendet. 
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats for tillståndsgivningen. I avgiften ingår 
även kostnad för avsyning. 
Vid olika slag av brandfarlig vara är det den största mängden dimensionerande för 
avgiften. 

Ärende, brandfarliga varor Tillstånd 

l. Anläggning för förvaring i cistern 
l cistern 7,0 
2 - 4 cisterner 11,5 
5 eller fler cisterner 15,0 

2. Anläggning for förvaring och försäljning ur cistern 
l cistern 12,5 
2 - 4 cisterner 15,0 
5 eller fler cisterner 20,0 

3. Hantering av motorbrännolja utan rördragning 
(gårdscisterner mm) och hantering av eldningsolja 
Upp till och med 5000 liter 2,5 
Över 5000 liter 3,5 

4. Hantering av lös behållare för brandfarlig gas eller vätska 
Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping, 
industri och liknade verksamhet under l 000 liter. 2,5 
Lösa behållare över l 000 liter. 5,0 

5. Ny innehavare av befintligt tillstånd 1,0 
6. Mindre komplettering till gällande tillstånd, ej förlängd tid 1,0 
7. Hantering av brandfarliga varor, mindre lackeringsanläggn. 7,0 
8. Anmälan om tidsbegränsad hantering 2,5 
9. Avslag 1,5 

Ärende, explosiva varor Tillstånd 

l. Tillstånd för förvärv av explosiva varor 2,0 
2. Tillstånd för förvaring av explosiva varor 5,5 
3. Tillstånd för handel med explosiva varor 2,0 
4. Tillstånd för överföring av explosiva varor l ,5 
5. Godkännande av föreståndare 1,5 
6. Avslag 1,5 

Förnyat 
Tillstånd 

4,0 
6,0 
8,0 

4,0 
8,0 
10,0 

2,0 
2,5 

2,0 
4,0 

4,0 

Förnyat 
Tillstånd 
1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Anmärkning i de fall då beviljat tillstånd omfattar både förvärv, förvaring och 
försäljning minskas avgiften med 3,0. Samt i de fall då beviljat tillstånd omfattar endast 
stenspräckpatroner minskas avgiften med 4,0. 

7 

Ärende 3



Tillsyn 

Tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003 :778) och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (20 l O: l O 11) konstrueras med en grundavgift och en rörlig avgift. 

Grunda v gill 
Grundavgiften består av ett fast belopp och innefattar förberedelse, administration, 
protokoll. I de fall tillsynen genomförs både med stöd av Lag om skydd mot olyckor och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor tas två grundavgifter ut. 

Grundavgiften är 1706 kronor 

Anmärkning: Vid försäljning av fyrverkerier kan tillsyn genomföras vid flera tillfållen 
vruje år då debiteras endast grundavgiften vid ett tillfälle/år. 

T im taxa 
Timtaxan består av en rörlig avgift som utgörs av en genomsnittlig lönekostnad för de 
tillsynsförrättare som skall genomföra tillsyn. Kostnaden är beräknad per faktisk 
förrättningstimme inklusive personalkostnader och ett extra påslag. Påslaget ska omfatta 
del av kostnader för ex utbildning, hyra kontor och IT, sjuklön restid, resekostnader, mm. 

Timtaxan är 853 kr/tim 

Anmärkning: Om tillsyn tvingas ställa in och man som ägare/innehavare inte meddelar 
detta utan att förrättaren åker ut så debiteras man motsvarande l h tillsyn. 

Avgift uttas per påbörjad halvtimme. 

C((() 
\) J 
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7. Automatiska brandlarm. 

Återställning vid automatlarmsanläggning 
Vid konstaterat falsklarm 

Anslutningsavgift (via SOS AB) 
Årsavgift larmöverföring (via OS AB) 
K vartalsprov Automatlarmsanläggning 

Hyra mobilt larm (exl. mont/<lemontering) 

8. Uthyrning av lokaler. (Gäller ej kommun internt) 

Hyra lektionssal Annelund Halv dag alt. Kväll 
Hyra lektionssal Annelund Hel dag 

9. Prislista övrigt 

Absorbtionsmedel l säck l O kg Absodan 
Absorbtionsmedel l säck 30 l Float absorb 
Blåsa l m3 till vaka tank 

10. Justering av taxa och avgifter 

5200 kr/gång 

2 500 kr 
2 540 kr 

640kr 

lOOkr/dygn 

300 kr 
600 kr 

Per st. 

75 kr 
180 kr 
650 kr 

Taxa och avgifter justeras med hjälp av konsumentprisindex (totalindex) med oktober 
månad som basmånad, med avrundning till jämna krontal. Justering av taxa och 
avgifter ska gälla fr o m l januari året efter. Vid negativ index bibehålls tidigare pris. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes srgn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-11-01 

TN § 104 DNR TK 264/2018 

Renhållningstaxa 2019 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Till 2018 sänktes 
renhållningstaxan med ca 20 procent för att påbörja återbetalning av upparbetat 
överskott till renhållningsabonnenterna. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 
2018 visar på ett underskott vilket är i linje med budget. 

Renhållningstaxan för 2019 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att 
fortsätta återbetalningen. Förtydligande samt komplettering har genomförts i ka
pitel 3.2 gällande posterna "bomkörning" och "felaktigt avfall". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 
Taxa Renhållning 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Taxa Renhållning 2019 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Tekniska nämndens beslut 
1. Taxa Renhållning 2019 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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Herrljunga kommun 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa Renhållning 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XXX 
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§ 1 ALLMÄNT 
 
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).  
 
Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. 
Taxan redovisas både exklusive och inklusive moms. 
 
§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 
 
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9). 
 
2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet.  
Grundavgift helår  exkl moms  inkl moms  
En- och tvåfamiljshus 640 kr 800 kr 
Lägenhet 320 kr 400 kr 
Verksamhet 320 kr 400 kr 
Fritid 320 kr 400 kr 
 
Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. 
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del 
av. Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler, 
hantering av farligt avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. 
 
2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka  
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms
140 L 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 1 200 kr 1 500 kr
190 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 800 kr 2 250 kr
240 L* 1 280 kr 1 600 kr 1 280 kr 1 600 kr 2 400 kr 3 000 kr
370 L 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 750 kr
660 L 2 560 kr 3 200 kr 2 560 kr 3 200 kr 4 800 kr 6 000 kr
800 L* 3 520 kr 4 400 kr 3 520 kr 4 400 kr 6 600 kr 8 250 kr
Container, 3 m³ 7 800 kr 9 750 kr 7 800 kr 9 750 kr 11 700 kr 14 625 kr
Container, 5 m³ 12 792 kr 15 990 kr 12 792 kr 15 990 kr 19 188 kr 23 985 kr
Container, 8 m³ 20 384 kr 25 480 kr 20 384 kr 25 480 kr 30 576 kr 38 220 kr
Container, 10 m³ 23 712 kr 29 640 kr 23 712 kr 29 640 kr 35 568 kr 44 460 kr
* Endast befintliga abonnemang 
 
Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt 
abonnemang med tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir 
motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.  
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2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep 
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 
140 L 320 kr 400 kr 320 kr 400 kr 480 kr 600 kr 
190 L 480 kr 600 kr 480 kr 600 kr 720 kr 900 kr 
240 L* 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 500 kr 
370 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 440 kr 1 800 kr 
660 L 1 440 kr 1 800 kr 1 440 kr 1 800 kr 2 160 kr 2 700 kr 
* Endast befintliga abonnemang 
Hämtning görs 11 gånger om året. 
 
2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka 
Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet 
komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på 
avsedd plats.  
 
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp exkl moms  inkl moms 
140 L 160 kr 200 kr 
190 L 320 kr 400 kr 
 
2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 

Hämtning av förpackningar och 
tidningar 

Pris per hushåll och år 
 exkl moms  inkl moms 

En- och tvåfamiljshus 464 kr 580 kr 
Flerbostadshus 344 kr 430 kr 
 
2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt) 
Kärltyp  exkl moms  inkl moms 
370 L 552 kr 690 kr 
Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året. 
 
2.7 Byte av kärlstorlek 
  exkl moms  inkl moms 
Avgift för byte av kärlstorlek* 250 kr 313 kr 
*Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.  
 
2.8 Extrasopor 
 exkl moms  inkl moms 
Extra tömning av kärl (140-190 L) 250 kr 313 kr 
Extra tömning av kärl (240-370 L) 315 kr 394 kr 
Extra tömning av kärl (660-800 L) 540 kr 675 kr 
 
2.9 Tillägg hämtningsavstånd  
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats. 
  exkl moms  inkl moms 
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från 
tomtgräns* 250 kr 313 kr 
* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter. 

Ärende 4



 

 

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

 exkl moms inkl moms 
Volym max 3 m3 700 kr 875 kr 
Volym 3 - 6 m3 1 240 kr 1 550 kr 
Tillkommande för varje ytterligare m³ 240 kr 300 kr 
 
3.2 Extra slamsugning 

  exkl moms inkl moms
Tillkommande kostnad för akut tömning 
inom 3 arbetsdagar: 

968 kr 1 210 kr

Tillkommande kostnad för tömning under 
jourtid. 

1 380 kr/tim 1 725 kr/tim

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som 
ingår 

100 kr 125 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 775 kr
Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare) 560 kr 700 kr
Tömning av fosforfälla 1 000 kr 1 250 kr
Bomkörning* 420 kr 525 kr
Felaktigt avfall ** **

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras. 
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för 
mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig. 
 
 
§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING 
 
  exkl moms  inkl moms 
Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 200 kr 250 kr 
 
Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns 
har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 
 
 
§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de 
instruktioner som ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i 
samband med boende, utan avgift. Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa. 
 
Avfallsslag  exkl moms  inkl moms
Sorterbart avfall 400 kr/släp 500 kr/släp
Mindre mängd sorterbart avfall (halvt släp) 
alternativt om avfallet endast består av 
trädgårdsavfall (kr per släp) 

200 kr/släp 250 kr/släp

Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr) 100 kr 125 kr
Elektronikavfall ej under producentansvar* 
Storlek upp till normal kyl/frys  

250 kr/st 313 kr/st
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Elektronikavfall ej under producentansvar* 
Större än normal kyl/frys 

700 kr/st 875 kr/st

Däck på fälg 35 kr/st 44 kr/st
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/liter 10 kr/liter
*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även privatpersoner. 
 
 
§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN 
 
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild 
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger 
tekniska nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp. 
 
 
§ 7 BETALNING AV AVGIFTER 
 
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar 
utskickas dels i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 
31 oktober. 
 
Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 
30 juli. 
 
Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april. 
 
Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar. 
 
Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras. 
 
Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av 
extrema mängder osorterat avfall. 
 
Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas. 
 
 
 
Taxan träder ikraft 2019-01-01. 
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Birgitta Fredriksson 

 

Tjänsteskrivelse 

2018-10-03 
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Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Svar på motion om gratis kollektivtrafik inom kommunen för 
pensionärer 
 

Sammanfattning 
Det har inkommit en motion 2017-02-15, till KF §42, avseende gratis kollektivtrafik inom 

kommunen för pensionärer, Västtrafik seniorkort. 

Kommunens Väl föreslår att Herrljunga kommun inför kostnadsfria resor för pensionärer, 

med befintlig kollektivtrafik som bedrivs av Länstrafiken inom kommunen.  

 

Många kommuner i Västra Götaland erbjuder seniorkort till sina äldre invånare. Seniorkort 

erbjuds i kommuner med eller utan administrativ kostnad för den enskilde. 

Pensionären kan med seniorkortet åka fritt med kollektivtrafiken i den kommun 

vederbörande bor i med Västtrafiks linjer, inklusive tågresor inom kommunen samt med 

Närtrafik. Möjlighet finns även att åka från hållplats till kommungräns och vidare, under 

förutsättning att seniorkortet är laddat med ytterligare medel från den enskilde resenären.  
 

Västtrafik skickar hem ett erbjudande till pensionärer som bor i kommunen. För att beställa 

ditt personliga Seniorkort behöver vederbörande enbart skicka in svarstalongen eller tacka 

ja via Västtrafiks hemsida.   

 

Förvaltningens redovisning utgör underlag för den politiska processen. Det ankommer på 

den politiska processen att avgöra om och under vilka förutsättningar gratis kollektivtrafik 

inom kommunen för pensionärer ska införas alternativt inte införas.  

 
Beslutsunderlag 
2017-02-15, KF § 42, Motion angående gratis kollektivtrafik för pensionärer.  

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Herrljunga kommun, Västtrafik 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisat underlag i beredningen av svar på motion avseende 

gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer.  
 

Birgitta Fredriksson 

Handläggare 

 

 

 
Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Kollektivtrafik inom Herrljunga kommun består idag av tåg, några busslinjer och närtrafik. 

 

Med seniorkortet ges möjlighet att resa med Västtrafiks regionaltåg mellan stationerna i 

Herrljunga, Ljung, Torpåkra och Mollaryd samt från samtliga stationerna till kommungräns 

och vidare till egen kostnad. 

. 

Busslinjer inom Herrljunga kommun är Västtrafiks linje 246, 543 och 261. Även här ges 

möjlighet att åka från hållplats till kommungräns och vidare till egen kostnad. 

 

Närtrafik, är kollektivtrafik inom Herrljunga kommun, för alla som vill åka från landsbygd 

till tätort eller tvärtom mellan valfri adress i grönt område och någon av Herrljunga 

kommuns närtrafikhållplatser inom bestämda tidsintervaller, fem tidsintervaller per dag 

måndag – fredag.  

 

En enkelbiljett på tåg, buss eller närtrafik inom Herrljunga kommun kostar 43 kr. 

 

Ekonomisk bedömning 
Enligt kostnadskalkyl från Västtrafik som avser 2018 års prisnivå för fria resor för seniorer 

för målgruppen 65 år och äldre under hela trafikdygnet.  

 

En administrationskostnad på 120 kr per utställt kort tas ut för att täcka Västtrafiks 

kostnader för att administrera erbjudandet för kommunen. Varje tillfälle en pensionär tar ut 

ett kort är kostnaden 120 kr. 

 

Pris per kort och år är 130 kr. 

Antalet personer 65 år och äldre i Herrljunga kommun är 2 246 st (31 december 2017 enligt 

SCB). 

Baserat på andra likvärdiga kommuner utifrån befolkning och trafikutbud är förväntad 

andel seniorer som tackar ja till erbjudande 50-90%, då avgift inte tas ut från senioren 

 

 

 Tackar 50 % av personer 65+,  ja till erbjudandet, 1 123 personer blir kostnaden första 

året 280 750 kr och därefter 145 990 kr per år. 

 Tackar 75 % av personer 65+, ja till erbjudandet, 1 685 personer blir kostnaden första 

året 421 250 kr och därefter 219 050 kr. 

 Tackar 90 % av personer 65+, ja till erbjudandet, 2 022 personer blir kostnaden första 

året 505 500 kr och därefter 262 860 kr.  

 

I exemplen ovan redovisas utökade kostnader för Herrljunga kommun med mellan 

1.a året 280 750 kr – 505 500 kr 

Därefter 145 990 kr – 262 860 kr 
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Årspriset per seniorkort grundar sig på intäktsbortfall och förväntat resande. 

Möjlighet  finns för kommunen att ta ut en avgift från senioren, då kommer de som inte 

anser sig ha behov av kortet troligen inte heller nappa på erbjudandet. 

Det innebär att de som väljer att ta ut kortet, trots avgiften för senioren, är de som kommer 

att använda kortet. 

Det gör att snittresandet (och intäktsbortfallet) per kort kommer att bli högre, än om ”alla” 

hade valt att ta ut kortet. Därav blir den årliga kortkostnaden högre, då avgift tas ut från 

senioren. Kommunen får själv administrera fakturering av eventuell avgift till senior.  

  

Oavsett verkligt utfall, efter ett eventuellt införande, ska den utökade kostnaden finansieras.  

  

 
Miljökonsekvensbeskrivning 

                                 Positivt för miljön om fler åker kollektivtrafik.  
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~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ ..... KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-03-14 22 

KF§ 28 DNR KS 042/2017 462 

Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pens
ionärer 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-02-16 från Lennart Ottosson (KV). 

"Bakgrund 
Många kommuner har idag infört gratis kollektivtrafikför pensionärer. Idag har 35 
kommuner i Västra Götaland infört Västtrafik seniorkort. Syftet är att minska be
lastningen på miljön och förbättra kommunens service till pensionärerna. Resor till 
vårdcentralen och andra resor till centralorten och resor mellan våra tätorter 
Ljung, Annelund och Herrljunga skulle förbättra servicen till våra pensionärer av
sevärt. 

Förslag 
Kommunens Väl föreslår att Herrljunga kommun inför kostnadsfria resor för pens
ionärer, med befintlig kollektivtrafik som bedrivs av Länstrafiken inom kommunen. 
Lämplig start är årssk~ftet 2017- 2018. " 

I kommunfullmäktige frågar ordforanden om ärendet överlämnas till kommunsty
relsen for beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen for beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Laddinfrastrukturstrategi 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige (2017-06-20) överlämnade ett medborgarförslag från Simon 

Fredriksson till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendet gällde ”Herrljunga kommun 

under år 2017 utreder kostnaderna och möjligheterna för att sätta upp laddstolpar i 

kommunen”. 
 

Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram förslag till ”Strategi 

för laddinfrastruktur”.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till ”Strategi för laddinfrastruktur 

2019-2023”. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 

KF § 51/2018-04-10  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Strategi för laddinfrastruktur 

2019-2023”. 
 
 

Niels Bredberg 

Kommundirektör 

 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-06-20 ett medborgarförslag till Kommunstyrelsen 

för beredning. Medborgarförslaget handlar om att kommunen ska utreda förutsättningarna 

för laddstolpar i Herrljunga kommun. En beredningsgrupp bestående av representanter för 

Herrljunga kommun, Herrljunga elektriska AB, Herrljunga Bostäder AB och Företagarna 

diskuterade frågan vid ett möte 2018-02-28. Vid mötet konstaterades att behovet av 

laddinfrastruktur är uppenbart. Utvecklingen avseende elbilar och hybridbilar går snabbt 

och batterikapaciteten förbättras. Behovet av laddningsmöjligheter kommer uppenbart att 

finnas.  

 

Kommundirektören tog sedan fram en tjänsteskrivelse i ärendet. 2018-04-10 beslutade 

Kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram ett förslag till 

laddinfrastrukturstrategi. 

 

I förslaget till laddinfrastrukturstrategi pekar kommunen ut tre platser som med avseende 

på strategisk planering och kraftnätsmässiga förutsättningar är lämpliga för lokalisering av 

laddstolpar. I förslaget anges att kommunen inte har för avsikt att själva etablera och driva 

laddstolpar, utan ser det som en roll för en annan aktör. Strategin innehåller även 

instruktioner för hur en aktör ska gå till väga för att etablera laddstolpar i kommunen.  
 

Ekonomisk bedömning 
Förutsatt att kommunen inte själva etablerar och driver några laddstolpar, innebär strategin 

inte några direkta kostnader.  

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Laddinfrastrukturstrategin är ett sätt att underlätta för företag som är intresserade av att 

etablera laddstolpar i kommunen. Genom att etablera laddstolpar förbättras möjligheterna 

att använda förnybara drivmedel, vilket går i linje med de svenska miljömålen. 
 

Jämställdhetsbeskrivning  
Vid eventuell etablering av laddstolpar kan den befintliga belysningen på platsen behöva 

förbättras för att öka människors känsla av trygghet.   

 

Samverkan 
Som förslaget till laddinfrastruktur ser så påverkas inte den kommunala organisationen. 

Förslaget har kommunicerats med Herrljunga Elektriska AB och Kvänums Energi AB.  
 

Motivering av förslag till beslut 
Förslaget till laddinfrastrukturplan fyller funktionen som efterfrågas i medborgarförslaget 

om att utreda förutsättningarna för laddstolpar i Herrljunga kommun.  
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Bakgrund  
Sverige har antagit mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Om målet ska vara möjligt att 
nå betyder det att transportsektorn behöver genomgå snabba förändringar, vilket kommer att kräva stor 
handlingskraft från många samhällsaktörer. Sannolikt kommer elfordonen få en dominerande plats i 
framtidens fordonsflotta. 
 
Laddning av nuvarande elfordon sker till största delen i hemmen, men en fungerande laddinfrastruktur 
gör det möjligt för elbilsägare att göra längre resor, vilket kan vara en avgörande faktor för att få fler 
människor att köpa en elbil. För att underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur tar Herrljunga kommun 
fram denna strategi med syfte att underlätta för intressenter som vill etablera laddstationer för elfordon 
inom tätorterna Herrljunga och Ljung. Strategin innehåller rekommenderade placeringar för laddstolpar. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram Rapport 2017:43 Laddinfrastruktur för Elfordon, Strategisk studie för 
utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län. Den beskriver önskade insatser utifrån ett 
regionalt perspektiv. Där rekommenderas uppförande av snabbladdare i Herrljunga tätort, gärna innan år 
2020.  
 
Rekommenderade placeringar av laddstolpar bygger på en analys av markägarförhållanden, trafikflöden, 
kraftnätsmässiga förutsättningar och plan för framtida samhällsutveckling. Strategin för laddinfrastruktur 
har utformats med fokus på att regionalt stärka befintlig laddinfrastruktur och skapa en robust korridor 
för genomresor. 

Avgränsningar  
Denna laddinfrastrukturstrategi omfattar de närmaste åren, fram till 2022. Därefter bör en ny strategi 
antas utifrån den utveckling av teknik, lagstiftning och efterfrågan som skett. Strategin handlar i första 
hand om publika laddare. Laddpunkter vid arbetsplatser, flerbostadshus och villor ingår inte. Icke-
publika laddare för kommunens egna fordon omfattas inte heller av strategin. 

Kommunens roll 
För att uppnå en hållbar energianvändning i samhället och för att nå upp till den nationella 
viljeinriktningen om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 är kommunerna viktiga aktörer. Kommunen 
har flera viktiga roller i utvecklingen av den lokala laddinfrastrukturen: 

- Samordnare för strategisk utveckling 
- Markägare på många platser som är intressanta för publik laddning 
- Kravställare vid upphandling 
- Myndighet vid tillsyn av verksamheter 

 
Inom ansvaret för strategisk planering och utveckling pekar kommunen i nästa kapitel ut lämpliga platser 
för byggnad av laddstolpar. 
 
Kommunen har inte för avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur eller medfinansiera 
byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill etablera laddstolpar. Kommunen 
ser heller inte att drift eller underhåll av uppsatta laddstolpar kan eller bör ske inom de kommunala 
förvaltningarna.  
 
I denna strategi har kommunen pekat ut lämpliga platser för lokalisering. Platserna som föreslås har goda 
anslutningsmöjligheter, de är lättillgängliga och det finns något att göra i anslutning till lokaliseringen 
medan fordonet laddas. Marken på samtliga utpekade platser ägs av kommunen, vilket underlättar vid 
framtida etablering. Kommunens tekniska förvaltning är positiv till att teckna avtal med aktörer för 
användning av platsen. Tekniska förvaltningen åtar sig också att vid nybyggnation och stora 
ombyggnationer av parkeringsplatser dra fram tomrör som underlättar framtida etablering av laddstolpar. 
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Gemensamt för de tre utpekade platserna är även närhet till en transformatorstation, vilket gör att det 
befintliga elnätet medger möjlighet för etablering. 

Lämpliga lokaliseringar av laddstolpar 
De platser som pekas ut är rekommenderade lokaliseringar för aktörer (t.ex. energibolag) som är 
intresserade av att etablera laddstolpar. Utöver de utpekade platserna kan laddstolpar även sättas upp på 
fler ställen. Dessa kommer då att bedömas i enskilda fall enligt gällande bestämmelser. 
 
Följande platser rekommenderas för lokalisering av laddstolpar: 
Nr Namn Fastighet Typ Koordinater 
1 Pendelparkring Herrljunga station Herrljunga 30:1 Destination/Snabb  
2 Röda Torget Herrljunga Herrljunga 30:1 Snabb  
3 Stationsnära i Ljung Ljung 16:1 Destination/Snabb  
 

Pendelparkring Herrljunga station 
Varje dag pendlar många människor till och från Herrljunga. Pendelparkeringen har i dagsläget 220 
platser varav de flesta ligger på södra sidan av järnvägen. Området är högt trafikerat. Det är öppet och 
infarten är lätt tillgänglig. Den plats som föreslås ligger längst bort på pendelparkeringen. Anledningen 
till det är att undvika att bilar som inte är elbilar ställer sig på platsen för att få nära till tågstationen. 
Intressenter som har för avsikt att etablera laddstolpar på platsen bör vid val av betalmetod, antal 
laddplatser och laddningsteknik beakta att fordonen ofta står på parkeringen under lång tid, oftast 
motsvarande en arbetsdag. 

Röda Torget Herrljunga 
Platsen ligger centralt med närhet till samhällets affärsgata. Den plats som föreslås ligger intill 
kommunhuset, avskilt från torgets ordinarie parkeringsplatser. Anledningen till det är att undvika att bilar 
som inte är elbilar ställer sig på platsen. 
 

 
Karta 1. Förslag på placering av laddstolpar markerad med grön yta. 
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Stationsnära vid Ljung station 
Den utpekade platsen ligger nära Ljung station och nära ortens livsmedelsbutik. Marken är kommunägd 
och består i dagsläget av en gräsyta. Intressenter som har för avsikt att etablera laddstolpar på platsen bör 
vid val av betalmetod, antal laddplatser och laddningsteknik beakta att fordonen kan stå parkerade under 
lång tid, ibland motsvarande en arbetsdag. 
 

 
Karta 2. Förslag på placering av laddstolpar markerad med grön yta. 

Laddoperatörer och etablering av laddstolpar 
Idag finns flera stora laddoperatörer som erbjuder helhetslösningar för laddinfrastruktur, t.ex. Clever, 
InCharge, Charge & Drive och E.ON. Bakom dessa operatörer står olika elbolag och flera 
underleverantörer kopplade till laddinfrastruktur. Privata intressenter som hotell och shoppingcenter kan 
ingå samarbete med en laddoperatör för att erbjuda laddning för elbilar vid sin verksamhet.  
 
Laddoperatörerna erbjuder ofta helhetslösningar för uppförande, drift, övervakning, underhåll och 
betalningsslösningar vid laddplatserna. På marknaden finns även fristående operatörer som erbjuder olika 
lösningar för företag och organisationer som själva vill erbjuda laddning till besökare. 

Tillvägagångssätt vid etablering 
Aktörer som vill etablera laddstolpar rekommenderas att skicka ett e-postmeddelande till kommunens 
inbox herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller någon berörd tjänsteperson. I meddelandet är det 
bra om följande information framgår 

- Företagsnamn 
- Etableringsplats 
- Typ av laddare 
- Laddningseffekt 
- Kontakttyp 
- Betalningsmetod 
- Tidsplan för etablering 
- Kontaktuppgifter till huvudansvarig person  

Därefter anordnas ett möte dit berörda personer kallas. Utifrån den bakgrundsinformation som kommit in 
tar kommunen fram information och synpunkter som kan vara relevant, bland annat om bygglov krävs. 
Efter avtalsöverenskommelse med energibolaget och markägaren kan en etablering påbörjas. 
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Bilaga 1: Ett exempel – 
Laddstolpe längs väg 47 i 
Tråvad 
I Herrljungas grannkommun Vara finns fyra 
laddstolpar, två snabbladdare på 50 kW och två små 
på 20 kW. Den ena snabbladdaren är belägen i 
Tråvad, vid väg 47. Den ägs och drivs av elbolaget 
Kvänum Energi. I samband med framtagandet av 
Herrljuga kommuns laddinfraplan har en av medarbetarna 
på Kvänum Energi intervjuats, för att skapa en bild av hur 
en etablering av en laddstolpe kan gå till.  
 
Initiativet till att etablera laddstolpen i Tråvad kom från 
energibolaget själva. Från början försökte de få delar av 
investeringen täckt med bidrag från Klimatklivet, men när 
det inte beviljades några medel tog bolagets 
ledningsgrupp beslut om att finansiera hela projektet 
själva. De ser det som ett sätt att stärka energibolagets 
varumärke, en bra annonspelare och ett sätt att stärka det 
lokala näringslivet.  
 
Laddstolpen i Tråvad är inköpt från företaget Park and 
charge i Västerås och investeringen motsvarade omkring 
250 000 kr. Valet att göra affär med just Park and charge 
grundades på tidigare goda erfarenheter av deras 
moderbolag. När stolpen sattes upp gick det åt några 
dagars arbete som energibolagets egen personal utförde. 
Det krävdes även att en anslutning drogs fram (en säkring 
på 80 ampere). Även en internetuppkoppling ordnades. 
 
Betallösningen på laddstolpen kommer från samma 
företag som sålde utrustningen. Betalningen sker antingen 
med ett vanligt betalkort eller genom en central 
betalportal där kunden betalar med ett särskilt laddkort. 
Kostnaden är högre om man betalar med betalkort 
eftersom kreditkorten medför fasta avgifter för energibolaget. Kostnaden för att ladda med laddkortet är 
90 öre per minut. Att ladda en bil med 100 kWh batteri till 80 % med bara 50 kW laddeffekt tar 90-100 
minuter*. 
 
Energibolaget har en del kostnader för driften av laddstolpen. Park and charge tar 200 kr per månad för 
leverans av betallösning, övervakning via portalen, uppdatering av mjukvaror och hantering av 
felanmälningar. Internetuppkopplingen kostar energibolaget ytterligare ungefär 200 kr per månad. Det 
går även åt en del arbetstid från energibolagets personal då kunder ringer på journumret, som går till en 
medarbetares privata telefon. Det handlar om ungefär två samtal per månad i snitt. 
 
Kvänum Energi bedömer att många av de som laddar sin bil i Tråvad är långväga resenärer, bland annat 
personer som färdas mellan Oslo och Jönköping. Ibland tar resenärer omvägar för att komma till en 
laddstolpen i Tråvad.  
 
Ekonomin kring laddstolpen går inte helt ihop i den bemärkelsen att intäkterna från laddningarna inte 
täcker kostnaderna fullt ut. Energibolaget bedömer att samarbetet med Park and charge har fungerat bra.  

*Bilaga 2, s.10, st.5. 
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Bilaga 2: Kunskapsöversikt Teknik 
Informationen i bilagan är i sin helt och hållet hämtad från Länsstyrelsens fram Rapport 2017:43 
Laddinfrastruktur för Elfordon, Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands 
län. 
 
Elfordon och räckvidd  
En rent eldriven bil släpper inte ut några avgaser i närmiljö och förorenar därför inte den lokala 
luftkvaliteten som en fossildriven bil. Vid inbromsning regenereras större delen av rörelseenergin tillbaka 
till batteriet vilket även gör att det frigörs betydligt färre partiklar från elbilens bromsar jämfört med 
konventionella bilar som bromsar bort all rörelseenergi. Däckslitage har visat sig vara oförändrat vilket 
innebär likvärdiga utsläpp av partiklar från båda biltyperna.  
 
De största hindren för bredare acceptans av rena elfordon är den begränsade räckvidden och ett relativt 
högt inköpspris. Elbilens högre inköpspris kompenseras av energieffektiviteten vid körning vilket ger en 
låg driftskostnad. Beroende på väderlek och hastighet förbrukar elbilar allt mellan 1,2 – 2,5 kWh el per 
mil vilket ger en milkostnad kring 1,50 – 3,00 kr vid hemmaladdning med hushållsel.  
 
Elbilar hämtar sin energi från stora batteripack som laddas upp då elbilen står parkerad. Elbilarna som 
lanserades under åren 2011-2015 hade batterier på 1624kWh vilket innebar en praktisk räckvidd på 100-
150 km. Modernare elbilar som lanserats under senaste året har utrustats med något större batterier på 
30-40 kWh vilket utökar den verkliga räckvidden till 150-250 km. Elbilstillverkaren Tesla har redan idag 
modeller med mycket stora batteripack på 60-100 kWh som ger en faktisk räckvidd på 300 - 450 km.   
 
Motorvägskörning och användning av klimatanläggning är faktorer som ökar energiförbrukningen för 
samtliga elbilar vilket förkortar den verkliga räckvidden.   
 
Den snabba teknikutvecklingen leder till energitätare batterier i kommande elbilar vilket gör det möjligt 
att utöka kommande elbilars räckvidd. Teknikutveckling och ökade tillverkningsvolymer leder också till 
lägre pris på elfordon under kommande år och vi kommer troligen se olika varianter av elfordon – dels 
lite större elbilar med räckvidder på upp till 50-60 mil samt mindre elfordon med lite mindre batteripack 
för vardagspendling och räckvidd på upp till 20-25 mil. Lägre priser och förbättrad räckvidd kommer i 
sin tur att öka intresset för elfordon och med större försäljningsvolymer väntas ytterligare prissänkningar 
på elbilar under kommande år.  
 
Många biltillverkare kommer lansera helt eldrivna bilar under närmaste åren vilket redovisas i tabellen på 
kommande sida. Vissa tillverkare har aviserat att de kommer släppa elbilar men har inte angivit några 
mer specifika detaljer kring dessa, och är därför inte inkluderade i tabellen.   
 
Elbilsförsäljning  
Försäljningen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under senaste året, mycket tack vare 
supermiljöbilspremien samt att fler nya bilmodeller lanserats. I oktober 2017 utgjorde laddfordon 6,6% 
av den totala personbilsförsäljningen, de flesta av dessa är dock laddhybrider som har sin primära 
framdrivning via en bensinmotor. Laddhybrider har vanligtvis en deklarerad elektrisk räckvidd på 30-60 
km vilket i verklig körning innebär 20-40 km beroende på hastighet och väderlek. Bara 2% av alla sålda 
personbilar i oktober utgjordes av rent eldrivna bilar.  
  
Prognos för elbilsbeståndet i Västra Götaland  
Enligt statistik från Power Circle fanns det 5.053 laddbara bilar i Västra Götalands län i oktober 2017 
varav 36% utgjordes av elbilar. Totalt finns 780.000 personbilar i länet vilket innebär att ca 0,65% är 
laddbara och endast 0,18% utgörs av elbilar.  
  
Power Circle har tagit fram två olika prognoser för utvecklingen av elbilsbeståndet i Sverige. Utifrån 
dessa prognoser beräknas det finnas mellan 180.000 och 200.000 laddfordon i Sverige 2020. Om 13 år då 
Sverige ska vara fossiloberoende beräknas mellan 1.100.000 - 2.200.000 laddfordon finnas i landet.  
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Prognosen för Västra Götalands län är ett totalt bestånd av 22.700 laddbara bilar 2020 och till 2030 
beräknas det finnas 140.000 laddfordon i länet. Fördelningen mellan laddhybrider och rena elbilar är ej 
specificerat. 
 
Regionala mål för andelen elbilar i Västra Götaland  
För att uppnå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behöver myndigheter, organisationer och 
företag agera för en snabb övergång till elektrifierade fordon och fordon som kan tankas/laddas med 
alternativa drivmedel. I skuggan av dieselskandalen som avslöjades 2015 står det nu klart att fossila bilar 
inte är en möjlig väg om vi vill begränsa växthuseffekten och få bättre luftkvalitet i städer. Det är inte en 
fråga om, utan hur snabbt, omställningen ska ske. De bilar som sålts hittills under 2017 drivs till 48,5% 
av diesel och 46,3% av bensin och eftersom en bil i genomsnitt körs i 17 år är det nu mycket bråttom att 
ställa om då det bara är 13 år kvar till målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara uppnått 2030.  
 
Det införs ekonomiska styrmedel som kommer snabba på omställningen och bromsa försäljningen av 
fossilt drivna bilar då bonus-malus kommer införas 1 juli 2018 vilket innebär att alla nya bilar med CO2-
utsläpp över 95 g/km får en straffskatt och rena elbilar får en bonus på 60.000 kr. Företag och 
organisationer får därigenom tydliga incitament att ställa om sin bilpark och uppdaterade 
tjänstebilspolicys kan styra förare av förmånsbilar att välja elbilar istället för dieselbilar. Sverige har 
270.000 förmånsbilar som ska bytas ut inom de närmaste tre åren vilket i teorin möjliggör för samtliga 
nya förmånsbilar att bli laddbara bilar eller biogasbilar. Västra Götalands län har lite drygt 20% av 
landets tjänstebilar vilket innebär att det finns potential att ca 55.000 sådana bilar säljs inom tjänstebils-
kategorin.  
 
Bonus-malus i kombination med lägre inköpspriser och elbilarnas förbättrade räckvidd samt utbyggd och 
tillförlitlig laddinfrastruktur kommer troligen få fler att välja en rent eldriven bil framför en laddhybrid 
under senare delen av 2018.  
 
Fossilfritt Sverige har lanserat ”Tjänstebilsutmaningen” som innebär att en organisation som skriver på 
lovar att enbart köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller 
förmånsbilar senast från och med år 2020.  
  
Laddstandarder och laddeffekt  
Merparten av alla personbilar i Sverige står parkerade i snitt upp emot 23 timmar per dygn. 
Undersökningar visar också att huvuddelen av all elbilsladdning, 80-90 procent, vanligtvis sker vid icke-
publika laddstationer och i många fall sker laddningen på privata parkeringsplatser.   
 
Laddstationer som installeras på en privat parkeringsplats endast avsedd för laddning för boende i ett 
närliggande hus eller anställda på ett specifikt företag, erbjuder så kallad icke publik laddning eller 
hemmaladdning. En enskild laddplats kan även vara uppförd för laddning av ett företags eller en 
organisations egna elfordon.  
 
En laddstation kan också placeras så att den är tillgänglig för alla elfordon, en så kallad publik 
laddstation, avsedd för snabbladdning eller destinationsladdning. Även om publik laddning endast utgör 
en mindre andel av laddningen är detta ett viktigt komplement för att öka laddmöjligheterna och 
tryggheten för att åstadkomma en ökad andel elfordon. Publika laddplatser bör anpassas för att leverera 
tillräcklig laddningseffekt under den tid ett kortare eller längre stopp görs i samband med besöket vid 
platsen. Större batteripack i de nyare elbilarna ökar behovet av högre laddningseffekt. Detta ställer högre 
krav på publika laddstationer och elnätet de är anslutna till.  
 
Kontakter för laddning   
I Europa fram till och med 2017 fanns det ingen beslutad standard för kontaktdon för laddning av elbilar. 
Detta har lett till att två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning tillämpats, samt ytterligare två 
olika typer av laddhandskar för likströmsladdning. För laddning med växelström består gränssnitt mot bil 

Ärende 6



8 
 

antingen av en Typ 1- eller Typ 2-kontakt, och i motsatt ände av sladden som kopplas till elnätet är det 
vanligtvis en Schuko-kontakt (vanligt vägguttag) alternativt Typ 2- kontakt för inkoppling i publik 
laddstolpe med Typ 2-uttag. EU direktivet (KOM 2013:8) har uttryckt att Typ 2-kontakten skall vara 
standard vid publik normalladdning från och med 2017.   
 
För Sverige tillämpas två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning och ytterligare två olika 
typer av laddhandskar för likströmsladdning. För laddning med växelström består gränssnitt mot bil 
antingen av en Typ 1- eller Typ 2-kontakt och i motsatt ände av sladden som kopplas till elnätet är det 
vanligtvis en Schukokontakt alternativt Typ 2-kontakt för inkoppling i laddstolpe med Typ 2-uttag.                     
 
Typ 1 som även kallas Yazaki eller SAE J1772. Typ 1 är avsedd för strömstyrkor upp till 32A enfas och 
används endast som kontakt mot bil.  
 
Typ 2 kallas även för Mennekes och är ursprungligen ett tysk kontaktdon för ström upp till 70A enfas 
eller 63A trefas. Typ 2 förekommer som kontakt både mot bil och laddstolpe.  
 

 
För snabbladdning med likström används idag antingen CCS eller CHAdeMO laddhandskar, där EU-
direktivet anger att varje snabbladdare från 2017 måste ha minst ett CCS-uttag. De flesta 
snabbladdningsstationer idag har stöd för båda typerna av laddhandskar. Vissa snabbladdare erbjuder 
även destinationsladdning med växelström på 22 kW med Typ 2-uttag eller 43 kW med fast kabel och 
Typ 2handske. Fördelen med CCS är att den delar kommunikationsdelen från en Typ 2- kontakt, vilket 
gör att elbilens CCS-intag kan används för både normalladdning med en Typ 2-handske samt för 
snabbladdning med CCS-handske.   
  
  

 
 
Den japanska laddhandsken, CHAdeMO, kan endast användas för likströmsladdning och bilar med 
denna lösning behöver därför två olika kontakter, en för normalladdning och en snabbladdning. I figur 2 
visas bilder över CHAdeMO- kopplingar. CHAdeMO har förespråkats av japanska och franska 
biltillverkare och återfinns därför framförallt på bilar som Nissan, Mitsubishi, Citroën och Peugeot. Även 
om denna koppling inte ingår i EU-standarden så är det fortfarande många befintliga elbilar som 
använder sig av denna standard. Det bör även poängteras att EU-standarden inte förbjuder denna typ av 
kontakt, utan standarden anger bara att det måste finnas minst en CCS-kontakt vid en laddstation. Men i 
och med att fler och fler biltillverkare anpassar sig till CCSstandarden så kommer förmodligen behovet 
av laddare med CHAdeMO att minska i framtiden.  
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Av dagens elbilar är CHAdeMO vanligast förekommande laddstandard för snabbladdning med 30 % av 
det befintliga beståndet på ca 12.700 rena elbilar i slutet på oktober 2017. CCS-standarden var vid 
samma tidpunkt kompatibel med knappt 23 % av elbilarna medan Teslas Superchargers kan ladda lite 
drygt 29 % av elbilarna i Sverige. 18 % av de rena elbilarna på svenska vägar kan inte snabbladda alls.  
 
Hemmaladdning  
I europeisk och svensk standard (Svensk Standard SS-EN 61851) finns det olika säkerhetsnivåer 
definierade för laddning av elfordon, de olika nivåerna kallas modes. Mode 1 är den lägsta säkerhetsnivå 
som används vid laddning av elfordon och består av ett vanligt vägguttag utrustat med en jord-
felsbrytare. Mode 1 saknar extra säkerhetsfunktioner då det inte sker någon kommunikation mellan 
uttaget och bilens inbyggda laddare. Mode 1-laddning förekommer främst på äldre elbilar då samtliga 
moderna elbilar som presenteras i tabellen på sida 5 stödjer som lägst Mode 2-laddning vid anslutning till 
vanliga hushållsuttag.  
 
Mode 2-laddning görs i vanligt Schuko-uttag. Moderna bilar är konstruerade att kommunicera med 
laddstationen de är anslutna till men vid Mode 2-laddning sker denna kommunikation endast mellan bil 
och en box på laddsladden. Vid Mode 2- laddning rekommenderas att laddsladden som används är 
utrustad med temperatursensor i Schuko-kontakten, detta för att slå av laddningen ifall onormal 
värmeutveckling uppstår. Mode 2-laddning är vanligen begränsad till max 2,3 kW men det finns 
eftermarknads-sladdar som stödjer laddningseffekt upp till 3,7 kW vid anslutning till 230V 16 A. För att 
förenkla laddningen och korta ned laddningstiden rekommenderas installation av en Mode 3-laddbox 
vilket kan överföra betydligt större laddningseffekter. Beroende på fastighetens elinstallation kan 
effekten höjas till 22 kW med Mode 3 laddning vid anslutning till 400V/32A. Vanliga villor är oftast 
anslutna till elnätet med max 25 A som då begränsar anslutning av laddboxen till 230V/16A alternativt 
400V/16A, vilket ger en laddeffekt på 3,7 respektive 11 kW.  
 
 
Publik laddning  
Enligt EU-beslut ska standarden för publik laddning av elfordon från och med 2017 uppfylla 
säkerhetsnivå Mode 3. Mode 3 ökar säkerheten då det krävs att både laddstation och fordon ska 
kommunicera med varandra för att bekräfta att alla komponenter är funktionsdugliga och att 
laddningskontakten är korrekt ansluten. Först när detta är bekräftat slås strömmen på och laddningen 
påbörjas.  I och med att Mode 3 kräver kommunikation mellan laddstation och fordon så är standarden 
förberedd att klara av framtida krav på V2G (vehicle-to-grid, ISO/IEC 15118).  Detta innebär att 
laddningen (både tidsmässigt och laddeffekt) kan styras utifrån om elnätsägare skulle behöva detta. Detta 
ger också möjlighet att i framtiden kunna använda batterierna i elfordon, som står parkerade och anslutna 
till en laddstation, som energilager för att stötta elnätet vid behov och på så sätt öka tillförlitlighet och 
elkvaliteten på elnätet.  
 
Destinationsladdning  
Destinationsladdning är den form av laddning som görs på platser som elbilsföraren besöker för att 
uträtta vissa ärenden. Laddtiden vid destinationsladdning beror på den tillgängliga effekten på 
laddplatsen samt hur mycket av denna effekt som elbilens inbyggda laddare kan utnyttja. Den 
tillgängliga effekten vid laddplatsen kan med fördel dimensioneras efter den förväntade tid som en 
besökare parkerar vid exempelvis köpcentrum eller under biobesök och träning.  
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Destinationsladdning sker oftast på publika platser i anslutning till stormarknader, centrala parkeringar 
och besöksattraktioner. Enligt EU direktivet skall publika laddplatser uppfylla Mode 3 samt ska ha minst 
ett Typ 2-uttag för växelströmsladdning. Laddstolpar och väggmonterade laddstationer kan vara olika 
utformade och leverera laddeffekter mellan 3,7 kW (230V/16A) till 22 kW (400V/32A).   
 
Snabbladdning  
Enligt EUs direktiv för laddinfrastruktur så är laddning med en effekt större än 22 kW klassificerad som 
snabbladdning. Snabbladdare är främst tänkta att fungera som räckviddsförlängare för rena elbilar vid 
tillfällen då det inte finns tid för normalladdning, till exempel vid längre resor eller frekvent användande 
inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för längre 
parkering eftersom platsen då blir blockerad och hindrar andra elbilar från att snabbladda. En bättre 
definition för snabbladdning är att det ska ta max 30 minuter att återladda batteriet till 80 % 
laddningsnivå. För de allra flesta av dagens elbilar med batterier som varierar mellan 24-40 kWh krävs 
en laddeffekt på 50 kW för att kunna återladda dessa inom 30 minuter. Vintertid då batteriet är nedkylt 
kan laddtiden dock bli längre än 30 minuter men det beror då på att batteriet inte klarar av att ta emot lika 
stor uppladdningseffekt som normalt.  
 
För att överföra en laddeffekt på 50 kW krävs en extern likströmsladdare (DC) som överför energi direkt 
till elbilens batteri, och därmed kringgås eventuella begräsningar som bilens interna laddare har.   
 
Idag är det endast Teslas elbilar som har batterier på 60-100 kWh och dessa laddas vid Teslas egna 
Supercharger stationer som levererar en laddeffekt på 120 kW. Tack vare den större laddeffekten kan 
Teslas elbilar återladda sina batterier till 80 % på 30-40 minuter. Många biltillverkare har aviserat att de 
kommer lansera flera nya elbilar redan kring 2018-2020 med lika stora batterier som Tesla har idag.   
 
Teknikutvecklingen av både elbilar och snabbladdare går väldigt snabbt och det är tydligt att de 
snabbladdare som uppförs idag inte kommer räcka långt då det redan om 2-3 år finns elbilar som kräver 
upp till sju gånger så hög laddeffekt för att snabbladda. Att ladda en bil med 100 kWh batteri till 80 % 
med bara 50 kW laddeffekt tar 90-100 minuter. Långa laddtider innebär i sin tur att det kommer uppstå 
köer vid snabbladdare när elbilarna blir fler på vägarna.   
 
Trots att Teslas Super-chargerstationer har en laddeffekt på 120 kW och möjlighet att ladda mellan åtta 
och tolv elbilar samtidigt är det inte ovanligt att det blir laddkö vilket gör att laddstopp vid längre resor 
riskerar att ta längre tid än planerat.  
  
Helt klart är att snabbladdning med 50 kW inte kommer vara tillräcklig för framtida elbilar med större 
batteripack om laddtiden ska begränsas till 30 minuter, vilket är en förutsättning för snabbladdning.   
 
EU-direktivet föreskriver uppförande av CCS-laddare för snabbladdning av elfordon. CCS-standarden 
stödjer idag en överförd effekt upp till 150 kW, men i framtiden är det tänkt att denna ska kunna leverera 
en laddeffekt på upp till 350 kW. Med denna laddeffekt kommer ett 100 kWh batteri att kunna 
snabbladdas till 80 % på ca 15 minuter. Ökad laddeffekt är en förutsättning för att korta ned laddtiden vid 
snabbladdning vilket i sin tur minskar risken för köbildning då elbilarna blir allt vanligare på våra 
svenska vägar.  
 
Betalmodeller vid laddning  
Samtliga större laddoperatörer erbjuder medlemskap för betalning med laddkort eller RFID-bricka. Detta 
är antingen är förladdat som ett kontantkort eller så faktureras användaren för laddningen i efterhand. Det 
går även att betala för laddning genom att registrera ett betalkort för betalning via laddoperatörernas egna 
mobilapplikationer eller betalning med SMS. Båda dessa betalsätt kräver registrering av betalkort hos 
operatören och är alltså att likna vid ett medlemskap.   
 
Idag finns det i huvudsak två olika betalmodeller som används för publika laddstationer. Den enklaste 
metoden är att ta betalt för tiden en elbil står på laddstationen, på liknande sätt som man betalar för 
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parkering på en betalparkering. Betalning kan göras antingen vid en vanlig parkeringsautomat med 
betalkort eller via en mobilapplikation samt SMS-betalning. Viktigt att tänka på då man som operatör 
erbjuder betalning via parkeringsautomat är att det ska gå att betala med vanliga betal- eller kreditkort då 
elbilister sällan har bensinkort.   
 
Genom att ta betalt för den tid som elbilen är ansluten till snabbladdaren minskar risken att fordonet står 
kvar och uppehåller laddplatsen i onödan, vilket medför att laddarens tillgänglighet förbättras. 
Vattenfalls betallösning kallas ”InCharge” och Fortums heter ”Charge & Drive”, båda tillämpar 
debitering per minut på sina snabbladdare.   
 
En annan betallösning är att debitera för den mängd energi som överförs till fordonet vid laddning, på 
motsvarande sätt som används vid tankning på bensinstationer. Clever och E.ON tar betalt för överförd 
energi via RFID-kort. Clever erbjuder även betalning via mobilapp och laddning hos E.ON kan betalas 
med betal- eller kreditkort på web-sida samt i kortterminal på snabbladdstationerna. Fördelen att betala 
för den överförda energin är att man bara betalar för det antal kWh man har laddat, precis som man 
betalar för den mängd bensin man tankar i en fossildriven bil.   
 
Vid sidan av ovan betalmodeller pågår diskussioner om roamingtjänster som i framtiden kommer göra 
det möjligt att ladda på alla operatörers laddplatser, både inom Sverige och utomlands. Roaming fungerar 
på liknande sätt som att man kan ringa med sitt svenska mobilabonnemang även utomlands. 
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H . HERRLJUNGA KOMMUN 

~i' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-04-10 5 

h sterandes s1gn 

KF§ 51 
ve: !' . .:;; 
j._ ... ~J ~) ..__/ __, 

DNR KS 141/20 l 7 261 

Medborgarförslag- Laddstolpar i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Simon Fredrikssons har inkommit med följande medborgarförs lag, daterat 2017-06-
12, ti Il kommunstyrelsen för beredning. 

'' .... att: Herrljunga kommun under år 2017 utreder kostnaderna och möjligheterna 
för att sätta uppfaddstolpar i kommunen. " 

Kommunfullmäktige (20 17-06-20, § 77) översände medborgarförslag till kommun
styrelsen för beredning 2017-06-20, § 77. 
En beredningsgrupp bestående av representanter för Herrljunga kommun, Herr
ljungabostäder AB, Företagarna och Herrljunga Elektriska AB har diskuterat förut
sättningarna för laddinfrastruktur i Herrljunga kommun. 
Behovet av ladd-infrastruktur är uppenbart. Utvecklingen avseende elbilar och hy
bridbilar går med enorm hastighet. En fråga att ta ställning till är bland annat, när 
och i vilken takt ska förverkligande av laddinfrastruktur i Herrljunga kommun på
börjas eller vara på plats. 
Länsstyrelsen har arbetat fram Rapport 2017:43, "Laddinfrastruktur för Elfordon, 
strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län", vilken 
beskriver önskade insatser utifrån ett Västra Götalands läns-perspektiv. 
Länsperspektivet bör även kopplas till ett lokalt perspektiv. Inom projekt "Klimat
klivet" kan sökas medfinansiering av "laddstolpar". 
Lokala möjliga platser har identifierats såväl inom Herrljunga Centralort som i An
nelund. Dessa platser är kopplade till transformatormöjligheter för leverans av öns
kad effekt av elström. Ä ven finansieringsfrågan bör lyftas. 
Herrljunga Elektriska AB har satt upp en laddstolpe för intern och publik laddning, 
vid företagets kontor, Mariedalsgatan. Herrljunga kommun har laddstolpar för 
kommunens el- och hybrid-bilar vid kommunhuset, samt en laddstolpe för besö
kare. 
Det är angeläget att Herrljunga kommun arbetar fram en "Strategi för !adel
infrastruktur", såväl utifrån ett regionalt perspektiv som ur ett lokalt perspektiv, där 
ansvarsfrågan belyses och där finansieringsfrågornJ belyses. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-03-05 
Länsstyrelsens VGR rapport 2017:43 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullm~iktige besluta godkänna förslag till 
svar på Medborgarförslag- Laddstolpar i Herrljunga kommun 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram för
slag till "Strategi för !adel-infrastruktur''. 
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n ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

'l i' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes s1gn 

,-""o ( 

Fortsättning KF § 51 
Fortsättning KS § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum 

2018-04-1 o 

Elin Hegg (MP) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsg§ng 

Std 

6 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram för

slag till "Strategi för ladd-infrastruktur 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Förslag till svar på Medborgarförslag- Laddstolpar i Herrljunga kommun, 

godkänns. 

Anette Rundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
l. Medborgarförslaget anses besvarat. 

------
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Johnny Carlsson 

 

Ordförandeskrivelse 

2018-11-08  
DNR KS 29/2018     

Sid 1 av 1    

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Svar på beslut om motion avseende Herrljunga Sportcenters 
Öppettider 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beviljat motion om att öka Herrljunga Sportcenters öppethållande. 

Beslutet lyder enligt följande: ”Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters 

öppettider samt ser över möjligheter för 24-7 öppet med t.ex. kameraövervakning”. 

En utökning av öppettiderna för Herrljunga Sportcenter skulle innebära ökade kostnader 

med ca 520 kr per timme. På helår innebär en timmes utökning en kostnadsökning på ca 30 

tkr. I tekniska nämndens budget finns det inget utrymme för denna ökade kostnad. 

Förvaltningen föreslår en utökning av öppethållandet utifrån besöksstatistik och 

efterfrågan. Kostnaden för detta beräknas bli ca 60 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-09 

Förslag till reviderad riktlinje för dokument- och ärendehantering (ärendehandboken) 
 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och föreslår 

kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7. 

2. Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt att den 

utökade kostnaden ryms inom tekniska nämndens budgetram. 

 
 

Johnny Carlsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 
Expedieras till: Förslagsställaren, Kommunfullmäktige 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-04 
Sid 9 

Justerandes s1gn 

TN S 96 DNR TK 66/2018 

Svar på beslut om motion avseende Herrljunga Sportcenters 
Öppettider 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beviljat motion om att öka Herrljunga Sportcenters öp
pethållande. Beslutet lyder enligt följande: 
··Herrljunga kommun utökar Henljunga Sportcenters Öppettider samt ser över 
möjligheter för 24-7 öppet med t.ex. kameraövervakning". 

En utökning av öppettiderna för Herrljunga Sportcenter skulle innebära ökade 
kostnader med ca 520 kr per timme. På helår innebär en timmes utökning en 
kostnadsökning på ca 30 tkr. I tekniska nämndens budget finns det inget utrymme 
för denna ökade kostnad. 

Förvaltningen föreslår, en utökning av öppethållandet utifrån besöksstatistik och 
efterfrågan. Kostnaden för detta beräknas bli ca 60 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-26 
Motion om Henljunga Sportcenters öppettider inkommen 2018-02-13 
KF §l O 1/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och före
slår kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7 

• Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska 
finansiera de ökade öppettiderna på Herrljunga Spot1center. 

• Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt 
at Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden 
på 60 tkr. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Tekniska nämndens beslut 
l . Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och före

slår kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7 
2. Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska 

finansiera de ökade öppettiderna på Herrljunga Spor1center. 
3. Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt 

at Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden 
på 60 tkr. 

Utdragsbestyrkande 



  

TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Hanna Franzén 

 
Tjänsteskrivelse

2018-09-25 
DNR TK 66/2018 381  

Sid 1 av 3  
 

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

 
Svar på beslut om motion avseende Herrljunga Sportcenters 
Öppettider 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beviljat motion om att öka Herrljunga Sportcenters öppethållande. 
Beslutet lyder enligt följande: 
”Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters Öppettider samt ser över möjligheter 
för 24-7 öppet med t.ex. kameraövervakning”.  

 
En utökning av öppettiderna för Herrljunga Sportcenter skulle innebära ökade kostnader 
med ca 520 kr per timme. På helår innebär en timmes utökning en kostnadsökning på ca 30 
tkr. I tekniska nämndens budget finns det inget utrymme för denna ökade kostnad. 

 
Förvaltningen föreslår, en utökning av öppethållandet utifrån besöksstatistik och 
efterfrågan. Kostnaden för detta beräknas bli ca 60 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-26 
Motion om Herrljunga Sportcenters öppettider inkommen 2018-02-13 
KF §101/2018-09-04 
 
Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och föreslår 
kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7 

2. Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska finansiera 
de ökade öppettiderna på Herrljunga Sportcenter. 

3. Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt at 
Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden på 60 tkr. 

 
 
 
 
 
Hanna Franzén 
Fritidschef 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Hanna Franzén 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-09-25 
DNR TK 66/2018 381 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
Hösten 2017 förändrades öppethållande på Herrljunga Sportcenter. 
Förändringen bestod av att de obemannade tiderna kvällstid togs bort till fördel för att 
Herrljunga kommuns egna personal stängde och låste anläggningen. Dock kvarstod 
möjligheten för föreningslivet att fortsätta att använda sig av sporthallen med hjälp av 
passagesystemet som installerats ett par år tidigare. 
 
Förändringen innebar att man istället för att kunna träna fram till 23:00 fick förhålla sig till 
nedanstående tider: 
Måndag  05:00-20:45 
Tisdag  05:00-20:45 
Onsdag  05:00-20:45 
Torsdag  05:00-20:45 
Fredag  05:00-19:45 
Lördag  05:00-16:45 
Söndag  05:00-18:00 
 
Förändringen har inte haft någon negativ påverkan på ekonomin eller medlemsantalet. 
Numera har personalen kontroll på alla som passerar under kvällstid och möjlighet att fånga 
upp eventuell problematik som kan tänkas uppstå. Anläggningen är trygg och säker att 
träna på för alla. 
 
Kommunfullmäktige har beviljat en motion om att öka Herrljunga Sportcenters 
öppethållande. Beslutet lyder enligt följande: 
”Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters Öppettider samt ser över möjligheter 
för 24-7 öppet med t.ex. kameraövervakning”.  
 
Nedanstående bild (passagestatistik) visar hur dagens kunder utnyttjar sina kort under 
gällande öppethållande under perioden mars-maj 2018. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Hanna Franzén 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-09-25 
DNR TK 66/2018 381 

Sid 3 av 3
 

   
Alternativ 
Utökade öppettider  
Öppettider utökas där efterfrågan är störst. Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för 
den utökade kostnaden på 60 tkr. 
 
Ekonomi 
Ökad kostnad med 60 tkr/år. 
 
Konsekvenser 
Ökad kostnad med 60 tkr/år 
 
Öppet 24-7 
 
Kamerainstallation: 80 tkr samt årliga driftkostnader.  
Ökat städ:   40 tkr/år 
 
Konsekvenser 
Att ha ett gym öppet kvälls- och nattetid i centrala Herrljunga utan personal är inte optimalt 
utifrån ett säkerhetsperspektiv. Kameror i detta fall skulle skapa en falsk trygghet då det 
skall ha en effekt bör ses på i realtid i annat fall fungerar de enbart för att bevisa något som 
redan skett. Risk finns för stöld, samlingsplats för obehöriga samt skadegörelse.  
Förslaget innebär att delar av anläggningen kommer att stå olarmad vilket innebär 
konsekvenser på försäkringspremien.  

 
Ekonomisk bedömning 
Tekniska nämnden har inte medel i sin budget för att utöka öppettiderna på Herrljunga 
sportcenter. För att nämnden ska kunna genomföra motionen behöver nämnden ett  
 
Motivering av förslag till beslut 
Efterfrågan på öppethållande 24-7 bedöms som svalt, baserat på önskemål ”över disk” samt 
vid översyn av passagestatistik. 
 
Efterfrågan på ökat öppethållande kan tänkas vara aktuell specifika dagar under högsäsong 
baserat på önskemål ”över disk” men med passagestatistiken som underlag bedöms 
efterfrågan som låg. 
 
Förslag till beslut är: 

1. Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och föreslår 
kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7 

2. Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska finansiera 
öppethållandet 24-7 på Herrljunga Sportcenter. 

3. Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt att 
Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden på 60 tkr. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2018-10-26
DNR KS 209/2018-901  

Sid 1 av 2  
 

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

  

Gemensamma servicenämnder för samverkande kommunerna 
Herrljunga - Vårgårda 
 
Sammanfattning 
Styrning och uppdrag för de bägge samverkande kommunernas gemensamma 
servicenämnder regleras i; 
 godkänd missivskrivelse, 2014-05-06,  
 bas-underlag för gemensamma servicenämnder, 2014-05-06 
 överenskommelse om gemensamma servicenämnder för verksamhetsstödjande 

funktioner, 2014-05-06 
 reglemente för gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner ekonomi 

och personal, 2014-05-06 
 reglemente för gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner IT, 

Växel, Telefoni, 2014-05-06. 
 
Styrdokumenten är godkända och fastställda av respektive kommuns kommunfullmäktige. 
I styrdokumenten behöver vissa justeringar och uppgraderingar göras, vilka beskrivs i 
denna tjänsteskrivelse. 
De justeringar och förändringar som kommunfullmäktige fastställer i Herrljunga kommun 
och Vårgårda kommun införs i de gemensamt gällande styrdokumenten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-26 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa att ordförande och andre vice 

ordförande i kommunstyrelsen utses att representera Herrljunga kommun i de 
gemensamma servicenämnderna för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa att ordförande i 
kommunstyrelsen är ordinarie ledamot och andre vice ordförande, är ersättare i de 
gemensamma servicenämnderna för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa att kommunstyrelsens 
ordförande utses till ordförande för den gemensamma servicenämnden 
IT/Växel/Telefoni för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Servicenämnderna 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-10-26 
DNR KS 209/2018-901 

Sid 2 av 2
 

 

Bakgrund 
 
A. 
Representationen i de gemensamma nämnderna är reglerad i gemensamt antagna 
styrdokument för nämnderna. Regleringen sträcker sig fram till och med 2018-12-31. 
Kommunfullmäktige i de bägge kommunerna behöver uppgradera fastställandet av  
representationen för de bägge kommunerna. 
 
Vidare har Herrljunga kommun förändrat den politiska ledningen för kommunstyrelsen 
genom införandet av förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Därav behöver 
tydliggöras vilken av vice ordförandena, som ska utses att representera Herrljunga kommun 
i de gemensamma nämnderna. 
 
Ordförandeskapet i gemensamma nämnden IT/Växel/Telefoni regleras genom koppling till 
funktionen ordförande  i kommunstyrelsen. Kopplingen är naturlig då funktionerna inom 
nämnderna är kommunstyrelsens angelägenheter och ansvar.  
Ordförande i kommunstyrelsen utses därigenom för mandatperioden 20190101-20221231 
till ordförande i gemensamma nämnden IT/Växel/Telefoni. 
 
De justeringar och förändringar som kommunfullmäktige fastställer i Herrljunga kommun 
och Vårgårda kommun införs i de gemensamt gällande styrdokumenten. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

 
Juridisk bedömning 
Styrdokumenten ska uppgraderas inför kommande mandatperiod och anpassas till 
förändringar avseende den politiska ledningen av kommunstyrelsen.  
 
Samverkan 
Ärendet är inte föremål för samverkan. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Enligt ovan beskriven bakgrund och motiv. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse

2018-09-17 
DNR KS 61/2018 910  

Sid 1 av 1  
 

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

 
Revidering enligt förslag om tillägg till Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes genom KF § 106/2018-09-04. Under 
sammanträdet föreslog Gunnar Andersson (M) följande tillägg till arbetsordningen:  
 

 En motion ska ... eller tjänstgörande ersättare. Motion får även väckas per e-post 
(Punkt 15.1) 

 Medborgarförslag får även väckas per e-post (Punkt 16.1) 
 Interpellation får även ställas per e-post (Punkt 18.1) 

 
Tillägget återremitterades genom KF § 106/2018-09-04 till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. Kommunfullmäktiges arbetsordning har nu revideras i linje med föreslaget 
tillägg.  
 
Ytterligare ett tillägg har gjorts till arbetsordningen i form av ett förtydligande om att 
föreningar inte kan lämna medborgarförslag. Orsaken till förtydligandet är att det i 
förarbeten (prop. 2001/02:80) till kommunallagen framgår att föreningar 
sammanslutningar, råd eller andra organisationer inte har möjlighet att lämna 
medborgarförslag. 
 
Ändringar i arbetsordningen markeras i särskild text.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-17 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tillägget till Arbetsordning 
för kommunfullmäktige. 
 
 
Moa Andersson 
Nämndsamordnare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Dokumentcontroller 
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Arbetsordning 
Arbetsordning för kommunfullmäktige	

Arbetsordningen för Herrljunga kommunfullmäktige är giltig under mandatperioden 2018-10-
15 – 2022-10-14 

	

 

DIARIENUMMER: KS 61/2018 910 

FASTSTÄLLD:  KF § 106/2018-09-04 

VERSION:   2 

SENAST REVIDERAD: 2018-09-04 

GILTIG TILL: 2022-10-14 

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef 
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning.  

 
1. Antalet ledamöter (5 kap 5-7§§ KL) 
1.1 
Fullmäktige har 31 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.  

2. Presidium (5 kap 11 § KL)  
2.1  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland  ledamöterna en 
ordförande samt en 1:a och en 2:a vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunfullmäktiges 
presidium. Valen till presidium ska förrättas på första sammanträdet efter den 15. Oktober innevarande 
valår.  

Ålderspresidenten ansvarar för kallelse och dagordning, efter samråd med styrelsens presidium, inför det 
första sammanträdet i den nya mandatperioden. 

2.2  
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst 
tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.  

2.3  
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 
har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

3. Tid och plats för sammanträden och webbsända 
sammanträden (5 kap 12, 13, första stycket, §§ KL)  
3.1  
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde nio gånger per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och 
tid för sammanträdena. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som avgående fullmäktige bestämmer.  

3.2  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.  

3.3  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ärende 9



3 
 

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

Plats för sammanträden  

3.4  
Fullmäktige sammanträder normalt i sessionssalen i Herrljunga kommunhus.  

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

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

Annonsering  

3.5  
Annonsering ska ske på kommunens webbplats. 

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

Webbsända sammanträden  

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

4. Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde  
Förlängning av sammanträde  

4.1  
Sammanträden bör avslutas före kl. 2300. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl. 
2300, kan fullmäktige besluta förlänga tiden för sammanträdet.  

Fortsatt sammanträde  

4.2  
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag 
för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet 
avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.   

Tid och plats för det fortsatta sammanträdet anslås på kommunens webbaserade anslagstavla.  
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5. Ärenden och handlingar till sammanträdena  
 

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

5.2  
Kallelse (kungörelse) till sammanträdet med fullmäktige med uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden, vilka ska behandlas (föredragningslista), ska vara åtföljda av tillhörande handlingar i 
den omfattning som fullmäktiges ordförande bestämmer.   

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

5.3  
Tillhörande handlingar är bland annat styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut 
eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen.  

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före 
sammanträdet.   

5.4  
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet.  

5.5  
Interpellationer och frågor bör digitalt tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 
vid vilket de avses bli ställda.   

5.6  
Utskick till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare sker i digital form. Samtliga handlingar 
tillställs ledamöter och ersättare i digital form, som kommunfullmäktige bestämmer.   

Digitalt utskick ska ske senast sex dagar före sammanträdesdagen.   

6. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare (5 kap 17-21 §§ KL)  
6.1  
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till respektive gruppledare för fullmäktigegruppen, vilken kallar in den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra.  

6.2  
Om en ledamot, utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en 
ledamot, att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

6.3  
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.   
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6.4  
Det som sagts om ledamot i 6.1, 6.2 och 6.3 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

6.5  
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.  

7. Upprop  
7.1  
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela 
sammanträdet.  

I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.  

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs.  

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

Ledamot får inte annat än tillfällighetsvis lämna ett sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden.   

Upprop avslutas med klubbslag.  

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att protokolljusterarna får en närvarolista. 

8. Protokolljusterare (5 kap 69 § KL)  
8.1  
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt punkt 7, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

9. Turordning för handläggning av ärendena  
9.1  
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan 
dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  

9.2  
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
kungörelsen.  

9.3  
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta 
det senare under sammanträdet.  
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10. Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 22 § och 24 
§, 5 kap 40-41, 32, 63, 64 tredje stycket §§ KL)  
10.1  
Rätt att delta i överläggningen har;   

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

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

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,  

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

10.2  
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

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

10.3  
Ordföranden i en nämnd ska kallas till fullmäktigesammanträde där behandling enligt kungörelsen ska 
ske av ärenden som rör nämndens;  

 budget  
 uppföljning av budgetutfall eller redovisning av annat särskilt fullmäktigeuppdrag till nämnden 
 årsredovisning 
 samt vid besvarande av interpellation, eller fråga ställd till ordförande i nämnden.  

10.4  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  

Ingår kommunen i samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena.   

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i 
vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

10.5  
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  

10.6  
Kanslichefen/Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
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11. Talarordning och ordningen vid sammanträdena  
Talordning vid sammanträdet  

11.1  
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning, i vilken han eller hon 
anmält sig och blivit uppropad.  

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

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

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

Ordning vid sammanträdet  

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

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

  

12. Yrkanden  
12.1  
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något  yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.  

13. Deltagande i beslut (4 kap 25 § KL)  
13.1  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det 
med acklamation. 
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14. Omröstningar (4 kap 25 §, 5 kap 54-56 och 5 kap 58 
§, 9 kap 8 § KL, samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt)  
14.1  
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera 
protokollet.  

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

Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon 
ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart.  

Omröstning vid val etc.  

14.2  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt (dvs inga understrykningar eller liknande), enkel (dvs flera sedlar får ej sammanrullas) och sluten 
(dvs hopvikt eller rullad).  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn, som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val 
finns särskilda föreskrifter i lag.  

15. Motioner (5 kap 22 § 2 p KL)  
15.1  
En motion:   

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare 
 får inte ta upp ämnen av olika slag 
 väcks genom att den ges in skickas till styrelsens kansli, eller lämnas vid ett sammanträde med 

fullmäktige 
 kan skickas till styrelsens kansli via post eller scannas och skickas via e-post 

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

Icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna när motion som ersättare väckt, som 
tjänstgörande ersättare, besvaras i fullmäktige.  

Ärende 9



9 
 

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

15.3  
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas väckta motioner, vilka kommit in efter 
föregående sammanträde.  

15.4  
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och september.  

16. Medborgarförslag (8 kap 1 § KL)  
16.1  
Den som är folkbokförd i Herrljunga kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Det innebär att föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer inte 
har denna möjlighet. Ett medborgarförslag;   

 ska vara skriftligt  
 ska skickas via brev, e-post eller via kommunens e-tjänst för medborgarförslag 
 ska vara signerat av en eller flera kommuninvånare, signeringen kan ske genom underskrift eller 

genom digital signering, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer 
 får inte ta upp ämnen av olika slag och det ska framgå tydligt vad medborgarförslaget avser 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.  

16.2  
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige, om det gäller kommunens verksamhet och 
som kommunen är ansvarig för.   

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

16.4  
Medborgarförslag kan inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.   

16.5  
Om medborgarförslaget inkommer senast kl. 09.00 arbetsdagen före kommunfullmäktiges sammanträde 
kopieras det upp och delas ut till de närvarande ledamöter samt görs tillgängligt för åhörare.  

16.6  
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga 
ärendet.   

16.7  
Om fullmäktige inte överlåtit ärendet till en nämnd gäller följande bestämmelser som avser 
handläggningen i fullmäktige.   

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.   
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.   

16.8  
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och september.  

 

17. Företagens initiativrätt (10 kap3 § och 5 kap 22 § 5 p 
KL)  
17.1  
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

   

18. Interpellationer (5 kap 59-63 §§ och 9 kap 29 § KL)  
18.1  
En interpellation ska;   

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ska inkomma till styrelsens kansli fyra arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 

att ställa den.  
 kan inkomma till styrelsens kansli via post eller scannas och skickas via e-post 

18.2  
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid sammanträdet.  

18.3  
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes.  

18.4  
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid 
visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret fyra arbetsdagar före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.  

18.5  
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen.  

18.6  
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till 
ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne 
på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.    
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18.7  
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas enbart om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet.  

 

19. Frågor (5 kap 64 § och 9 kap 29 § KL)  
19.1  
En fråga ska;   

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

avser att ställa den.  

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

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

 

20. Allmänhetens frågestund  
20.1  
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid de sammanträden 
kommunfullmäktige beslutar.   

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

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

20.3  
Allmänhetens frågor, som lämnas in till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunens kansli fem 
arbetsdagar före sammanträdesdagen, kan förberedas avseende lämnande av upplysningar vid 
frågestunden.  

 

21. Beredning av ärenden (5 kap 26-37 §§ KL)  
21.1  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden, som fullmäktige ska 
behandla ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.  
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21.2  
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in 
efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana 
ärenden som har fattats. 

  

22. Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL)  
22.1  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag, som 
fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.   

 

23. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 24-
25 och 32 §, 9 kap 36 § KL)  
23.1  
Ordföranden bereder efter samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning.  

23.2  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordförande efter samråd, i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisionen framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den 
nämnd, enskild ledamot eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen riktas.  

 

24. Fullmäktigeberedning  
24.1  
Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller behandling av en viss fråga.  

24.2  
Fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till beredningens 
uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som den finner påkallade.  

24.3  
Fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de 
yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

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

24.5  
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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25. Valberedning  
25.1  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige valberedning för mandatperioden 
enligt följande;  

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

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

 Vid särskilda omständigheter kan kommunfullmäktige besluta utöka antalet ledamöter under 
mandatperioden   

25.2  
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den 
tid som de har valts att vara ledamöter.  

25.3  
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av 
valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.  

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

25.4  
I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förfarande av protokoll mm. gäller i tillämpliga delar vad 
som är reglerat i kommunstyrelsen i 6 kap 17, 23,  27, 33, 35 §§ KL.  

25.5  
Vid avsägelse av uppdrag, vilken ska behandlas i valberedningen ska respektive parti till valberedningen 
anmäla nominerad kandidat.   

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

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

25.6  
Valberedningens förslag till beslut ska skriftligen överlämnas till presidiet vid aktuellt 
fullmäktigesammanträde.   

I beslut ska anges namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.  

25.7  
I övrigt bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. 
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26. Beredning av revisorernas budget  
26.1  
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.  

 

27. Justering av protokollet (5 kap 69 § och 8 kap 12 § 
KL)  
27.1  
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

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

27.3  
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt, innan fullmäktige justerar den.  

 

28. Reservation (4 kap 27 § KL)  
28.1  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt.  

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.  

28.2  
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska 
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  

   

29. Expediering och publicering 
29.1  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet.  
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29.2  
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  

Fullmäktige kan även besluta att andra har rätt att underteckna handlingar.  

29.3  
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen enligt 8 kap 12 § KL tillkännages 
på kommunens webbaserade anslagstavla. 

_____________ 

Denna arbetsordning träder i kraft 2018-10-15.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2018-11-05
              DNR KS 217/2018 

Sid 1 av 2
  

 

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

  

Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till 
förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun. 
 
Sammanfattning 
Arvodesnivåer för förtroendevalda i Herrljunga kommun för kommande mandatperiod fastställdes 
av kommunfullmäktige 2018-09-04.  
Motsvarande reglemente om arvode och ersättningar ska även fastställas för förtroendevalda i bolag 
och stiftelse.  

 
Eftersom arvodesreglementet avseende stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, ska gälla från och med 
2019-01-01 bör arvodesreglemente fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. För bolagen 
gäller arvodesreglementet från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 
2023. 
   
Inför 2019-01-01 ska kommunfullmäktige, med gällande arvodesnivåer som grund, fastställa nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05 
Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i 
Herrljunga kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslaget reglemente 
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga 
kommun, att gälla för; 
 Bolagen, från ordinarie bolagsstämma 2019-01-01 till och med ordinarie bolagsstämma 2023-

12-31. 
 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för verksamhetsåren 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör  
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Stiftelse och samtliga kommunala bolag 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-05-04 
DNR KS 217/2018 

Sid 2 av 2
 

 
 
Ekonomisk bedömning 
De fastställda procentsatserna för mandatperioden 2015-2019 är inte förändrade i förslag till 
reglemente för mandatperioden 2015-2022/2023. 
Det uppgraderade reglementet omfattar uppgradering avseende gällande Riksdagens grundarvode 
för ledamöter 2017-01-01 (784 800:-). 
Utfallet av de uppräknade beloppen motsvarar den årliga uppräknade kostnaden på grund av 
höjning av Riksdagens grundarvode för förtroendevalda. 
 
De beräknade kostnaderna för arvodesnivåförändringen fördelas på respektive ansvarigt bolag 
/stiftelse. 
 
Juridisk bedömning 
Kommunfullmäktige fastställer reglementen.  
Arvodesreglementet uppfyller de krav som kommunallagen ställer. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Inga miljökonsekvenser 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Ärendet i sig påverkar inte jämställdhetsperspektivet 

 
Samverkan 
Ärendet i sig är inte föremål för samverkan, men är kommunicerat inom den reguljära 
samverkansorganisationen, CSG. 
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Reglemente
Reglemente om arvode och ersättningar till 
förtroendevalda i bolag och stiftelse i 
Herrljunga kommun	

Dokumentet gäller för  de kommunala aktiebolagen från ordinarie bolagsstämma 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023.  

Dokumentet gäller för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2019-01-01 - 2022-12-31 
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Ingress 
Kommunfullmäktige har fastställt vision och övergripande mål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga 
nämnder. 
Visionen och de övergripande målen anger färdriktningen. 

Herrljunga kommun 

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

Inriktning 
Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara 
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun.  

Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder, förvaltningar bolag och stiftelse.  

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet. 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt andra erforderliga 
reglementen, bolagsordning och ägardirektiv för bolag och stiftelse.  

För bolagen gäller detta reglemente från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.  

För stiftelsen gäller detta reglemente verksamhetsåren 2019 till och med 2022. 

Inledande bestämmelser 
1. Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden, 

sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter. 

2. Samtliga fastställda arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1) 

Kommunala bolag och stiftelser 
3. Med kommunala bolag och stiftelse avses i dessa riktlinjer; 

3.1. Nossan Förvaltningsaktiebolag  Org.nr. 556637-5746 

3.2. Herrljungabostäder AB  Org.nr. 556508-0909 

3.3. Herrljunga Elektriska AB  Org.nr. 556006-9816  

3.3.1. Herrljunga Elkraft AB  Org.nr. 556525-9206 

3.3.2. Herrljunga Vatten AB  Org.nr. 556739-5347 

3.3.3. Trollabo Kraft AB  Org.nr. 556486-7777 

3.4. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler Org.nr. 864000-0892 
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Arvoden och ersättningar för sammanträden och 
förrättningar 
 

4. Årsarvoden/Timarvoden 

4.1. Arvodesberäkning är kopplad till Riksdagens grundarvode för ledamöter (2017-11-01 = 
784 800:- ) 

Arvodets storlek beslutas av Riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.  

Riksdagens grundarvode, 2017-11-01, utgör basen för beräkning av arvode för bolagets och 
stiftelsens respektive verksamhetsår 2019, till ordförande och styrelseledamöter i kommunens 
bolag och stiftelse. 

Beloppet uppräknas årligen när arvoden för Riksdagens ledamöter justeras. 

Beloppet ska alltid avrundas upp till närmast högre krontal. 

 

5. Årsarvode för ordförande i bolagsstyrelse och stiftelse (Riksdagens grundarvode 2017-11-01) 

5.1. Herrljungabostäder AB   6 %  

5.2. Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/  8,5 % 
Herrljunga Elkraft AB     

5.3. Nossan Förvaltningsaktiebolag   4 % 

5.4. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler  4 % 
 

6. Arvode för övriga styrelseledamöter i bolag och stiftelse (Riksdagens grundarvode 2017-11-01) 

6.1. Ledamöter i Herrljungabostäder AB uppbär ett årsarvode inkluderande sex 
sammanträden/verksamhetsår. 

Årsarvode utgör     1,39 % (10.910:- ) 

6.2. Ledamöter i Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB uppbär 
sammantaget ett årsarvode inkluderande sex sammanträden/verksamhetsår. 

Årsarvode utgör     1,39 % (10.910:- ) 

6.3. Möten därutöver ska timarvode utgå enligt fastställt arvodesreglemente 
 

Timarvode för styrelsesammanträde utgör för Herrljungabostäder AB 

för första timman: 0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

för varje därpå påbörjad ½-timma:  0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 
  

Timarvode för styrelsesammanträde utgör sammantaget för Herrljunga Elektriska AB/ 
Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB  

för första timman 0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

för varje därpå påbörjad ½-timma:  0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

Ärende 10



4 
 

7. Förtroendevald som avgår under mandatperioden 

7.1. Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, skall fördelningen av 
arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft 
uppdraget. 

7.2. Om sådan förtroendevald under en sammanhängande tid som överstiger två månader på grund 
av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med 
uppdraget, skall denne för den överstigande delen vidkännas avdrag med så stor del av 
årsarvodet som svarar mot denna tid. Del av månad räknas som hel månad. 

 
8.  Arvodesbestämmelser 

8.1. Styrelseordförande uppbär ett årsarvode i enlighet med punkt 5 i detta reglemente. 

8.2. Förtroendevald styrelseledamot uppbär ett årsarvode på 10.910:-, vilket inkluderar sex 
sammanträden/år i enlighet med punkt 6 i detta reglemente. 

8.3. Förtroendevald uppbär ett timarvode för sammanträden utöver sex sammanträden per år i 
enlighet med punkt sex i detta reglemente med den styrelse den förtroendevalde tillhör. 

8.4. Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde eller för sammanträde som sker under 
motsvarande former utöver de sex sammanträden/år, vilka är inkluderade i styrelseledamöternas 
årsarvode på 10.910:- i enlighet med punkt 6 i detta reglemente. 

8.5. Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök 
eller andra förekommande möten inom det aktuella kompetensområdet, under förutsättning att 
protokoll eller likvärdiga anteckningar förs. 

8.6. Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden.  

Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad  respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och 
återkomsten till årsbostaden. 

för första timman  0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

för varje därpå påbörjad ½-timma:  0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

8.7. Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande: 

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda  
grundarvode 2017-11-01. 

 
9. Förrättningsuppdrag 

9.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser bolagets/stiftelsens angelägenhet.  

Med förrättning avses sådant uppdrag för bolagets/stiftelsens räkning som inte har karaktär av 
styrelsesammanträde. 

9.2. Till förrättning räknas bl.a. 

9.2.1. kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte 

9.2.2. förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart 

9.2.3. överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör 

9.2.4. deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp 

9.2.5. överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ 

9.2.6. överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ 
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9.2.7. utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag 

9.2.8. protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits 

 

9.3. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats eller i efterhand godkänts av 
vederbörande organ. 

 

10. Förrättningsarvode 

10.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. 

10.2. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av 
ansvarigt organ. 

10.3. Vid förrättning inom kommunen utgår timarvode  

för första timman  0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

för varje därpå påbörjad ½-timma: 0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

10.4. Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden.  

Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad  respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och 
återkomsten till årsbostaden. 

för första timman  0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

för varje därpå påbörjad ½-timma: 0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 17-11-01 

10.5. Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande: 

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda 
grundarvode 2017-11-01. 

 
11. Restidsarvode 

11.1. Sammanträde eller förrättning inom kommunen 

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett 
vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 3 km, uppbära 
restidsarvode motsvarande 0,012 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter per 
sammanträdes-/ förrättningstillfälle. 

11.2. OBS!  

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till 
sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden. 

 
12. Reskostnadsersättning 

12.1. Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet 
mellan årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 5 km, med belopp per km 
enligt kommunens bilersättningsavtal. 

12.2. Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära 
resekostnadsersättning enligt kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färdsätt. 
 

13. Ersättning för ”PRAKTIK” 

13.1. Ledamöter i styrelse medges praktik inom det egna bolaget upp till 8 timmar per ledamot och 
år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän.  
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Ersättning belastar bolagets/stiftelsens budget. 

 
14. Samordning 

14.1. Sammanträdes- och eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar 
per dag.  

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag. 

 
15. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst mm 

15.1 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta 
ledigt för att delta i sammanträde/förrättning.  

 I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden, beroende på varifrån resan 
påbörjades. Restiden ersätts dock med högst 1 timma per sammanträde /förrättning.  

 Om återresa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även 
verklig restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.  

15.1. Beräkningsgrunder 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den 
faktiska inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag 
inkl. restid. 

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att 
arbetsförtjänst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock 
högst med 12 timmar. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den 
förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag. 

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

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. 

Ersättningen grundar sig normalt på styrkt uppgift om inkomstförhållande.  

Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad efter en schablon motsvarande en 
årsinkomst på 39 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter. 

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, 
handelsbolag, kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger 
aktier, skall räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare. 

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som 
uppkommer när denne fullgör sitt uppdrag. 

Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att den funktionshindrade ej 
kan använda allmänna kommunikationsmedel. 

 
16. Ersättning för förlorad semesterförmån 

16.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med 
fullgörande av uppdrag. 
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17. Ersättning för förlorad pensionsförmån 

17.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med 
fullgörande av uppdrag. 

 

18. Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning 

18.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom 
arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag. 

 
19. Utbetalning av ersättningar och arvoden 

19.1. Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. 

19.2. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i bolaget/stiftelsen. 

19.3. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till bolaget/stiftelsen senast 
tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. 

19.4. Utgift i samband med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande 
verifikation. 

 
20. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 

20.1. Trygghetsförsäkring skall av bolaget/stiftelsen tecknas för olycksfall som kan uppkomma i 
samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar 
vid färd till eller från sådana uppdrag. 

 
21. Hjälpmedel 

21.1. Bolag/Stiftelse har rätt att till ordförande i styrelsen ställa hjälpmedel i form av bärbar dator 
eller läsplatta och mobiltelefon till förfogande. 

Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör. 

 
22. Tolkning och tillämpning 

22.1. Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av 
kommunstyrelsen. 
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Bilaga 1  
Årsarvodena och timarvoden för förtroendevalda i bolag och stiftelse 
Herrljunga kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2018 - xx - yy,  i % 
av Riksdagens grundarvode för ledamöter, 2017-11-01 (784 800:-). 

Bolagsstyrelse/Stiftelse Funktion Årsarvode/Timarvode 

Herrljungabostäder AB Ordförande 6,0 %                          47.088:- 

Herrljunga Elektriska AB 
Herrljunga Vatten AB 
Herrljunga Elkraft AB 

Ordförande 8,5 %                          66.708:- 

Nossan  
Förvaltningsaktiebolag 

Ordförande 4,0 %                          31.392:- 

Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler 

 

Ordförande 4,0 %                          31.392:- 

Årsarvode för övriga 
ledamöter i 
Herrljungabostäder AB 
resp.  
Herrljunga Elektriska AB 
Herrljunga Vatten AB 
Herrljunga Elkraft AB   
och Stiftelse Herrljunga 
Industrilokaler 

Ledamöter Årsarvode                    

1,39 %                         10.910:- 

Inkluderar sex sammanträden /år 

Möten därutöver ska timarvode 
utgå enl. fastställt 
arvodesreglemente 

   

Arvoden övrigt   

Timarvode för  
sammanträde 
Styrelser/nämnder/ 
fullmäktigeberedning 

1.a timman 0,031 %                           244:- 

Därefter påbörjad  
½-timma 

0,012 %                             95:- 
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Bilaga 2 
Arbetsuppgifter som utförs av ordförande i styrelse för bolag/stiftelse inom ramen för årsarvodet. 

Förrättningar inom kommunen 

Styrelsesammanträden 

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd 

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m. 

Besök i bolaget/stiftelsen för information, utanordning eller påskrift av handling 

Kontinuerlig uppföljning av bolagets/stiftelsens arbete och budget 

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm 

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

För ovanstående utgår dock ersättning under förutsättning att särskilt protokoll eller motsvarande 
handlingar upprättas 

Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Förrättning utom kommunen 

För förrättning utom kommunen utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Herrljunga kommun”.  

Anmärkning:  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår. 
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~; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justetandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-10-30 

SN & l 07 DNR SN 72/2018 

Förstudierapport demenscenter Hagen 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att genomföra en förstudie för att utveckla Hagen till 
kommunens demenscentrum. En förstudie har genomförts och utifrån förstudien 
föreslås nämnden besluta att påbörja projektering av Hagen som demenscentrum 

Förstudierapport har utgått från två tidigare nämndbeslut 
SN§ 17/2017-02-28: Utveckling av Hagen till demenscenter 
SN§ 13/2018-01-30: Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns 
demenscenter 

Målgruppen för Demenscentrum är personer med demenssjukdom som behöver 
olika former av stöd. Demenscentrum riktar sig också till anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka efter 
2022 när antalet äldre personer i befolkningen ökar vilket innebär en stor 
framtida utmaning för samhället. Ett demenscentrum innebär samordning av 
kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetensen. Vidare ska 
demensboende, dagverksamhet, korttidsvård, avlösning/växelvård samordnas i 
ett demenscentrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Underlag från pågående detaljplanering från bygg- och miljöenheten 
Ideskiss från arkitekten- Skiss förstudie Hagen Herrljunga, situationsplan 
Boverket - Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
Programhandling 2016-11-24 Fåraberget Falköping. Nybyggnad av 
demensboende 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut : 

• Socialnämnden lägger återrapp011eringen om Förstudie Hagen till 
handlingarna 

• Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med 
tekniska förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad 
med 40 platser. Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 
2018-11-27. 

• Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Inger Gustavsson (L) bifaller förvaltningens förslag . 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMN DEN 

Justerandes s•gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-10-30 

Forts. § 107 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lägger återrapporteringen om Förstudie Hagen till 
hand 1 i n garn a 
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska 
förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad med 40 
platser. Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 2018-11-27. 
3. Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Expcdico·as till : Kommunfullmäktige 
För 1di nnedom Tekniska nämnden 
till : 
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Bilaga l, § 107/2018-10-30 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Förstudierapport demensboende Hagen 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 73 l 
Sid l av 4 

Socialnämnden har beslutat att genomföra en förstudie för att utveckla Hagen till 
kommunens demenscentmm. En förstudie har genomförts och utifrån denna så föreslås 
nämnden besluta att påbörja projektering av Hagen som demenscentrum. 

Förstudierapport har utgått från två tidigare nämndbeslut: 
SN§ 17/2017-02-28: Utveckling av Hagen till demenscenter 
SN § 13/2018-01-30: Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscenter 

Målgruppen för Demenscentnun är personer med demenssjukdom som behöver olika 
former av stöd. Demenscentnun riktar sig också till anhöriga till personer med 
demenssjukdom. 
Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka efter 2022 när antalet äldre personer i 
befolkningen ökar vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället. 

Ett demenscentrum innebär samordning av kompetens och resurser i sy·fte att utveckla 
spetskompetensen. Vidare ska demensboende, dagverksamhet, korttidsvärd, 
avlösning/växelvård samordnas i ett demenscentrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 18-10-19 
Underlag från pågående detaljplanering från bygg- och miljöenheten 
Ideskiss från arkitekten- Skiss förstudie Hagen Herrljunga, situationsplan 
Boverket - Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
Programhandling 2016-11-24 Fåraberget Falköping. Nybyggnad av demensboende 

Förslag till beslut 
• Socialnämnden lägger återrapporteringen om Förstudie Hagen till handlingama 
• Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska 

förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad med 40 platser. 
Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 2018-11-27. 

• Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Aniko Andersson 
Verksamhetschef Aldreomsorg 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
Telefon 05 13-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org .nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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Bilaga l, § 107/2018-10-30 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Bakgrund 
Nu lägesbeskrivning. 

SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 731 
Sid 2 av 4 

I Herrljunga kommun finns ett stort behov av demensboende för äldre personer med 
demenssjukdom. Förstudien skall utmynna i förslag tilllokalförsörjning för kommunens 
framtida demenscentmm och dess stödverksamhet i Herrljunga. 

Syftet med fårstudien består i att utreda förutsättning, möjligheter och ekonomiska 
konsekvenser till att bygga om befintliga fastigheten med boende för äldre med 
demenssjukdom, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. 

Förstudien jämte kalkyler för planerad tillbyggnad utgör beslutsunderlag för 
ställningstagande i Kommunfullmäktige. 

Om investeringsbeslut fattas, kommer fårstudien att användas som utgångspunkt för fortsatt 
arbete för att få till stånd modemt demensboende för äldre personer med demenssjukdom 
i Herrljunga Kommun 

Behov 
I arbetet med fårstudien har representanter för Socialförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen tillsammans med konsulter tagit fram en lösning av äldreboende i befintlig 
fastighet som skall motsvara de krav på en god och trygg miljö som blivande boende och 
anställda kräver. 

Förslagen till tillbyggnation utgår från de krav på äldreboende som bygglagstiftningen 
ställer samt behov som identifierats av Socialförvaltningen i Herrljunga kommun. 

Boendet tillgodoser gällande tillgänglighetskrav . 

Utifrån SCBs statistik kommer antalet personer som är över 85 år att öka i Herrljunga med 
240 28 %jämfört med antalet äldre idag . Denna ökning genererar ett ökat antal platser pä 
SABO. Den största ökningen av äldre, som förväntas vara i behov av särskilt boende, sker 
mellan aren 2022 till 2027 men även innan dess ökar dc äldre i antal. 
Tabellen nedan visar ökningen av platser under prognosperioden. 
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Bilaga l, § 107/2018-10-30 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Totalt 
Ar SÄBO* 

2018 82 
2019 
2020 84 
2021 
2022 88 
2023 
2024 
2025 
2026 

2027 103 

SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Demens~* Omvårdnad 
63 28 

63 21 

66 22 

77 26 

Hemtjänst*** 
190 

209 

216 

250 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 731 
Sid3av4 

*Beräkningen baserar sig på att 14% av de över 80 år och l %av de mellan 65-79 år är i 
behov av särskilt boende och att omsättningen per plats och år är l, l individer. 
**Ca 60 %av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demen.s-.~'fukdom. 
***23% av de över 80 år och 4% av de mellan 65-79år. 

Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra. Detta 
innebär att all verksamhet kopplad till demenssjukdom ska samlas på Hagen och då även 
all fackkompetens bör samlas här för att kunna arbeta på ett kvalitetssäkert sätt och för att 
kunna utveckla arbetet inom demenssjukdom. 

Realiserbarhet 
Som bilaga finns underlag från pågående detaljplanering från Bygg och Miljöenheten samt 
ideskiss från arkitekter. 

Kostnadsberäkning 
Investeringskostnad baserat på Cifm-enheternafl-ån Falköping. Omkring 80-100 mkr eller 
20 000 kr kvadratmeter. 
Bidrag frän boverket ska beaktas vid uträkning av kvadratmeterpris 
Tomtmark - beroende vem äger marken 

Driftskostnad 
Kostnadsslag 
40 nya platser- hyra, kost, personal, larm, arbetskläder 111.m, 
dock 22 platser flyttas frän Hemgårdens demens över 
Sjukskötcrskekostnader, 2 åa extra 
Enhetschef. l åa 
Rehab. l åa 
Möbler, eorslin, 111.111 
TT-kostnader ex datorer, användare m. m 

Kostnad 
12 583 tkr 

l 200 tkr 
700 tkr 
600 tkr 
400 tkr 
130 tkr 
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H r' HERRLJUNGA KOMMUN 

Sidoeffekter. 

Bilaga l, § 107/2018-10-30 

SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 731 
Sid 4 av 4 

För att göra Hagen till kommunens demenscentra behöver personer, som idag bor på 
Hemgården demens. flytta till Hagen. Detta innebär, utifrån prognos, att lokaler frigörspä 
Hemgården. Där är planen att socialförvaltningens administrativa lokaler ska skapas. 
Därigenom så kan förvaltningen lämnaTB-huset och delar av Thors hus. 

Något som behöver utredas vidare är daglig verksamhets placering, om de ska vara kvar på 
Hagen eller flyttas till andra lokaler. 

Referensprojekt 
Pågående byggnation av demenscentnun i Falköping enligt bilaga. 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

DETALJPLAN 
Herrljunga kommun, Västra Götalands län 

Planbeskrivning 

Samråd 2018-XX-XX 

HANDLINGAR 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Plankarta med bestämmelser 

Behovsbedömning 

Fastighetsförteckning 

r . , : laJ HERRLJUNGA KOMMUN 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

PlANENS UPPDRA CH SYFTE 
Socialnämnden har 2017-11-28 §XX uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanear
bete över del av Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15 för att skapa möjlighet för demensboende. 
Kommunstyrelsen har 2018-09-24 §XX uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanear
bete över del av Herrljunga 6:3 för att skapa möjlighet för bostäder. 

Det befintliga äldreboendet Hagen ska utvecklas till kommunens demenscentra. För att kunna samla all 
kompetens samt att kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver äldreboendet Hagen 
byggas ut. Detaljplanens syfte är därför att pröva möjligheten till ny bebyggelse av demensboende på del av 
fastigheten Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15. Genom projektet förväntas ca 40 lägenheter tillskapas, med 
inriktning mot demensvård. I områdets östra del, på del av fastigheten Herrljunga 6:3, möjliggörs ca 25 nya 
bostäder i form av radhus, parhus och/eller kedjehus. 

Genom planförslaget skapas förutsättningar för ett demenscentra samt nya bostäder i Herrljunga tätort och 
förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och 
ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun. 

Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektiv
trafik, som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i två våningar. Detalj
planen säkerställer även bevarande av fornlämningar som finns på platsen. 

PLANPROCESSEN 
Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en 
betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed enligt 5 
kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark
och vattenresurser enligt Mjljöbalken. Tnga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hus
hållning med mark och vatten berörs av den planerade förändringen av markanvändningen inom planområ
det. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort . Området gränsar i väster till Hagens 
äldreboende, i norr till en begravningsplats och småhusbebyggelse kring Sveagatan I öster och söder 
gränsar planområdet till småhusbebyggelse kring Harabergsgatan, Arvidsgårdsgatan, Ringvägen och 
Andregatan . 

Området är idag ett obebyggt och delvis kuperat blandskogsområde. Genom området finns några upptram
pade stigar. Planområdet omfattar ca 3,2 ha. 

Markägoförhållanden 

Herrljunga kommun äger marken inom planområdet 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

TIDIGARE STÄllNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 

Planändringen har stöd i Oversiktsplan 2017-2035 för Herrljunga kommun 
Oversiktsplanen beskriver att bebyggelse som äldreboende har stor betydelse för kommuninvånarnas 
tillgång till service. Nybyggnation av denna viktiga funktion stämmer väl överens med den övergripande 
viljeriktningen att förtäta inom befintliga miljöer för att optimalt nyttja befintlig service, infrastruktur mm, 
samt ge förutsättningar för bättre kommunikationer, ökat serviceunderlag samt ett minskat energibehov 

Detaljplanen skapar möjlighet att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller därmed 
översiktsplanens mål att öka antalet invånare i tätorten. 

I översiktsplan ens användningskarta anges för planområdet ny/ändrad stadsbygd som områdesanvändning 
med bostäder och skola som preciserad användning. Förslaget anses gå i linje med översiktsplanens intent
ioner även gällande markanvändning, då bostäder är den övergripande användningen i föreslaget planom
råde. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Den aktuella fastigheten är inte redovisad i de antagna "Riktlinjerna för bostadsförsörjning 20 16-2020" men 
faller väl inom ramen för den ambition som riktlinjerna anger. 

Planändringen gör det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset ut
vecklingsplanens mål att öka antalet bostäder i tätorten. Genom att delvis inrikta bostadsbyggandet mot den 
största behovsgruppen, ökande andelen äldre, möjliggörs så kallade flyttkedjor vilket kan innebära generat
ionsskiften i exempelvis äldre småhus. 
Vidare anger riktlinjerna att bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida 
transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll . 
Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av 
kommunikation. 
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Detaljplan Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

För området gäller idag två detaljplaner För den västra delen av planområdet, inklusive befintliga Hagens 
äldreboende, gäller en stadsplan antagen 13 december 1945 Förslag till ändring och utvidgning av 
Hcn·ljunga municiJmlsamhällc. 

Enligt gällande detaljplan är medgiven markanvändning allmänt ändamål om maximalt tre våningar samt 
allmän platsmark avsedd för park eller plantering. Marken inom området används idag för äldreboende samt 
ett närströvområde. 
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Bild 2. Utklipp ur gällande detaljplanfrån 1978 'Frästegårdenförslag till stad1plan ''Del avföreslaget 
planområde inom streckad svart markering. 

Enligt gällande plan är medgiven markanvändning park, planering eller skyddsområde. I gällande plan går 
en gångväg genom området från norr till söder. Marken inom området används idag som ett närströvområde. 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskriv
ning enligt miljöbalken krävs. Underlag för behovsbedömning finns som bilaga till detaljplanen. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 5:3 iakttas vid pla
nering och planläggning Planen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ett nollalternativ, d.v.s. ingen ändring av gällande planer medför att outnyttjade delar av området förblir out
nyttjade eftersom gällande plan inte ger utrymme för den bebyggelse som läget motiverar. Det medför att 
behovet av ett demenscentra och bostäder på föreslagen plats i Herrljunga tätort inte kan tillgodoses. 

FÖRUTsÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Befintlig bebyggelse 
lnom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Det finns en teknisk anläggning inom norra delen av plan
området, en transformatorstation, som förslås detaljplaneläggas. Direkt angränsande till området i väster är 
Hagens äldreboende, som är en utbred byggnadskropp uppförd i en våning I övrigt gränsar planområdet till 
småhusbebyggelse i en till två våningar. 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Bild 3. Foton som illustrerar planområdets direkt angränsande bebyggelse 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Natur 
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Bilaga 2, § 107/2018-10-30 
Harabergets hembygdsgård och en värdekärna för natur och rekreation ligger ca 500 meter från planområ
det 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt KML 2 kap och får inte skadas. Herrljunga kommun liksom övrig 
kulturbygd i Västergötland är rik på fornlämningar från framför allt förhistorisk tid. 

En arkeologisk utredning i området är utförd av Arkeologerna SHM i juli 2018, i samband med 
detaljplanearbetet T nom planområdet finns två fornlämningar dokumenterade, gravhög RAÄ Herrljunga 
l 0: l samt stensättning RAÄ Herrljunga l 0:2. En avgränsning av fornlämningarna har gjorts av 
länsstyrelsen. Ett område ca 25 meter kring fornlämningarna skyddas och föreslås planläggas som allmän 
platsmark- natur. 

l 
/ )j! &_l'. 

Hi/d 5. Utklippfrån Riksantikvarieämbetesfornsök 

Gravhög RAÄ Herrljunga 10:1 
Invid Hagens sjukhem finns en stor hög som ligger på en blockrik moränförhöjning vilket ger högen ett mo
numentalt utseende och större storlek än i verkligheten. Undersökning av högen gjordes 1931 och högen är 
daterad till 400-500 talet efter Kristus. Högen är 18meter i diameter och 2,5 m hög. 

stensättning RAÄ Herrljunga 10:2 
Nordöst om högen (strax intill gångvägen), finns det en stensättning som är 13 meter i diameter. 

Risker och buller 
Det rekommenderade vägnätet för far! igt gods i Herrljunga kommun utgörs av väg 181, som är sekundär 
transportväg för farligt gods. Planområdet ligger ca 400 meter från den sekundera transportvägen och 
bedöms dä1för inte vara i närheten av tunga transporter eller farligt gods. 

Järnvägen Västra stambanan är primär led för farligt gods. Avstånd till Västra stambanan är ca 400 meter 
Riskbedömning avseende transporter med farligt gods behövs inte göras i detaljplaner för områden som 
ligger utanför en zon på 150meter från järnväg. 

Området bedöms inte vara utsatt för bullernivåer över gällande riktvärden enligt förordningen om 
trafikbuller (20 I 5:2 I 6). 
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I o d h d . d . . o k h k c.Bilaaa 2.~. Sfi107 L201~-10-30 nom omra et ar et mte nv1ts nagon ver sam et som unnat i'Ororsal<a 11IarR ororcnmgar 

Riksintresse totalförsvaret 
Områden som har betydelse för totalförsvaret ska enligt miljöbalken 3 kap 9§ så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets mtressen. 
Planområdet ligger inom försvarets influensområde för luftrum. Riksintresset omfattar bl. a hela Herrljunga 
tätort och bedöms inte påverkas av planförslaget 

Ny bebyggelse 

Detaljplanens syfte är att prövamöjligheten till att bygga ett demensboende samt nya bostäder i Herrljunga 
tätort. Förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. 

Befintliga äldreboendet Hagen, väster om föreslaget planområde, ska utvecklas till kommunens demenscent
rum. För att kunna samla all kompetens samt att kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom 
behöver Hagen byggas ut. Projektet föreslås omfatta 40 nya lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras i ett 
plan, men möjlighet att i framtiden uppföra en andra våning skapas med detaljplanen. 

Nya bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus i två plan skapas i östra delen av planområdet Föresla
gen skiss rymmer ca 25 nya bostäder. Befintlig gatustruktur med Sveagatan, Prästgårdsgatan och Andrega
tan sammanlänkas genom den nya kommunala gatan som föreslås i planförslaget 
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Hi/d 6. Förlag över möjlig bebyggelse inom planområdet 
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Gator och trafik Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Tillfart till demensboendet i västra delen av planområdet sker genom befintlig infart från Sveagatan i nord
väst. Nya parkeringsplatser för bil och cykel skall anordnas i samband med byggnationen . Förutom parke
ringar för de boende ska även behov av personalparkering och besöksparkering tillgodoses. 

Tillfart till bostäderna i östra delen av planområdet sker via de befintliga gatorna Sveagatan, Prästgårdsgatan 
och Andregatan. Gatustrukturen sammanlänkas genom föreslagen ny gata. 

Allmänna ledningar 
Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala ledningssystemet för VA samt till kommunens fjärrvärme
nät. 

Markförhållanden 
Marken i området har inga väsentliga nivåskillnader. De geotekniska förhållandena, huvudsakligen sand och 
sandig morän utgör inget hinder för etablering av föreslagen bebyggelse. Markfuktigheten i området är del
vis hög. 
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Risk för skred och ras inom området föreligger ej. Herrljunga är lågriskområde för radon. För fastställande 
av grundläggningsmetod erfordras geoteknisk undersökning. 

Inom området har det inte drivits någon verksamhet som kunnat förorsaka markföroreningar. 
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Offentlig och kommersiell service 
Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Kvarteret Hagen ligger centralt i Herrljunga tätort, vilket gör att service och handel är lättillgänglig. 

Herrljunga centrum med torget vid kommunhuset som viktigt offentligt rum och Storgatan med dess utbud 
att but1ker och service finns på drygt800meters avstånd. Även bibliotek och sim- och idrottshallligger 
i nom 800-1 200 m från området. Herrljungajärnvägsstation ligger ca l 000 m från planområdet 

De kommunala förskolorna Lyckan och Ugglan finns i Herrljunga tätort, ca 800m från planområdet Hors
byskolan F-6 finns ca 1200 m från planområdet Kommunens högstadium är Altarpskolan 7-9, vilken också 
ligger inom ca 1200 m från området. 

GE NOMFÖRANDEFRÄGOR,HUVU DMANNASKAP 
Beskrivningen av genomförandefrågor har inte någon rättsverkan. Avgöranden i frågor som rör fastighets
bildning, gemensamma anläggningar för avlopp m. m. regleras genom respektive speciallag. 

Tidplan-planprocessen 

Planen genomförs med standardförfarande 

Samråd och granskning kvartal 3 2018 

Antagande kvartal l 2019 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt då planen får laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla även 
efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en 
ny detaljplan upprättas för området. 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Anläggning Anläggningens Genomförande-an- Driftsansvarig 
ägare svarig 

Allmän plat.mutrk 

NATUR Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

LOKALGATA Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

GC-väg Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

V A-ledningar Herrljunga V att en AB Herrljunga kommun Herrljunga Vatten AB 

El, tele, bredband Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB 

Gatubelysning Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB 

K varters nutrk 

BD Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

B Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ärende 11



Allmänt 
Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

All mark inom planområdet ägs idag av Herrljunga kommun 

Fastighetsbildning 

Den del av fastigheten Herrljunga 6:3 som planläggs för demensboende ti !Iförs fastigheten Hagen 15 som 
innefattar befintliga Hagens äldreboende. 

De nya radhus, parhus, kedjehus som föreslås med detaljplanen bildar egna fastigheter genom lämplig lant
mäteriförrättning. 

Allmän platsmark inom planområdet ligger kvar inom del av fastigheten Herrljunga 6:3. 

Avtal 

Herrljunga kommun träffar avtal med fastighetsägare om villkoren för förvärv. 

Set·vitut/ ledningsrätt 
Ledningsrätt erfordras BD? Markförlagda allmänna ledningar kan dras på allmän platsmark fram till tomt
gräns. 

Ekonomiska frågor 

Mm·k l fastighetsbildning 

Alla kostnader förenade med fastighetsbildning i samband med detaljplanearbetet belastar Herrljunga kom
mun. 

Plan- och bygglovavgift 

Kommunen får en l. 12 kap 9-11 §§ PBL ta ut kostnader för åtgärder som behövs för att upprätta detaljplaner 
genom s. k. planavgift Vid bygglovsprövning inom planområdet ska plan- och bygglovsavgift en!. kommu
nens taxa tas ut för bygglovspliktiga åtgärder. 

Övl"iga kostnadet· 

Avgifter för anslutning till VA, fjärrvärme och bredband belastar exploatören. Anslutningskostnad betalas 
vid köp av fastigheterna en!. en av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Avgift för gatukostnad ska inte tas ut. 

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya fastigheter förses med all
slutningspunkter för dricks-/spillvatten. Möjlighet till V A-anslutning finns i anslutning till området. Befint
liga V A ledningar genom nordvästra delen av planområdet omlokaliserasmed detaljplanens genomförande. 

Dagvatten ansluts till kommunens dagvattenledningar. Samtidigt skall det tas om hand lokalt och så långt 
möjligt inom fastigheten genom infiltration i mark. För dagvattenanläggningar inom kvartersmark svarar 
fastighetsägaren. 

El, tele och bt·edband 
Transformator som täcker områdets behov finns i området. Möjlighet till anslutning till det kommunala led
ningssystemet för bredband samt till kommunens fjärrvärmenät finns i anslutning till området. 
Ledningsnät för el, tele och bredband finns i planområdets nordvästra del. Dessa ledningar bör kunna ligga 
kvar i sitt nuvarande läge med hänsyn till redovisad plankarta. 
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Pm·keringar Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Placering av nya parkeringsplatser inom fastigheterna skall ske i samråd med Plan-och byggenheten i sam
band med bygglovsprövningen. 
Placering och behov av antal nya p-platser för bil och cykel för demenscentrat utreds i bygglovsskedet 

MEDVERKANDE 
Planen har upprättats av kommunarkitekt Emil Hjalmarsson med Lena-Britt Björklund som administrativt 
stöd. Medverkande konsulter från Metria AB har varit planarkitekterna Ida Bellman, Viktor Ljungström och 
Kajsa Rieden. 

Bygg- och miljöförvaltningen Herrljunga kommun. 
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Syfte med stödet 

Vad menas med särsl<ilda 
boendeformer för äldre? 

Vad menas med hyresbos
täder för äldre personer på 
den ordinarie bostadsmark
naden? 

2 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Här beskriver vi översiktligt reglerna för stödet till bostäder 
för äldre personer. Informationen är utförlig men inte hel

täckande. För att få en fullständig bild av de regler som gäl
ler för stödet behöver du ha tillgång till både förordningen 

(SFS 2016:848) och Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9). 
Båda författningarna finns på Boverkets webbplats: 

www.boverket.se 

Syftet med stödet är att det ska byggas fler bostäder för äldre 

personer, som särskilda boenden och trygghetsbostäder. Stödet får 

lämnas för 

l. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana 

särskilda boendefonner som avses i S kap. S § social~jänstlagen 

(2001:4S3) 

2. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer pä den 

ordinarie bostadsmarknaden 

3. anpassning av gemensamma utrymmen i, eller i anslutning till, 

byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller 

bostadsrätt. 

Stödets inriktning är att skapa lier hyresrätter för äldre personer. Du 

kan alltså inte få stöd för att bygga bostadsrätter. När det gäller 

punkt 3 och det stöd som fär lämnas för anpassning av gemcnsam

nHl utrymmen omfattas både hyres- och bostadsrätthus. 

Siirsldlt boende är ell individuellt bchovsprö\ al boende som ges 

med stöd av socialtjänstlagen och som verkställs i en särskild 

boendeform med service och omvärdnad för äldre För all kunna bo 

i ell särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen en bislandspröv

ning och alt kommunen beslutar om bistand . 

Med hyresbostäder fiir äldre personer på den ordinarie bostads

marknaden menas enligt stödförordningen (SFS 2016:848) bo

stadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, 

hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I, eller i 

anslutning till, sådana bostadslägenheter och utrymmen ska det 

dagligen finnas personal som på olika sätt kan stödja de boende 

under vissa angivna tider, eller ska det finnas tillgång till andra 

gemensamma tjänster. Bostäderna kan vara hyresrätt eller koopera

tiv hyresrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av 

personer som har fyllt 6S är. När det gäller makar, sambor eller 

syskon räcker det att en av personerna har fyllt 6S år. Exempel pä 

bostäder är trygghetsbostäder och seniorbostäder. 

För att få stöd krävs att bostäderna uppfyller definitionen i stycket 

ovan. Det ska alltså finnas sädana gemensamma utrymmen som 
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Vad menas med anpassning 
av gemensamma utrymmen? 

Ny- eller ombyggnad 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

anges, tillgång till daglig personal eller andra gemensamma tjänster 

och de boende ska ha fyllt G5 år. Daglig personal innebär personal 

alla dagar i veckan, inklusive lördag och söndag. Det finns inget 

krav i förordningen på etl visst antal timmar vm:je dag eller på 

personalens arbetsuppgifter, men det fömtsätts röra sig om ett antal 

angivna timmar var:ie dag och att personalen på olika sätt ska kunna 

stödja de boende. 

I stället för personal kan det finnas tillgång till andra gemensamma 

~jänster. Dessa tjänster ska då finnas i eller i anslutning till bostads

lägenheterna och de gemensamma utrymmena för måltider smn

varo, hobby och rekreation. 

Med anpassning av gemensamma utrymmen menas förbättringar 

som främjar kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglig

het och trygghet. Stödet gäller förbättringar av gemensamma 

utrymmen, i eller i anslutning till, en byggnad som upplåts med 

hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Det kan exempelvis 

röra sig om förbättringar i utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, 

soprum, lokaler och andra gemensamma utrymmen. 

Stödet för att bygga hyresbostäder ges för både ny- och ombygg

nad. För ombyggnad av befintliga hyresbostäder för äldre personer 

på den ordinarie bostadsmarknaden krävs alt det blir ett nytillskott 

av antalet bostäder. Befintliga trygghetsbosläder eller seniorbostä

der får därför inte stöd om dc byggs om och fortsäller att drivas som 

trygghetsbostäder eller seniorbostäder, om del inte tillkommer llcr 

bostäder än tidigare. Dock får tillskottet inte göras genom delning 

av en bostadslägenhel till l1era bostadslägenheter. Vanliga hyreslä

genheter får byggas om ti Il exempelvis ti)rgghetsbostäder och rä 
stöd. Del antallägenheter som byggs om kommer då all utgöra 

nytillskott. Det kan också vara en lokal eller en anläggning som 

tidigare inte innehållit bostäder som byggs om till senior- eller 

trygghets bostäder. 

Du får inte stöd för enbart förbättringar av gemensamma utrymmen 

för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i hyresbos

täder för äldre personer utan att det samtidigt blir ett nytillskott av 

bostadslägenheter. 

Kravet på nytillskott av hyresbostäder gäller inte för ombyggnad av 

befintliga särskilda boenden, som alltså kan byggas om och få stöd 

även om det inte tillkommer l1er bostäder. Men även i detta fall gäller 

att en större bostadslägenhet inte får delas till flera mindre lägenheter. 

3 
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Stödets storlek 

Utrymmes- och utrustnings
standard 

4 
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Stöd får lämnas för 

l. nybyggnad med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadrat

meter boarea (BOA) 

2. ombyggnad med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadrat

meter boarea (BOA) 

3 anpassning med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av 

kostnaden, dock högst 200 000 kronor per byggnadsprojekt. 

Är bostaden tänkt för en person lämnas stöd för högst 35 kvadrat

meter per bostadslägenhet och för högst l 5 kvadratmeter per 

bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma utrymmen, 

alltså sammanlagt högst 50 kvadratmeter. 

Ar bostaden tänkt för två personer, till exempel makar, sambor, 

registrerade partners eller syskon, lämnas stöd för högst 50 kvadrat

meter per bostadslägenhet och för högst 20 kvadratmeter per 

bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma utrymmen, 

alltså sammanlagt högst 70 kvadratmeter. 

Om det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de 

boende under vissa angivna tider får stöd även lämnas med et1 

tillägg motsvarande en tiondel av det stöd som beräknas enligt 

punkterna 1-3. När det gäller särskilda boenden borde detta tillägg 

alltid bli aktuellt. Det får också ges till hyresbostäder för äldre 

personer på den ordinarie bostadsmarknaden om det finns daglig 

personal. 

När det gäller vilka gemensamma utrymmen som kan få stöd så är 

det enbart utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och 

rekreation som får stöd. Detta innebär att stöd inte lämnas för till 

exempel trapphus, korridorer och utrymmen med anordningar för 

värme, vann vatten, tvätt och förråd. 

Funktionskraven i Boverkets byggregler, BBR, ska vara uppf·yllda 

under byggnadens livslängd och i arbetsmiljölagen ställs ock sa 

grundläggande krav på arbetsmiljön. För bygglovspliktiga arbeten 

ska du skicka med ett beslut som vunnit laga kran om byggiO\ när 

du ansöker om stöd. Det är kommunen. inte länsstHelsen. som 

prövar om kraven i bygglagstiftningen och arbetsmiljölagen är 

uppfyllda. 
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Vem kan få stöd? 

Vem beslutar om stöd? 

Ansöl<ningstider 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Stödel kan sökas av exempch is kommun. nllmiinnylligl boslndsförc

lag. privat fnstighclsiigare, byggförelag eller koopcratiY bostads!orcn

ing. Niir det giillcr nnpnssning m gemcnsnmmn utrymmen i hyres- el

ler bosladsriittshus kan iivcn boslndsriittsförcningar sökä stödet. 

Stödct betalas ut niir byggnadsprojektet iir färdigstiillt. Det betalns 

ut till fastighetsägaren, tomträttshävaren eller ägmen nv byggnaden 

Det är länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger som beslutnr om 

stöd. Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen . 

Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas we bb

plats, ww\v.lansstyrelsen.se. 

Du ska ansöka om stöd hos länsstyrelsen och ansökan ska ha 

kanunit in senast sex månader räknat från projektets påbörjande. 

N är projektet har färdigställts ska du skicka in en ansökan om 

utbetalning. Denna ska ha kommit in tilllänsstyrelsen senast sex 

månader efter det att projektet färdigställdes eller inom lvå månader 

från länsstyrelsens beslut 

Vad menas med påbörjande? Med tidpunkten för llåbörjande avses för nybyggnad den tidpunkt 

dä gjutning av källargolv eller botlenplatta för källarlösa hus, 

källarmurar eller gmndplattor under dessa påbö~jas. Däremot räknas 

inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning, formsältning för 

plintar och gnmdplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbör

jande i detta avseende. 

Vad menas med 
färdigställande? 

Med tidpunkten för påbörjande avses för ombyggnad den tid

punkt då rivnings- eller röjningsarbeten påbö~jas. Byggnadsarbe

tena anses dock inte påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten 

utförts för atl undersöka byggnadens skick inför ombyggnaden. 

N är det gäller anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller 

bostadsrättshus, som inte är ny- eller ombyggnad, avses med 

tidpunkten för påbö1·jande den tidpunkt när dc stödberättigande 

åtgärdema påbörjas. 

Byggnadsprojektet är färdigställt när byggnadsnämnden har beslutat 

om ett slutbesked enligt l O kap. 34 § plan- och bygglagen 

(20 l 0:900) eller när de har beslutat om ett interimistiskt slutbesked 

enligt samma lag. Om elt slutbesked inte behövs ska ett byggnads

projekt anses färdigställt när de faktiska åtgärderna är slutförda. 

s 
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Ansökan om stöd 

Beslutsgången 

Ansökan om utbetalning 
av stöd 

6 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Ansökan görs p a b lan k ett som finns p a BO\ erkets '' ebbpl8Ls Bi l'og8 

följande h8ndlingar till 8nsökan: 

Nödvändiga behörighctshandling8L till exempel fullmakL 

registreringsbevis eller protokollsutdrag. 

Uppgifler om byggnadens plan- och höjdläge, hm udmall. 

'ilningsantal och antaletlägenheter (silu8Lionsplan) 

Skalenliga eller måttsatta ritningar över by·ggnadens planer och 

sektioner som visar byggnadens utformning samt avsedd 

användning av lokaler och gemensamhetsutrym men, beräkning

ar och beskrivningar. 

För bygglovspliktiga arbeten ett beslut om bygglov som fått 

laga kraft. 

Till ansökan om stöd till hyresbostäder för äldre personer på 

den ordinarie bostadsmarknaden ska dessutom bifogas en 

handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns 0111 65 år 

är uppfyllt, till exempel en folder eller broschyr som visar alt 

bostaden konuner ha ett sådant ålderskrav. 

Om ansökan beviljas skickar länsstyrelsen ett beslut om stödets 

storlek. Med beslutet om stöd får du en ansökan om utbetalning. Du 

ansöker om utbetalning när projektet har färdigställts. Ansökan om 

utbetalning ska ha konunit in tilllänsstyrelsen senast sex månader 

efter att projektet färdigställts. Om projektet har färdigställts innan 

länsstyrelsen har meddelat ett beslut, har du två månader på dig att 

ansöka 0111 utbetalning räknat från länsstyrelsens beslut. Stödet 

betalas ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller förutsättning

arna för stödet. 

Du får en ansökan om utbetalning tillsammans med länsstyrelsens 

beslut om stöd. Bifoga följande handlingar till ansökan om utbetal

ning: 

Nödvändiga behörighetshandlingar, till exempel fullmakL 

registeringsbevis eller protokollsutdrag. 

Intyg om när byggnadsarbetena påbö~jades. Om kontrollansva

rig krävs enligt plan- och bygglagen (20 l 0:900) ska intyget 

lämnas av certifterad kontrollansvarig. Ar det små ändringar 

som inte kräver kontrollansvarig kan intyget lämnas av bygg

herren eller en besiktningsman. 

Byggnadsnämndens slutbesked enligt l O kap. 34 § plan- och 

bygglagen eller ett interimistiskt slutbesked enligt l O kap. 36 § 

samma lag. 

Om ett slutbesked inte behövs, ett intyg om när byggnadspro

jektet färdigställdes och att det är utfört i enlighet med de 

fömtsättningar som låg till grund för beslutet om stöd. 
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Överkompensation 

Förbindelse under åtta år 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Det statliga stödet för att anordna och tillhandahålla bostäder för 

äldre personer lämnas som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse regleras i ED-kommissio

nens beslut 2012/21/EU. Av artikels i kommissionens beslut 

framgår att ersättningen inte får överstiga vad som krävs för alt 

täcka nettokostnaden inklusive en rimlig vinst för att uppfylla 

skyldigheterna i samband med tillhandahållandet av allmännytliga 

tjänster. Länsstyrelsen ska därför kontrollera att det statliga stödet 

inte kommer att överstiga den totala produktionskostnaden för ny

eller ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter och gemen

samma utrymmen. 

Överstiger slödel den totala produktionskostnaden ska stödbeloppet 

räknas ner så att det molsvarar den totala produktionskostnaden. 

Mottagaren av stödet för ny- eller ombyggnad av siirskilda boendc

former eller hyresbostäder ti Il äldre personer på den ordinarie 

bostadsmarknaden ska förbinda sig att under minst åtta år från det 

att stödet betalats ut 

upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser 

för de ändamål och i enlighetmed de villkor som fömtsattes när 

stödet beviljades 

inte överlåta den eller de byggnader som innehåller bostadslä

genheterna eller utrymmena till någon som avser att använda 

dem för annat ändatnål eller med andra villkor än de villkor 

som fömtsattes när stödet beviljades 

vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostadslägenhe

terna och utrymmena har anordnats med statligt stöd enligt 

förordningen (2016:848) och att de inte får användas för annat 

ändatnål eller upplåtas med villkor som avviker från förord

ningen och att köparen vid en eventuell fratutida överlåtelse 

inom åttaårsperioden ska ange samma infonnation. 

Länsstyrelsen kommer att skicka utbetalningsbeslutet till inskriv

ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivnings

del om att bostäderna i fastigheten har beviljats stöd. Anteckningen 

får tas bort av inskrivningsmyndigheten efter åtta år räknat från 

u tbetaln in g s bes! u t el. 

7 
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Aterkrav 

Uppföljning och utvärdering 

VEM GÖR VAD? 

• Länsstyrelserna 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Utbetalat stöd kan återkrävas helt eller deh·is om 

den som sökt eller tagit emot slödet genom oriktiga uppgifter 

eller på annat sätt orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller 

med för högt belopp 

stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt 

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta 

bostädema används för annat ändamål eller med andra villkor 

än som följer av stödbeslutet 

villkoren för stödet inte har följts. 

Om bostädema har använts för annat ändamål eller med andra 

villkor ska den del av stödet betalas tillbaka som hör till tiden då 

bostädema användes för annat ändamål eller med andra villkor till 

och med alt åttaårsperioden löper ut. Detta gäller även om stödmol

tagaren under perioden har överlåtit den eller de byggnader som 

stöd har lämnats för och den nya ägaren använder bostädema för 

annat ändamål eller med andra villkor. 

Stödet ska följas upp och utvärderas av länsstyrelsen och Boverket. 

Det är därför ett krav att du lämnar de uppgifter som behövs för 

uppföljning och utvärdering av stödberättigade åtgärder. 

Ansvarar för handläggning och beslutar om stödet. Ansökan om stödet ska skickas tillläns
styrelsen i det län del r fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor. 

• Boverket 
Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stöden. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
Boverket. 

• Regeringen 
Regeringen bestämmer villkoren för stöden i en ft>rordntng . 

• EU-kommissionen 
Ansvarar för de delar i stödet som innefattar EU-rätten. 

Boverket 
Box 534, 371 23 Karlskrona 
Telefon: 0455-35 30 00 
Webb: www.boverket.se 
E-post: registraturen@Jboverket.se 

8 
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•• 

F LKOPING 
KOMMUNEN 

FÖRUTsÄTTNINGAR 

Bakgrund 
Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013, en plan för den framtida demensvården i 

Falköpings kommun. Planen byggde på en bred och omfattande medverkan från representanter 

i socialnämnden och olika personalgrupper med kompetenser och funktioner inom kommunens 

demensvård. 

Inför beslutet av planen för den framtida demensvården genomfördes en remissrunda där förvalt

ningens personal inom berörda områden kunde ge synpunkter. 

En slutsats i planen är att det i Falköpings kommun saknas ett centrum för demensvården. Beho

vet av ett sådant stärks av den nationella utvecklingen i demensvården och det ökade kravet på 

evidensbaserade metoder. Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utveck

las till att ligga på en högre kompetensnivå än vad som varit traditionellt. 

Beslut fattades 2016-01-18 av socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen beslutar i enighet med 

målet och ger övriga berörda nämnder, så som tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämn

den, i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för att demenscentrum ska uppföras i enighet med 

socialnämndens intentioner och mål för verksamheten på tomt vid Fåraberget 

Byggnaden beräknas ha yta BYA ca 7000 m2 respektive BRA 9700 m2
. Riktlinjerna är att följande 

verksamheter avses ingå i demenscentrum. 

70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om ca tio kring 

gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider. 

1 O platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande 

gemensamhetsutrymmen. 

Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig 

möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot 

demensvård, paus- och omklädningsrum för personal. 

Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom 

demenscentrumet 

En i området centralt belägen "sinnenas trädgård'; där olika delar kan förläggas såväl 

utomhus som inomhus. 
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KOMMUNEN 

Målbeskrivning 
Målsättningar i projektet för boendet och vården är: 

En särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer 

med demenssjukdom där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt. 

En personligt utformad, berikad och hemlik boendemiljö i egen bostad och i näraliggande 

gemensamma utrymmen. 

Genom färgsättning och utformning underlätta möjligheterna att orientera sig. 

Ge möjlighet till social samvaro, aktivitet, trygghet, tillgänglighet, struktur och ett 

meningsfullt innehåll i dagen. 

En god och lugn ljudmiljö. 

Måltider tillagas och erbjuds inom demenscentrum. 

Erbjuda möjlighet till utomhusvistelese. 

Vara ett kunskapscentrum kring demenssjukdomar. 

Erbjuda demenssjuka i ordinärt boende ett specifikt anpassat stöd med korttidsboende 

och dagverksamhet vid avlösning och växelvård. 

Tidplan 
Utredning och projektering sker under senhösten 2016 samt början av 2017. Upphandling av 

byggentreprenör beräknas ske under våren 2017 och med en byggstart sommaren 2017. Färdig

ställandet beräknas ske senare del av 2018. 

Socialnämndens mål är att Falköpings kommun har ett färdigbyggt demenscentrum under 2018. 

Kvalitet och miljöhänsyn 
Höga krav kommer att ställas på materialval och arbetsmetoder. 

För att säkerställa en god innemiljö kommer arbetsätt och kontroller utföras vid projektering och 

utförande enligt föreskrift för P-märkning av innemiljön, framtagen av SP (Sveriges tekniska forsk

ningsinstitut). 

För att säkerställa ett hållbart byggande med bra materialval både för miljö och hälsa kommer 

vid val av material byggvarebedömningen att användas. Byggvarubedömningen bedömer och 

tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktut

vecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Energi 
Byggnaden ska anses ha låg energianvändning enligt BBR, det vill säga att byggnadens specifika 

energianvändning får vara högst 75 o/o av kravet enligt BBR. 

Ekonomi 
Projektkostnaden är beräknad till ca 180 miljoner. 
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Pro g ra marbetet 

Under vår-/sommar 2015 utarbetades en programskiss till ett nytt demensboende på Fåraberget 

som underlag till en ny detaljplan. Programarbetet återupptogs därefter under hösten 2016, ett 

arbete som utmynnat i föreliggande programhandling som kommer att utgöra underlag för fram

tagandet av ett förfrågningsunderlag. Arbetet har bedrivits enligt nedan. 

Projektled n ingsg r u p p: 

Arbetet har letts av en projektledningsgrupp med representanter för äldreomsorgen genom Jo

han Magnusson, Marie Gustafson samt Kerstin Jangbrand under ledning av samhällsbyggnadsen

heten Jan Auren, Richard Lööv, Stefan Danielsson samt Christin Hellner. 

Arbetsgrupp: 

Framtagandet av programhandlingen har skett i samarbete med en arbetsgrupp med represen

tanter för den planerade verksamhetens olika delar. 

Arkitekt: 

Programarbetet har genomförts av PE Arkitektur Skaraborg AB genom arkitekter SAR/MSA Per 

Seiving och Linda Ålande r samt byggnadsingenjör Johan Glimmervik. Övriga konsulter har varit 

trädgårdsarkitekt John Tizzard samt kökskonsult Jennie Äleheim från Ingemar Johanssons l ng. 

byrå. 
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Oversiktskarta 

Fårabergets demensboende kommer att byggas på nuvarande Fårabergets koloniområde med 
entre från den nya förlängningen av Sikagårdsgatan. Större delen av området ligger i en sänka ca 
3 m lägre än entregatan. 
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Foton från Fårabergets koloniområde augusti 20 7 6 
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Dispositionsskiss 

Fårabergets demensboende har formen av en solfjäder med gemensamhetshuset som en fam

nande souterrängbyggnad med entre i övre planet från Sikagårdsgatan. Huvudentre till boendet 

i den glasade kopplingen i souterrängplanet i söder och varutransporter och personalparkering i 

souterrängplanets norra del. 

Byggnaderna avgränsar en centralt placerad upplevelseträdgård, sinnenas trädgård, som är ge

mensam för hela anläggningen. Sinnenas trädgård kompletteras med den egna trädgården 

mellan boendeavdelningarna. 

Marken utanför solfjädern ges mer karaktären av naturmark med parkinslag för grillplatser, mid

sommarstång som sammanbinds av en trevlig promenadslinga. För trygghetens skull avgränsas 

hela anläggningen med häckar och naturliga inslag av staket som anpassas till omgivningen. 
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Volymstudie under arbele 

Gestaltning 
Huskropparna har ett enhetligt formspråk med pulpettak, modern fönstersättning och vinklade 

burspråk. Solfjädern förstärks genom att pulpettaken på avdelningslängorna lutar åt samma håll. 

På de högre huskropparna, som vetter in mot sinnenas trädgård, lutar taken in mot trädgården. 

Dessa tak kan till exempel kläs med sedum för att öka grönytefaktorn och förstärka den lummiga 

och gröna trädgården. Husen in mot sinnenas trädgård skiljer även ut sig från avdelningslängorna 

genom att de har ett annat fasadmaterial än vad avdelningslängorna har. Detta gör att de högre 
husen får ett mer sammanhållet uttryck och ger känslan av att de omfamnar sinnenas trädgård. 

Volymstudie under arbete 
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Gemensamhetshuset 
Gemensamhetshusets souterrängplan har samma golvnivå som boendeenheterna och där samlas 

alla funktioner som är gemensamma för såväl hela boendet som för dagverksamheten. 

Byggnaden har invändig förbindelse med boendeenheterna. 

Entren för besökare är i den glasade kopplingsdelen mot det södra boendet (B). Besökare tas 

emot i en låst foaje i nära anslutning till samlingslokalen och kan därifrån gå vidare till en av boen

deenheterna eller till de gemensamma funktionerna i gemensamhetshuset Besökare till dagverk

samheten har en egen separat entre. 

Från den uppglasade förbindelsen når man samtliga gemensamma funktioner såsom samlingssal, 

hobbyrum, gym, sol och sandrum samt även omklädnadsrum med tillgång till bad. Vid hiss/trap

pa till övre planet ligger serveringen som även kan tjäna som pub och som har förbindelse med 
övre planet genom ett hål i bjälklaget. 

Souterrängplanet innehåller även anläggningens tvätt, städcentral samt teknik- förrådsytor. 

l byggnadens nordöstra del placeras tillagningsköket med varuintag för både kök och övriga 

varutransporter till- och från anläggningen inklusive sophantering. Från tillagningsköket når man 

enkelt den förbindelsegång som förbinder samtliga byggnadskroppar. Köket skall även tillaga 

matlådor för hemtjänstens räkning. 

r-
L_ 

TOUJIKIFIID TiJ<NII<IFHIJ 

Skiss över gemensamhetshuset plan 1 

CNTH[ 

PCRSONAL 

INLASTNING 

"TUNG THAFII(' 
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Odgverksamheten når man från en egen entre, separat från övriga boendet. l anslutning till en

tren finns framkörningsmöjlighet för taxi, men kort avstånd till entren. 

Entren till kapprummet är generös med hänsyn till rullstolar och rullatorer och innehåller även en 

rullstolstvätt 

Verksamheten bedrivs i ett stort rum som är möjligt att dela av efter behov och med ett öppet 

vinkelkök i bortre delen där brukarna har möjlighet att hjälpa till. 

Hobbyrummen i den övre delen är tillgängliga för såväl dagverksamheten som demensboendet 

liksom servering/pub. l den bakre delen placeras kontor, temarum, 2 st vilrum samt ett förråd. 

l anslutning till det stora dagrummet och entren placeras också en uteplats för dagverksamheten, 

dels för samvaro med fika men även planteringslådor för blommor och grönsaker. 

Den stora samlingssalen rymmer omkring 60 personer och innehåller förutom sittplaster även en 

datorhörna och en biblioteksdel som omsluts av halvhöga väggar. l den bakre delen av samlings

salen är golvet förhöjt 30 cm. Genom glasade skjutpartier kan den förhöjda delen förvandlas till 
scen antingen mot samlingssalen eller som utomhusscen. 

i 

LOUNGE 

tJ 
a 
[J 
LJ 
rT 
n 

Skiss över samlingssalen på plan 7 
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Gemensamhetshuse ts övre plan är entreplan för "allmänna besökare" med en egen entregård och 

ett mindre antal närparkeringsplatser. l planet samlas sk "back-officefunktioner" såsom adminis

tration, personallokaler med omklädnad samt en konferens- och utbildningsdel för hela förvalt

ningen. 

Från entretorget kornmer man som besökare in i en uppglasad foaje där man genom den upp

glasade fonden får kontakt med hela solfjädern och genom bjälklagsöppningen med souterräng

planet. Foajens generösa golvyta motiveras i första hand av utbildnings- och konferensdelen som 

kan ta emot upp till ca 70-80 personer. 

Adm inistrationens placering direkt innan för entren vilket gör att den är lätt att nå för besökare 

och består av 6 kontorsrum varav två större. l administrationen finns även kapprum för personal 

samt läkemedelsrum (ca 25m2
) med våtbänk samt ett sammanträdesrum. Ytterligare ett "sjukskö

terskeru m" nås nära trappan neutralt direkt från foajen. 

l direkt anslutning till entren, med ingång från vindfånget finns även ett mindre övernattnings

rum för besökare. Genom placeringen kan personalen styra i vilken omfattning besökaren har 

tillträde till anläggningen nattetid. 

it~~ L~ONC. 

Skiss över gemensomhetshusel pion 2 
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Personalutryrnrnena har placerats på gemensamhetshusets övre plan . Personalrummet är ge

mensamt för samtliga yrkeskategorier med plats för ca 35 personer samtidigt med låsbar smitväg 

till administrationen genom kapprummet. För maximal flexibilitet har anläggningen 5 separata 
omklädnads med ca 25 skåp i varje. l anslutning till omklädnaden finns ett "tvättnedkast" direkt 

till tvätten i souterrängplanet 

Anläggningen har två vilrum där det ena placeras i anslutning till personalrummet och det andra 

till omklädnadsrummen. 

Fårabergets demensboende kompletteras även med en utbildning- och konferensdel som kan 

utnyttjas av hela förvaltningen och vid behov även av andra kommunala enheter. 

Som besökare utifrån når man i direkt anslutning till foajen ett kapprum/WC samt konferens- och 

utbildningslokalerna. För att få flexibel användning finns ett stort förråd där man kan ställa undan 

stolar och bord om och när man vill ha en större fri golvyta. 
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Boendavdelningarna 

Från förbindelsegången når man som besökare själva boendet och möter omedelbart innanför 

entrenavdelningens kontor. Varje U-formad byggnadskropp består av två avdelningar med varde

ra 1 O rum som sammanbinds av gemensamma funktioner i basen på U-formen och med en delvis 

glasad förbindelse mellan de två allrummen. Därigenom underlättas samarbetet mellan de två 

boendena samtidigt som den på ett tryggt sätt avgränsar den egna trädgården och ger möjlighet 

att promenera runt i avdelningarna. 

Avdelningen har två separata samlingsytor för att kunna dela upp de boende i mindre grupper. 

Dels matsalen från vilken man når den egna trädgården och dels i slutet av korridoren ett allrum 

som får mer karaktären av vardags- och TV-rum med braskamin. En möblerbar bredare del kor

tar av upplevelsen av korridor. l de två rummen som förskjutits skapas möjlighet till parboende 

gången. 

-------
Möjlighet till parboende 

[· ,, 
Il 

~ Leds t~ ng på e na sidan av korrido re n 

Plan över avdelningarna 
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Principsektion A-A 

Principsektion 8-8 

Principsektion C-C 
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Interiörbilder över avdelningskontoret och matsalen 
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Boenderummen 

Boenderummet har entre på mitten som gör att det stora rummet blir uppdelat på ett naturligt 

sätt med en vardagsrumsdel och en sovdeL Det vinklade burspråket gör att den boende får ut

blickar från både sovplatsen och soffan. Hygienrummet är utformat efter funktionsbeskrivningen 

från arbetsgruppen, se nedan. 

Tiltsk(1p lrlecl per~onlig,:1 s.:1ke1 och 
lllnlsnummcl 

Ho,Jskäp med t r i\cl
b~ckar och/eller hyll

plan med kl~dstång 

Högskäp 60 M med 
medicinska p. värde

skap, skrivhylla och 
öppn<1 hyllpliln 

Höj och simkb<lr hJlthyll; / 

,/ 
Pentry 
Bänkskiva med diskho 

-För berett för plattor och tl.~kt 
- Biinkkyl 
- Bankskåp med lådor 
-Över skåp (ej glas i luckor) 

Niiyol skåp/låda skall ha lås 
-Mill t kakel som stimkskydd 

BOYTA 38,3 m' 

Belysning (spot) 

Alf,rum24,1 rn• 

Arbetsgruppens tankar om boenderummets belys n mg 

Hall: Taklampa 

Nattlampa (blå) lågt placerad 

D11sch med drrschsits 
rakvärme over cl11.1chplats 

Henddrrkskr oker p~ val) q 
Ev duschclraperi, obs t~<we' s i t ,~ k 

PI<Jts för torkställning 

Bimkskåp djup 450 mm 
medlasbara lådo1 

Lasbert väqqskäp djup 
300 mm 
Plats för hemelskar för 
personell 

Kan minskas 300 

- mm, vilket ger en 
boyta pä 36,4 m' 

Klädkammare:Belysning vid medicinskåp och vanlig lampa i taket (vitt ljus) med manuell knapp 

Allrum: Två takplafonder med dimmer (Karlstad) 

Pentry: 

Badrum: 

Belysning över arbetsbänk 

Spotlight över toalettstolen (blått ljus), ställs in med timer så att den lyser nattetid 

och även dagtid. 

Spotlight över handfatet (vit), tänds automatiskt eller med knapp. 

Vanlig taklampa (dimmer?) 

Ej någon sänglampa på grund av möbleringsbarheten i rummet och personligt behov däremot 

ska det vara samma takbelysning i samtliga rum. 
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------ --------------------
Funktionsbeskrivning hygienrum (från arbetsgruppen) 

Alla komponenter ska vara väggmonterade för att frigöra golvyta i hygienrummet 

Tvättställ 
Skall vara manuellt höj- och sänkbart och med en avställningsyta på 200mminnanför för att 
skapa avställningsyta och större sittdjup för personer som sitter vid tvättstället. Vattenlås och 
avloppsslangar skall monteras så nära väggen som möjligt. 
Tvättstället skall tåla en belastning på minst 200 kg. 
Spegeln skall vara monterad på väggen och nå ner till högsta möjliga inställbara höjd på tvättstäl
let för att även en person som sitter skall kunna se sig i spegeln. Den ska enkelt kunna monteras 
ned vid behov. 
Blandaren skall ha en pip som når minst 150 mm ut från blandarens centrum. Spaken skall vara 
greppvänlig och extra lång. 
stödhandtag ska finnas på tvättstället eller kunna monteras i anslutning till det, samt även lodrätt 
monterat på skåpet bredvid tvättstället. 
Högskåp bredvid tvättställ skall vara väggmonterat och ha el uttag invändigt. 

Toalett 
Skall vara manuellt höj- och sänkbar. Toalettskålens djup ska vara 700 mm ut från modulen och 
tåla en belastning på minst 400 kg. 
Armstöd skall monteras på båda sidor om toaletten, med fördel direkt på vägg. De skall vara jus
terbara i både höjd och sidled, greppvän liga, minst 850 mm långa och tåla en belastning i ytterlä
ge på minst 225 kg. 
Rördragning och avlopp till toaletten skall vara lätt åtkomligt. 

Dusch 
Duschen ska ha en extra lång duschslang med knapp vid munstycket för att sätta på/stänga av 
vattnet. Blandaren ska vara utrustad med temperaturspärr. 
Duschstången skall även fungera som ett lodrätt stödhandtag och tåla en belastning på minst 
350 kg. 
Vågrätt stödhandtag skall vara vinkeformat och sträcka sig från duscharmaturen till stödhandta
gen vid toaletten och tåla en belastning på minst 350 kg. 

Resterande detaljer som spegel, spegel belysning, krokar och avfallsbehållare ska levereras i en
hetlig design. 
Konceptet ska inkludera utbildning och vägledning för de anställda när bygget är klart. 
Offererad badrumslösning skall specificeras i anbudet så beställaren kan kvalitetssäkra att mini
mikraven är uppfyllda. 
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Färgsättningsprinciper 

Genomgående är färgskalan dov och harmonisk där det oviktiga är nedtonat och det viktigta lyfts 

fram. Golven är homogent färgade med mjuka övergångar för att undvika känslan av gränser och 

hål. Varje avdelning har ett kulörtema med inspiration från Falbygdens böljande slättlandskap 

med åkrar och ängsmarker till de karaktäristiska platåbergen. 

Det är 4 olika tema på 8 avdelningar. Tanken med temat är att det ska hjälpa den boende att kän

na igen sin hemvist och underlätta orienterbarheten. 

Temafärgerna kommer att finnas i själva huvudstråket. Det är väggar som man möts av vid entre

erna till avdelningarna så man vet att man har hamnat på sin avdelning. Matsalen och allrummen 

har några inslag som är lika på alla avdelningar för att skapa en tydlighet i rummets funktion. 

De två allrummen i ändan på avdelningen får två olika karaktärer. Ett lugnt och avskärmat rum 

med enfärgade tapeter och ett mer aktivt rum med en fondtapet med lite mer liv i som kan ge 

upphov till minnen, diskussion eller liknande. 

Boenderummen ska kännas ombonade, rogivande och hemlika. l det stora rummet får därför 

väggarna en varm beige kulör. För att förstärka rumskänslan målas en ljusare nyans inom samma 

kulör på väggen med fönster. För att boenderummen skall få en personlig prägel blir det en fond

vägg eller fondtapet i hallen. Det är väggen man möts av och som man då känner igen att det är 

mitt hem. 

Inspirationsbilder på färgsättning 
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Fondtapet som återkommer i matsalen på alla avdelningar 

Temafärgerna i huvudstråket. Detta tema heter Hornborgasjön och 

har blå kulörer med blågrå nyanser 
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Sinnenas trädgård 
Byggnaderna avgränsar en centralt placerad upplevelseträdgård, sinnenas trädgård, som är 
gemensam för hela anläggningen. Sinnenas trädgård kompletteras med den egna trädgården 
mellan boendeavdelningarna. 
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Den egna trädgården 

/ 
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Marken utanför solfjädern 
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ÖVERGRIPANDE PROJEKTERINGSANVISNINGAR 

Entreprenadnamn: Mark-, byggnads-, och installationsarbeten vid nybyggand av 

demensboende vid Fåraberget 

Upphandlingsform: Generalentreprenad. 

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06. 

BBR: BBR 23. 

AMAAF 12. 

AMA Hus 14. 

AMA Anläggning 13 

AMA VVS & Kyla 16. 

AMA El 16. 

standard beställare: Falköpings KommunsCAD-manual Vl.O 

Falköpings Kommuns tekniska standard el 

Falköpings Kommuns tekniska standard SÖ 

Falköpings Kommuns fastighetsstandard WC, RWC, städ, storkök och 

fläktrum ver.1.5. För projektet tillämpliga delar. 

Övriga föreskrifter: SPCR114 P-märkning avseende innemijö. 

Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersona l. 
Branschregler säker vatteninstallation. 

BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 

GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum. 
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BILAGA,--

FALKÖPINGs KOMMUN 

FÅRABERGET 
NYTT KORTTIDS- OCH DEMENSBOENDE 
NYBYGGNAD TILLAGNINGSKÖK 

PLANERINGSRIKTLINJER AVSEENDE 
sTORKÖKSANLÄGGNING 

PROGRAMHANDLING 2016-11-14 

940-005-01 /JA 

Jennie Aleheim 
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå 
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Orientering 

l samband med nybyggnation av nytt korttids-och demensboende, Fåraberget i Falköping planeras 
nytt tillagningskök. Köket tillagar och bereder mat som distribueras via matiransportvagnar internt till 
nya avdelningar samt till externa enheter. Köket 1-portionsförpackar även mat som sedan distribueras 
till hemboende pensionärer via hemtjänstens organisation. 

Köket hanterar utskick av basvaror för frukost och mellanmål till avdelningar ca 2 gånger per vecka. 
Varor medskickas vid mattransporter i skåp? 

Kapacitet 

Köket planeras med kapacitet för interna och externa leveranser 
Totalt antal portioner beräknas enligt: 

l n te rna leveranser till avdelningar: 
Externa leveranser: 
1-portionsförpackad mat: 

11 O st 
70 st 
120 st 

Lunch, frukost och middag (1 O mattransportskåp) 
Lunch och middag (6 mattransportskåp) 
Lunch 

Total kap. vid lunch beräknas till ca 300 portioner. 

Matordning, öppethållande 

Köket är öppet 365 dagar per år. 
Varje dag tillagas kost i omfattning enligt ovanstående 

Myndighetskrav 

Utformningen av livsmedelslokal har gradvis skärpts och redovisas ingående i 
Livsmedelslagstiftningen. Kök skall successivt inordnas i internationella kostsäkerhetsmetoder 
såsom HACCP och ISO 9001. 
Förvaring och varmhållning av färdiglagad mat skall skepa sadant sätt att livsmedlets tempe ralur inte 
understiger + 60"C. 
Huvudkomponent får varmhållas max. 2 lim. samt kokt potatis max. 1 lim. 
Detta ställer krav på tider och beredningsgrad, vilket påverkar kökets apparatdimensionering. 
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Kök 

Köket kommer att utföras som "Tillagningskök, TK", dvs. tillagning mot bred råvarutillämpning . Vägg
avskiljning utförs enbart där myndighetskrav föreligger, tex vid diskrum , renseri etc. Köket förses med 
utrustning och inredning för beredning av huvudkomponent, kokning av rotfrukter, ris, pasta, mosbe
redning etc. samt utrustning för die!- och specialkostberedning. 

Köket utförs med lokaler och utrustn ing som medger såväl rationell som ergonomisk hantering !ex. 
ilsolerada kokgrytor med omrörare, kombiugnar, stekbord, höj- och sänkbara arbetsbänkar, buller 
och värmeisolerad diskmaskin mm. 

Utrustning och inredning planeras i relation till arbetsuppgifter, kapacitetskrav och till fullgod arbets
miljö . Mobil hantering med minimering av lyft kommer att eftersträvas. Kravspecifikation på utrust
ningen kommer upprättas, avseende bl.a CA-certifiering, Miljöcertifiering och Atervinningsgrad. 

Serveringssystem 

Varje avdeln ing erhåller all kost komplett varmt och med samtliga tillbehör till måltiden levererat från 
köket. Övriga tillbehör, drycker och sallad levereras också från tillagningsköket? Maten transporteras i 
skåp i kantiner/karotter och distribueras via mattransportskåp med värme och aktiv kyla. 
Tilllunch 1-portionsförpackas ett visst antal portioner som sedan placeras i värmeväskor och distribue
ras till hemboende pensionärer via hemtjänst. Eventuella kalla tillbehör packas i kylväskor som förva
ras i separat kylskåp fram till leverans. 

Diskgodshantering 

Diskgods i form av porsl in som nyttjas på avdelningar diskas även på avdelningar. Köket hanterar 
diskgods som returneras med matiransportvagnarna likt kantiner/karotter samt intern disk från tillag
ning. 
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Lokal-/tu n kti on s be h o v 

Teoretiskt bruksareabehov för kök med biutrymmen in kl. vagnsuppst. för externa enheter, beräknas efter 
ca.300 portioner och uppgår totalt till ca 264 kvm med fördelning enligt nedan: 

VARUMOTTAGNING 
OMKLÄDNING, WC, DUSCH (Dam och Herr) 
EXPEDITION 
VAGNHALL (Intern och Externt) 
FÖRRAD (Torr- köks- och externt frd.) 
KYLRUM, 3 ST 
FRYSRUM,1ST 
PACKNINGSRUM (1-portions) 
STÄDfTVÄTT 
RENSER l 
UTLÄMNING (1-portionsförpackat- hemtjänst) 
KÖK 
DISKRUM (Grov- och findisk) 
NETTOAREA 
BRUKSAREA 

Utrustning och inredning 

Preliminärt erfordras utrustning enligt nedan . 

Benämning 
Kombiugn, roll- in 
Kombiugn, stativ 
Kokgryta med omrörare 
Kokgryta 
stekbord 
Blandningsmaskin 
Grönsaksskärmaskin 
Skivmaskin 
Mikrovågsugn 
Packningsmaskin 
Värmeri 
Lyftvagn 
Diskmaskin, 1-tanks 
Diskmaskin, grovdisk 
Golvrengöring, 3 st 
Kombiugn, diet 
Kokeri, diet 
Spis, diet 

Kombiskåp K/K, diet 
Kombiskåp F/F, diet 
Biasichiller 
(Snabbnedkylning) 
Kylrum, 3 st 
Frysrum, 1 st 

Mattransportskap, 16 st 
Värmeskåp, 2 st 

l<apacl!e l 
15 GN 1/1 
5 GN 1/1 
100 l 
50 l 
1000 mm 
40/20 l 
10 kg/min 
0 300 mm 
2-tallriks 
1-port. 
3-facks 
50 kg 
50 korgar/h 
5 GN 1/1 
Slang12m 
5 GN 1/1 
2-facks 
4-plattors 

700 l 
700 l 
45 kg, 70°~ 
3"C, 90 min 

6+4 GN 1/1 
12GN 1/1 

Effekt 
39,0 
11 ,O 
26,0 
15,5 
25,0 

0,8 
0,6 
0,3 
2,3 
0,6 
2,3 
0,3 

10,0 
12,0 

11 ,O 
9,0 

12 o 

0,8 
0,8 

15,0 
17,5 
7,0 
24,0 
17,0 
18,0 
6,0 
12,0 
7,5 
7,5 
6,0 
71,0 
27,5 
226 o 
256,0 

Vallen 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

Ven l Avlopp 
x Golv b r 
x Golvbr 
x Golvgr 
x Golvgr 
x Golvgr. 

Golv b r 

x Golvgr 
x Golvgr 
x 
x Golvbr 
x Golv b r 
x 
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BILAGA 2- ÖNSKEMÅL FRÅN ARBETSGRUPPEN 

Belysning 
Lampor och naturligt ljus från fönster ska tillsammans ge en belysning utan pölar eller fläckar av 

ljus, utan mörka områden, ränder och skuggor. Om ljussättningen är ojämn kan golv upplevas 

som fyllt med hål och hinder. En stark och bländfri allmänbelysning kan eliminera skuggbildning

ar och underlätta orienteringsförmågan. 

Det ska finnas många små ljuskällorför punkt och arbetsbelysning, riktat ljus för uppmärksamhet. 

Spotlights ska inte användas som huvudsaklig ljuskälla eftersom de kan leda till strakt ljus och risk 

för bländning, men passar bra som arbetsbelysning eller som belysning som leder uppmärksam

het till ett specifikt mål. 

Det bör vara blått ljus i nattbelysningen då det stimulerar melatoninet i hjärnan som påverkar va 

kenhet och sömn, (då är det med fördel att ha blått ljus nattetid). Armaturernas huvuduppgift är 

att avskärma ljuset så att det inte bländar och dirigerar det så att det hamnar där man vill ha det. 

Det finns rundstrålande armaturer med jämn ljusspridning. Vanlig typ är textilbollar eller glober i 

vitt opalglas/pla st, dessa ger ett skugglöst lju s av diffus karaktär. Dessa finn s både för glödlampa 

och lysrör och används som allmän ljus. 

Ljuskällor och armaturer ska ha en optimal färgåtervinningsförmåga som gör så att färgen på ytor 

och föremål upplevs naturliga och är desamma på natten som är på dagen. 

Små lampor som t.ex. fönsterlampor eller lampetter ska vara försedda med bländningsskydd . 

l badrummet bör det finnas god allmänbelysning utan skuggeffekter, arbetsbelysning över hand

fatet underlättar självständighet. Placeringen av ljuskällan är viktig då det inte får vara bländande. 

Belysning över toalettstolen bör också finnas, någon form av ledljus, för att man lätt ska orientera 

sig nattetid. Det kan också finnas en belyst "stig"från sängen som leder in till badrummet, som 

tänds så fort man stiger upp ur sängen . 

Belysningen bör släckas automatiskt när man lämnar badrummet, men det finns dom som oroar 

sig när man inte släcker lampan med en ljusknapp och det måste man också tänka på. 

Dimmer gör sa att man kan reglera ljus nivån. 

God belysning över matbordet, ett åldrat öga kräver stark belysning för att känna igen maten på 

tallriken. Ett bra val är ofärgat ljus, riktat nedåt vid matbordet t.ex. med lampskärm med vit insida, 

belysningen ska återge färgen på maten på ett naturligt sätt. 
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Utvändig mark 
Målet med trädgården är: 

Stimulera sinnena med vackra färger, former dofter, smak och ljud samt känsel. 

Bidraga till aktivitet under trygga former och även ge stilla meditation. 

Gångvägarna och ytor för trädgårdsmöbler bör vara jämna, halkfria, enhetlig färgade. En 

gränsmarkering i annat material. Fungera som en avgränsning mot intilliggande ytor i 

innerträdgårdarna och i ytterområdena. Gångstråken bör utformas som slingor utan slut 

för att underlätta orienteringen. 

Fasta kännetecken som hjälp för orienteringen typ stenpartier, lusthus, pergola, träd med 

fågelholk, klädstreck, uppmurade odlingsbäddar, soffor, lyktor, vindspel mm. 

Upphöjda och snedfasade odlingsbäddar skapta så att även rullstolsburna kan använda 

dem. 

Trädgården skall inbjuda till samvaro och enskildhet. Möblerna skall vara flyttbara så man 

kan vistas i både sol och skugga samt lä för vinden. Fasta sittbänkar både i 

innerträdgårdarna och ytterområdens promenadslinga/entre. 

Vid val av växter skall de följa tydligt årstidens växlingar. Vintergröna växter, blommor, 

helst storblommiga mormorsväxter typ pion, liljor, riddarsporre, luktärt, rosor, vårlökar 

t.ex. Större vårdträd, äppelträd som ger skugga samt buskar och syrener. 

Fruktträd: äpplen, plommon. Bärbuskar: Vinbär, jordgubbar mm Bevara någon gammal 

växtlighet om det finns i området. Blommor i urnor. 

Gräsmatta ev. fuskgräsmatta i innerträdgårdarna. 

Trädgå rdsredskapsbod.(Avdeln ingens innergård) 

Fågelholkar. 

Flaggstång 

Damm/fontän porlande vatten. 

Vattenuttag, eluttag. 

Lusthus/växthus/pergola 

Boulebana 

God utebelysning för orientering kvällstid och trygghetsbelysning för de som befinner sig 

inomhus. 

Inhägnad av hela området med staket. Kamoufleras med växter eller häck. 

Solskydd markiser eller annat. 

En större yta för alla där man kan gemensamt fira t.ex midsommar. Även en grillplats 

gemensamt för alla under tak. 

Tydlig gräns mellan trädgård och området utanför. Staket som avgränsar mot yttre 

omgivning skänker trygghet till den demenssjuke en bekräftelse över att man befinner sig 

rätt. 

Fasta papperskorgar. 
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BILAGA 3- ÖVERSIKTLIGA TEKNIKPRINCIPER INFÖR PROJEKTERINGEN 

Geoteknik 

Geoteknisk undersökning har gjorts av BG&M i Skövde dat 2016.10.14. 

Finns i !binder. 

Dagvatten 

Med hänsyn till jordens sammansättning inom området bedöms LOD genom perkalatian som 

mindre lämplig. Jordens permeabilitet (vattengenomsläpplighet) bedöms ligga i intervallet K 

::::::10-7- 10-9m/s. 

Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att marklutning

ar skapas från hus. Detta kompletteras med sedumtak som reducerar hårdgjorda ytor. Komplet

terande lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar som alternativ utreds under 

projekteringen. 

l tomtens nordvästra hörn finns en bäck som ytvatten kan avledas till/mynna ut i. 

Det ytliga dagvattnet kan ledas bort genom ett flackt stensatt dike i parkmiljön. 

vs 
Uppvärmning: fjärrvärme 

Spillvatten skall pumpas till anslutningspunkt i Sikagårdsgatan (vattengång ca +236m) 

städcentral samt städ i en boendeenhet skall förses med stor golvbrunn för tömning och påfyll

ning av städmaskin. 

Ventilation 

Programarbetet inrymmer följande principiella fundering utan att ha diskuterats med ventila

tionsprojektör : 

Gemensamhetsbyggnaden: 
Ett fläktrum placera i övre planet över köket och med kanaler direkt till kapprum/WC, persona

lomklädnad och utbildnings-/konferenslokaler. Kanalisation till adm och personalrum via souter

rängplanet 

Boendeenheterna: 

Ett gemensamt fläktrum placeras över de gemensamma funktionerna kök, matsal mm och nås 

direkt utifrån genom en trappa. Kanalisation till boendet ovan undertak i korridoren till vilket 

boenderummen ansluts. 

El, data tele 

se även text ovan, boenderum resp arbetsgruppens synpunkter. 

Städcentral förses med laddningsstation för XX antal städ maskiner. 
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Reserve l 

Fårabergets demensboende skall förses med dieseldrivet reservelsaggregat Aggregatet placeras i 

en fristående byggnad med en uppskattad storlek på ca 50 m2
• 

Brand 
Anläggningen kommer att sprinklas, sprinklercentral ca 10-12 m2

• Färskvattentrycket är otillräck

ligt och byggnaden behöver därför förses med en sprinklervattenreservoar på ca xxxm3 

Uppställningsplats för brandbilar redovisas på situationsplan, mark. 

Sophantering 

Det produceras 1401/vecka brännbara sopor per boende exklusive kök. Sopor från avdelningarna 

hämtas av fastighetsskötaren till ett gemensamt soprum inne i byggnaden som nås utifrån via en 

garageport i anslutning till övriga varutransporter. 

Därutöver tillkommer sopor som sorteras i xxxantal kärl. 

Fastighetsskötsel 

Fastighsetskötare behöver ett utrymme för att förvara verktyg m.m. för fastighetsskötsel, men 

utgår från kontoret på Midfalegatan. Utrymmet behöver god tillgänglighet utifrån samt bra till

gänglighet ut i förbindelsegången då han kommer att få sköta hämtning av tvätt och sopor ute 

på avdelningarna, eventuellt också transport av mat till dessa. l utrymmet skall det även finnas 

plats för ett skrivbord samt för en liten elbil med laddningsmöjlighet 

Övrigt 
Anläggningen skall förses med centraldammsugare. 
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Tekniska nämnden 

§ 25 

Demensboende Tåstorp 
Tekniska nämndens beslut 

Bilaga 5, § 107/2018-10-30a 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1 (1) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr 2017/00008 289 

l Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt 
anslag för byggnation av demensboendet vid Fåraberget, kv. Tåstorp 7:7, 
Falköping. 

Bakgrund 
Socialnämnden antog 2013 en plan för framtida demensvården i Falköping 
där slutsatsen var att Falköping saknar ett centrum för demensvården. 

2016 fattades beslut om att projektera ett demenscentrum vid Fåraberget, 
Tåstorp. 

Det projekterade boendet består av: 

Fyra avdelningar med tjugo boenderum i respektive avdelning, fördelat på 
tre huskroppar, varav en huskropp i två plan. 

En administrationsbyggnad i två plan. 

Förbindelsebyggnader som sammanlänkar byggnaderna. 

Byggnaderna omfattar cirka 8.600 m2. 

Projektet har kostnadberäknats till 180 miljoner kronor. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2017-03-09, har utarbetats av fastighetschef 
Jan Auren. 

Paragrafen skickas till 
Kommunfullmäktige 

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 
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Kostnadsberäkning investeringsprojekt 

Projekt 3462 Demensboende Fåraberget 

Anslag 
2016 
2017 
2018 
2019 

Kalkyl 

Entreprenad 
Bygg och mark 

Summa: 

Andringar och tillaggsarbeten 
Dörrmiljöer och l~s 
Konsinad entreprenad 

Projektering 
Byggkonsulter 
Elkonsulter 
VVS-konsulter 
Kostnad projektering 

Byggherrekostnader 
Bygglov 
Anslutningsavgifter VA 
Anslutningsavgift fJarrvarme 
Anslutningsavgift el 
Byggledning intern 
Parmen 
Kontrollansvarig/byggledning extern 
Entreprenadbesiktningar 
Ovngt 
Kostand byggherrekostnader 

Total proJektKostnad , 

670 ODD kr 
52 800 ODD kr 

1 DO ODD ODD kr 
23 200 ODD kr 

176 670 ooo kr 

160 ODD ODD kr 
7 ODD 000 kr 
2 ODD ODD kr 

169 ODD ODD kr 

1 350 ODD kr 
200 ODD kr 
150 ODD kr 

1 700 ODD kr 

550 ODD kr 
2 000 ODD kr 
1 ODD ODD kr 

500 ODD kr 
1 300 ODD kr 

70 ODD kr 
150 ODD kr 
200 ODD kr 
200 ODD kr 

5 970 ODD kr 

176 670 000 kr 

Bilaga 5, § 107/2018-10-30 

Kommentar 

Enligt kalkyl från Kalkyhjalp, 
smart golv för 5 milj ligger inte med 
Kanns mer avancerat an vad som ligger i kalllyll>jalp:> kalkyl 

Enligt tidsbudget från kunsulter 

Bedömt RL 
Bedömt Rasmus VA 
Gissat RL 
Gissat RL 
Bedömt RL, byggledning 1ngår (intern) 
Bedömt RL 
Bedömt RL, kontrollansvarig 
Bedömt RL 
Bedömt RL, Provrum m m 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-10-30 

SN § 108 DNR SN 37/2018 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2018-09-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna 
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h§ SOL och 28h § LSS. Anledning 
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Ett rapporterat ärende 
gällande ej verkställt beslut om särskilt boende för äldre är vid 
rapporteringstillfället verkställt. Väntetiden har varit fyra månader och en vecka. 

Totalt har 11 ärenden gällande kontaktperson rapporterats. Tre av dessa är 
avbrott i verkställt beslut, det vill säga kontaktpersonerna har avsagt sig 
uppdragen. Fem av de rapporterade ärendena är vid rapporteringstillfället 
verkställda. Ett ärende är avslutat av annan orsak. 

Väntetiden för verkställighet gällande kontaktperson har varit mellan ca fyra 
månader upp till l år och 8 månader. Ett av dessa ärenden är föremål för 
behandling hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till domstolen 
om särskild avgift. IVO har den 12 oktober inte beslutat i ärendet. Ett rapporterat 
ärende gäller ledsagarservice, väntetid per den 30 september, fyra månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-12 
Rappo1iering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-09-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-09-30 till 
hand l i n garn a. 

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

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 13 
2018-10-30 

Forts. § l 08 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-09-30 till 
handlingarna. 

Exprdi('l'lls lill: Kommunfullmaktige 
För k:iinn<'c.lnm lill: RcvisoJcrml 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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HERRLJUNGA KOMMUN 
Bilaga 1, § 108/2018-10-30 

Socialförvaltningen 

2018-10-12 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2018-09-30 

SOCIALTJÄNsTLAGEN- SOL 

Å'!dreomsorg 

Typ av bistånd Datum för bes l ut 
Särskilt boende 2018-04-20 

H andikappomsorg 

Typ av bis tånd Datum rör bes lut 
Kon taktperson 2018-02-28 

Individ och fami(ieomsorg 

Tvp av biständ 
Kontaktperson 
Kontaktperson 

Datum för beslut 
2018-05-31 
2018-06-07 

Datum för avbrott 

Datum [or avbro tt 

Datum Pör nvbroll 

Individ 
Vuxen 

Individ 
Ungdom 
Ungdom 

Kön 
Kvinna 

Pojke 

l ön 
Pojke 
Flicka 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE- LSS 

H fuulikappom.mrg 
Tyg a b t stånd Datum för bes l ut 
Kontaktperson 2017-07-04 
Kontaktperson 2017-07-06 
Kontaktperson 2017-08-22 
Kontaktperson 2017-11-24 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Ledsagarservice 2018-05-31 
Kontaktperson 2018-04-09 

l tjänsten 

Helene Backman Carlsson 
SAS/K val itetssamordnare 

Dalum Pör avbrott lndtvid Kon 
Vuxen Kvinna 
Vuxen Kvinna 
Vuxen Man 
Ungdom Flicka 

2017-01-31 Vuxen Kvinna 
2018-04-29 Vuxen Man 
2018-05-21 Ungdom Pojke 

Vuxen Kvinna 
Vuxen Kvinna 

l Beslut är, per definition . verkställda 0111 Ycrkslällighet har sketl inom 3 (tre) månader rrim bcslutsdat1llll 

Ärende 12



  

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse

2018-10-12 
DNR KS 203/2018 150  

Sid 1 av 3  
 

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

 
Förlängning av projektet Nattkoll 
 
Sammanfattning 
Nattkoll är ett trygghetsskapande projekt, som startades januari 2015. Med projekt Nattkoll 
vill Herrljunga kommun skapa ökad trygghet i samverkan med föreningar. Därigenom 
sprids ansvaret att hålla extra uppsikt inom närområdet och på det sättet öka tryggheten. 
När fler invånare orienterar sig i kommunen kan det gemensamma trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet ge en förbättrad effekt. 
Metoden är hämtad från konceptet nattvandring. Skillnaden här är att vandringen sker med 
bil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12 

            
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar en fortsättning av projekt ”Nattkoll” 2019 
2. Projektkostnad om 115 tkr ska belasta kontot Tillväxt och Utveckling under 2019 
 
 
Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 

 
Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-10-12 
DNR KS 203/2018 150 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
Nattkoll handlar om att intresserade föreningar åtar sig att ”nattvandra” per bil. Det går ut 
på att två föreningsmedlemmar åker runt i kommunen iakttar, lyssnar och noterar udda 
företeelser som eventuellt anmäls till polisen. Det handlar alltså inte om att agera utan 
enbart att vara uppmärksam. 
 
16 föreningar har under 2018 deltagit i Nattkoll.  Åtagandet ger ett ökat föreningsbidrag 
med 1000 kr/år per anmäld föreningsmedlem. Representanter från kommune; Niels 
Bredberg, Birgitta Saunders och Viveca Lundahl samt kommunpolis Robert Möörk träffade 
Nattkollsföreningarna den 10 oktober. Syfte var att få en återkoppling hur föreningarna 
upplever Nattkoll generellt, diskutera om särskilda behov och önskemål finns men också 
betona värdet från kommunen och polisens sida av det positiva samarbetet i Nattkoll. 
Minst ett avstämningsmöte om året är värdefullt för alla parter, dels för att bibehålla          
intresset för Nattkoll samt vikten av att bygga broar mellan föreningarna. Det senare inte 
minst viktigt då goda relationer kan skapa vilja att samverka kring andra samhällsprojekt. 

 
Frågan om föreningarna vill fortsätta med Nattkoll under 2019 svarar alla att de så önskar.  
 

Nattkolls beräknade kostnader 2019: 
 

 Föreningsbidrag 100 000 kr 
 Kommunbil ca 8 000 kr 
 Bilersättning egen bil ca 5 000 kr 
 Övriga kostnader ca 2 000 kr 
 

        Projektupplägg Nattkoll 
 
 ”Nattvandra” med bil runt kommunala byggnader och lokaler. "Ha örat mot marken och 

ögonen öppna". 
 ”Nattvandringen” utförs 2 valfria timmar/natt mellan kl. 00.00 - 06.00 3 ggr/vecka 
 En kommunbil (miljö) kommer att användas. Nyckeln hämtas i kommunens reception 

08.00 - 16.00 alternativt en mataffär, förutom på fredagar då receptionen stänger 15.30. 
Nyckeln återlämnas senast kl.07.00 dagen efter. ( kommunens brevlåda) 

 Kilometerställningen noteras i boken som ligger i bilen. En särskild loggbok finns där 
man antecknar ev händelser. 

 Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil vid resa med egen bil t ex då bilen hämtas eller om 
man väljer att använda egen bil vid ronderingen. 

 I medelsnitt körs det ca 7 mil/natt. 
 Ett veckoschema läggs upp på de 50 veckorna Nattkoll pågår.  
 Regelbunden kontakt med kommunens kontaktperson Birgitta Saunders 0513- 17 031, 

birgitta.saunders@admin.herrljunga.se 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-10-12 
DNR KS 203/2018 150 

Sid 3 av 3
 

       Ekonomisk bedömning 
Beräknad projektkostnad, 2019 är115 000 kr. En kostnad som ska belasta kontot Tillväxt 
och utveckling under 2019. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Elaine Larsson 

 
Tjänsteskrivelse

2018-10-30
DNR KS 187/2018 899  

Sid 1 av 3  
 

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

 
Herrljunga kommuns åtaganden enligt regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen till och med 2020 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen uppmanar regionens 
kommuner att åta sig åtgärder att arbeta med för bidra till att nå miljömålen. 
Åtgärdsprogrammet berör många områden.  
 
Alla åtaganden kommer att läggas upp på en nationell åtgärdswebb där det blir det synligt 
vilka aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också 
verktyg för den årliga uppföljningen.   
 
I bilaga 1 finns ett formulär där åtta åtgärder är markerade. Detta är åtgärder som 
Herrljunga kommun redan gör.  
 
Beslutsunderlag 
Nationella miljömål, beslutade i riksdagen april 1999.  
Regionala miljömål, beslutade september 2015 av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 
Kommunala miljömål beslutade mars 2014 av Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Herrljunga kommun åtar sig att göra åtta åtgärder enligt regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen. 
 
 
 
Elaine Larsson 
Samhällsutvecklare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Elaine Larsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-09-26 
DNR KS 187/2018 899 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen uppmanar regionens 
kommuner att åta sig åtgärder att arbeta med för bidra till att nå miljömålen. 
Åtgärdsprogrammet berör många områden.  
 
Alla åtaganden kommer att läggas upp på en nationell åtgärdswebb där det blir det synligt 
vilka aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också 
verktyg för den årliga uppföljningen.   
 
I bilaga 1 finns ett formulär med 83 åtgärder där åtta av dem är markerade. Detta är 
åtgärder som Herrljunga kommun redan gör.  
 
De åtta markerade åtgärderna är: 
KL1a)  Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator människor är mest exponerade för 
partikelhalter som överskrider miljömålets precisering. 
 
Luftmätningar görs årligen genom samarbete med Luft i Väst. 
 
KL1b) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av partiklar på belastade gator och 
stråk, t.ex. åtgärder för en minskad vägtrafik, fysisk planering för ett transporteffektivt 
samhälle, införande av miljözoner eller dubbdäcksförbud, gå över till vägbeläggning med 
låga partikelemissioner, dammbindning samt regelbunden sopning av gatorna under 
vårvintern. 
 
Utvecklingsområden för bostäder planeras enbart inom 1 km från järnvägsstation. Gator 
sopas regelbundet under vårvintern. 
 
KL2a) Genom tillsyn och prövning fortsätta arbetet med att minska industriernas utsläpp av 
VOC. 
 
Görs genom regelbunden tillsyn av de företag som förorsakar utsläpp av VOC. 
 
V4a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs. Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte 
ska användas för fluorerade ämnen. 
 
Brandsläckningsmetoder med fluorerade ämnen har aldrig använts i Herrljunga, men finns i 
beredskap i händelse av brand vid drivmedelsstation. Tankarna är provtagna och de 
innehåller inte PFAS. 
 
BK3 Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel och 
ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola samt vårdlokaler och andra boenden. 
 
Herrljunga har haft stort fokus på fukt, mögel och ventilation vid tillsyn av skola och 
förskola under åren 2016 – 2018. Stora åtgärder har vidtagits, både åtgärdande och 
förebyggande. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Elaine Larsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-09-26 
DNR KS 187/2018 899 

Sid 3 av 3
 

 
BK4 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. Detta 
kan ske exempelvis genom ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt 
underlag, som antas som del av översiktsplanen. 
 
Antogs 1996, men betraktas som aktuellt då det omnämns flera gånger i den 
översiktsplanen som beslutades 2017. 
 
BK8a) Samla utbildningsmaterial om miljömål och hållbar utveckling på ett överskådligt 
sätt och erbjuda till lärare inom för-, grund- och gymnasieskola. 
 
Görs av bygg- och miljönämnden genom att varje år sponsra Miljöboken som ges ut till 
mellanstadieskolor. 
 
BK8b) Utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i hållbar utveckling med 
ett integrerat arbetssätt över ämnesområden. 
 
Hållbar utveckling ingår i läroplanen för både förskolan, förskoleklassen, grundskolan och 
gymnasieskolan. I grundskolan ingår den specifikt i kursplanerna för biologi och 
samhällskunskap som centralt innehåll.  
 
Ekonomisk bedömning 
Eftersom det handlar om åtgärder som redan görs är bedömningen att inga extra medel 
behöver avsättas.  

 
Motivering av förslag till beslut 
I enlighet med de nationella, regionala och lokala miljömålen är det rimligt att Herrljunga 
kommun gör ett antal åtaganden för att bidra till att nå målen. 
 
Bilaga 1 – Herrljunga kommuns åtaganden i samband med miljömålsarbetet. 
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            REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 2017-2020  

 

I samverkan med 

 

 

 

 

Till kommunchefen i samtliga kommuner, samt till kommunalförbunden 

 

 

Gör era åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen senast 15 oktober 

Vi på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen vill först tacka er för att 

de fyra lanseringsträffarna för åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götal-

and blev till inspirerande möten med god uppslutning. Nästan alla länets kommuner var re-

presenterade. Det var också deltagare från bland annat högskolor, ideella organisationer och 

näringsliv. Nu är det dags för nästa steg. 

Vi ger nu er i kommunerna och kommunalförbunden möjlighet att åta er åtgärder som ni vill 

arbeta vidare med för att vi gemensamt ska bidra till att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet 

berör många områden. Det är viktigt att ni samordnar er och förankrar era åtaganden på 

lämplig nivå hos berörda politiker och chefer. 

Alla åtaganden kommer att läggas upp på en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka 

aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också verktyg för 

den årliga uppföljningen.  

Ni gör åtaganden i bifogat formulär genom att markera de åtgärder ni kommer att arbeta med 

samt fylla i kontaktpersoner. Vi kommer att lägga in era åtaganden på åtgärdswebben under 

hösten 2018. I samband med det erbjuds ni en kortare utbildning i åtgärdswebben, så att ni 

kan rapportera er uppföljning. Det kommer vara möjligt att komplettera med fler åtaganden. 

Vänligen skicka in era åtagande så snart de är förankrade, senast den 15 oktober. 

Vi ser fram emot era svar!  

   

Anders Danielsson  Johanna From   

Landshövding   Regionchef 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Skogsstyrelsen region Syd 

 

Mer information om åtgärdsprogrammet hittar ni här. 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
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KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter 
a)
b)

KL2. Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning 
a)
b)

KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
a)
b)

KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
a)
b)

KL5. Minska exponeringen för höga halter kväveoxid i stadsluften
a)
b)
c)

Arbetet inom Klimat 2030-Västra Götaland ställer om  är en egen process, se www.klimat2030.se

Organisationens namn:

REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 2017-2020

När du fyller i detta formulär behöver du ha åtgärdsprogrammet och det detaljerade 
underlaget tillhands. Där ser du vad a, b och c innebär och vem som är ansvarig för åtgärderna. 
Länkar: Åtgärdsprogram och Detaljerat underlag 

Minskad klimatpåverkan & ren luft

I samverkan med

åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder
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http://klimat2030.se/
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-for-att-na-miljomalen/atgardsprogram-miljomal-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-for-att-na-miljomalen/detaljerat-underlag-atgarderna.pdf


V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag

V2. Skapa och bevara ekologiska kantzoner
a)
b)

V3. Minska riskerna med läkemedelsanvändning
a)
b)

V4. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
a)
b)
c)

V5. Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 
a)
b)

V6. Genomföra kommunal kust- och havsplanering (gäller 11 kustkommuner)

V7. Samverka i framtagande av havsplan Västerhavet (gäller kustkommuner) 

V8. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen

a)
b)
c) 
d)
e)

Hållbar användning av vattenmiljöer
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V9. Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten

V10. Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner 
a)
b)

V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
a)
b)

Åtgärder inom åtgärdsprogrammen för God havsmiljön 2015-2020  samt Västerhavet 
och Södra Östersjön 2016-2021 är bindande och ska genomföras.
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https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/atgardsprogram-for-havsmiljon-i-nordsjon-och-ostersjon.html
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/beslutsdokument/forvaltningsplan-2016-2021/forvaltningsplan-del4-vhvd-webb.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/beslutsdokument/forvaltningsplan-2016-2021/forvaltningsplan-del4-vhvd-webb.pdf


Hållbart brukande av skog & odlingslandskap
SO1. Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr
a)
b)

SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
a)
b)

SO4. Skydda värdefulla skogsområden
a)
b)
c)

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsåtgärder genom målbilder
a)
b)

SO6. Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom åtgärdsgruppen Levande skogar 

SO7. Minska skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
a)
b)

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark

SO10. Bedriva miljörådgivning i lantbruket

Ärende 14



SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

SO12. Utveckla dialogverktyg om markanvändning
a)
b)

SO13. Ta fram lokalt underlag för att nå målen för betesmarker

SO14. Främja ekologisk produktion

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd
a)
b)
c)
d)

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser i fysisk planering 
a)
b)

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18. Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet
a)
b)

SO19. Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter

SO20. Motverka spridningen av invasiva främmande arter

a)
b)
c)

Ärende 14



God boendemiljö & hållbar konsumtion

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

BK2. Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat projekt, med syfte 
att förbättra ljudmiljön i tätorter 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler och 

andra boenden

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder

BK6. Delta i projekt Giftfri vardag
a)
b)

BK7. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion
a)
b)

BK8. Utbilda och lära för hållbar utveckling
a)
b)
c)
d)
e)

BK9. Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända 

BK10. Främja miljömålsarbete inom föreningslivet

Ärende 14



Kontaktperson 1 
Namn: 

_________________________________
E-post:

_________________________________
Telefon:

_________________________________

Kontaktperson 2 
Namn:

_________________________________ 

E-post:

_________________________________
Telefon:

_________________________________

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

När formuläret är ifyllt, spara och skicka in formuläret som bifogad fil via e-
post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, ange dnr 501-16143-2018 i 
ämnesraden.

Uppgiftslämnare
Namn:

_______________________________________________
E-post:
_________________________________________________

Telefon______ :________________________________

Vänligen ange två kontaktpersoner för återrapportering av åtgärdsprogrammet. 
Kontaktpersonerna kommer under hösten 2018 att bli inbjudna till utbildning om hur 
Åtgärdswebben fungerar.

Ärende 14



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

BN §Il l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam1nantradesdatum Sid 11 
2018-10-01 

DNR UN 119/2018 604 

Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka dc kommande åren enl igt SCB:s 
prognoser. En fortsatt utbyggnad av förskolan i Herrljunga tätort är nödvänd ig 
för att klara behovstäckning. Mark behöver planläggas !Or ytterligare en förskola 
i Herrljunga tätort. Kommunarkitekt Emil Hjalmarsson har presenterat tre a lter
nativa placeringar för ny förskola. 

Följande placeringar föreslås med positiva och negativa kännetecken: 

• Alternativ l, Östergården Västra 
På plussidan: Upptagningsområde där förskola saknas i dagsläget. 

Kommunens mark 6 400 kvm . 
På minussidan: Närhet till återvinningsstation och reningsverk 

Små möjligheter till utbyggnad på grund av platsens storlek 

• Alternativ 2, Horsby E tapp 2 
På plussidan: Upptagningsområde i ett stort utbyggnadsområde för bostäder. 

Kommunens mark 8 000 kvm. 
Lugnt område med lite trafik. 
Närhet till natur och skogsområden. 

På m inussidan: Lång process med detaljplan. 

• Alternativ 3, Skogslund/SkoghäiJa 
På plussidan: Upptagningsområde där flera förskolor fmns. 

Kornmunens mark 15 000 kvm. 
Stora möjligheter till utbyggnad, långsiktig lösning_ 
Närhet till natur och skog. 
Lugnt område med lite tratik. 
Smidig detaljplan. 

Alternativ tre förordas av komrmmarkitekt och förvaltning. Lokaliseringsalterna
tiven är utredda för att säkerställa att lämplig mark reserveras och läggs in i de
taljplanen . 

Beslutsunderlag 
Presidiesktivelse i ärendet daterad 2018-09-14 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-12 
1jänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-1 O 
Bildningsnämnden § 91 /2018-08-27 
Förskaleplanering Herrljunga lokaliseringsalternativ 

Förslag ti ll beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut· 

UtdralJSbestyrkande 

Ärende 15



~ ~ HEeRUUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

E,;pcdicrns till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-10-01 

Fortsättning BN § J J l 

• Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera 
mark för ny förskola i Herrljunga tätort, enligt alternativ 3. 

Presidiets förslag till beslut: 
• l enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och fi1mer att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
J. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera 

mark för ny förskola i Herrljtmga tätmi, enligt alternativ 3. 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse

2018-08-10 
DNR UN 119/2018  

Sid 1 av 1  
 

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

Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort 
 
Sammanfattning 
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s prognoser. En 
fortsatt utbyggnad av förskolan i Herrljunga tätort är nödvändig för att klara behovstäckning. Mark 
behöver planläggas för ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. Kommunarkitekt Emil 
Hjalmarsson har presenterat tre alternativa placeringar för ny förskola.  
Följande placeringar föreslås med positiva och negativa kännetecken: 

 Alternativ 1, Östergården Västra 
På plussidan: Upptagningsområde där förskola saknas i dagsläget. 

  Kommunens mark 6 400 kvm. 
På minussidan: Närhet till återvinningsstation och reningsverk 

  Små möjligheter till utbyggnad pga platsens storlek 
 

 Alternativ 2, Horsby Etapp 2 
På plussidan: Upptagningsområde i ett stort utbyggnadsområde för bostäder. 
   Kommunens mark 8 000 kvm. 
   Lugnt område med lite trafik. 
   Närhet till natur och skogsområden. 
På minussidan: Lång process med detaljplan.  
 

 Alternativ 3, Skogslund/Skoghälla 
På plussidan: Upptagningsområde där flera förskolor finns. 
   Kommunens mark 15 000 kvm.  
   Stora möjligheter till utbyggnad, långsiktig lösning. 
   Närhet till natur och skog.  
   Lugnt område med lite trafik. 
   Smidig detaljplan. 
 
Alternativ tre förordas av kommunarkitekt och förvaltning. Lokaliseringsalternativen är utredda för 
att säkerställa att lämplig mark reserveras och läggs in i detaljplanen. Bildningsnämnden skickar en 
begäran om att kommunstyrelsen beslutar om att reservera mark för ny förskola i Herrljunga tätort.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-12 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Bildningsnämnden § 91/2018-08-27 
Förskoleplanering Herrljunga lokaliseringsalternativ 
 

Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera mark för ny förskola i 

Herrljunga tätort, enligt alternativ 3.  
 

Bodil Jivegård 
Bildningschef 
 Expedieras till:  Kommunstyrelsen 

Ärende 15



  

BYGG- OCH 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse

2018-09-12 
DNR UN  119/2018 604  

Sid 1 av 1  
 

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

 
Tjänsteskrivelse angående Vreta gärde och förskoleplanering 
 
Vreta gärde finns med i kommunens översiktsplan ÖP 2017 som ett framtida 
utbyggnadsområde för bostäder. I detta utbyggnadsområde kommer det också planeras för 
förskola och andra typer av verksamheter. Tidsmässigt ligger detta projekt längre fram i 
tiden då kommunen varken äger marken som är utpekad för ny bebyggelse eller har 
påbörjat någon planering för området. Först måste ett markköp till och när detta är gjort kan 
man börja titta närmare på området och ta fram planprogram och detaljplaner.  

 
Min ambition som kommunarkitekt är att alltid försöka planera in och möjliggöra plats för 
förskola i kommande bostadsområden. Då kommer det finnas möjligheter till att bygga 
ytterligare förskola om behovet i framtiden uppstår. Det är inget krav på att uppföra 
förskolor utan detaljplanerna för kommande bostadsområden  skall vara så flexibla att de 
möjliggör byggnation av förskolor så att man i framtiden inte skall behöva tillfälliga 
lösningar och moduler.  

 
Vill man få till en förskola inom en snar framtid är min bedömning att planlägga alternativ 
3 för förskola så snart som möjligt och inte invänta kommande bostadsområden och 
markköp. Detaljplanen är i sig en process som kan ta tid. 
 
Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse till KS

2018-10-26
DNR KS 210/2018-610

Sid 1 av 4  
 

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

  

Upphandling/Inköp – planerad framtid avseende funktionen 
upphandling/inköp 
 
 
Sammanfattning 
Följande tjänsteskrivelse tjänar som information till kommunstyrelsen i Herrljunga 
kommun. 

 
Sedan mars år 2000 samverkar Herrljunga och Vårgårda kommuner avseende funktionen 
upphandling och inköp. Funktionsansvaret är reglerat genom avtal för de bägge 
kommunerna. Funktionen upphandling/inköp är nära kopplat till ekonomifunktionen, varför 
förslaget har presenterats att funktionen upphandling/inköp tillföras Servicenämnd 
Ekonomi/Personal med huvudman Vårgårda. Genom att förlägga funktionen 
upphandling/inköp till Servicenämnd Ekonomi/Personal utökas det formella samarbetet 
genom Servicenämnderna.  
 
Planerad framtid avseende funktionerna upphandling/inköp 
Med anledning av att nuvarande inköpschef, på egen begäran avgår 20181130 (annat 
arbete), finns anledning att även se över hur kommunerna arbetar och utvecklar 
upphandlings- och inköpsfunktionen. För närvarande pågår en genomlysning av 
funktionerna upphandling/inköp i de bägge kommunerna.  
 
Under en övergångsperiod kommer tjänsten att upphandlas genom direktupphandling. 
 
Eftersom bedömningen är att vi nu har rätt tillfälle att se över och utveckla funktionsnyttan 
med upphandling/inköp har slutsatsen av diskussionerna i förvaltningsberedningen givit för 
handen att i nuvarande läge upphandla funktionen upphandling/inköp, dvs. att lägga ut 
verksamheten/funktionen på entreprenad. 
Under en övergångsperiod behöver vi direktupphandla funktionen utifrån att kommunerna 
annars är utan upphandlingsfunktion.  
 
Planerad framtid är att Vårgårda kommun lägger ut hanteringen av verksamheten 
upphandling/inköp på entreprenad genom upphandling i enlighet med Lagen om offentlig 
upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-26 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 210/2018-610 

Sid 2 av 4
 

Bilaga:  
Kortfattad beskrivning av upphandlingsprocessen och reflektioner kring förutsättningarna. 

 
 

Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 210/2018-610 

Sid 3 av 4
 
 

Bakgrund 
Sedan mars år 2000 samverkar Herrljunga och Vårgårda kommuner avseende funktionen 
upphandling och inköp. Funktionsansvaret är reglerat genom avtal för de bägge 
kommunerna.  

 
Samverkan mellan kommunerna om upphandling är nödvändig eftersom respektive 
kommun för sig är för liten för att själva organisera funktionen upphandling/inköp. 

 
Bedömningen är att två kommuners gemensamma behov av funktionen upphandling/inköp 
kan effektiviseras och öka kvalitetsmässigt genom att lägga ut verksamheten på 
entreprenad, dvs. upphandling av upphandlingsfunktionen i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. 

 
Ekonomisk bedömning 
Syftet med att lägga ut funktionen på entreprenad är att med bibehållen ekonomisk insats 
bli effektivare, bygga in mer av affärskompetens i processerna, förbättra uppföljning och 
kontroll av avtal och därigenom öka kvalitén i upphandling och inköpsprocesserna. 

 
Juridisk bedömning 
Vårgårda är genom den nuvarande avtalskonstruktionen huvudman för 
upphandling/inköpskompetensen. Det är juridiskt möjligt att funktionen upphandlas av 
Vårgårda kommun genom gemensam nämnd. 
Upplägget förutsätter att Herrljunga kommun och Vårgårda kommun fortsätter samverka 
avseende upphandling/inköp. 

 
Samverkan 
Beslutet påverkar inte någon anställd och är därför inte föremål för förhandling. 
Information sker genom ordinarie samverkan genom CSG. 
 

 
Motivering av förslag till beslut 
Det är både möjligt och lämpligt att med nuvarande förutsättningar upphandla funktionen 
upphandling/inköp. Genom den gemensamma nämnden kan förutsättningarna förbättras 
ytterligare. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 210/2018-610 

Sid 4 av 4
 

 
Bilaga:  
 
Kortfattad beskrivning av upphandlingsprocessen och reflektioner kring 
förutsättningarna. 
 
Processen 
Själva processen finns väl beskriven på följande länkar: 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/ 
https://janssonnorin.se/hur-gar-en-upphandling-till 
 
Affärsprocessen 
1. Marknadsbedömning 
2. Business-case 
 
Ramavtalen idag tillkommer genom: 
1. Egen upphandling – specifik för respektive kommun eller i samverkan, t ex IT-tjänster 
och Lokalvårdsprodukter 
2. Avropsanmälan SKL Kommentus Inköpscentral 
3. Anmälan Kammarkollegiet 
4. Samverkan med andra kommuner, t ex Livsmedel (Skövde mfl), HvB-hem (Borås stad), 
Handledning inom socialtjänst/chefshandledning (Svenljunga/Tranemo), Sjuhärad 
(pensionsadministration) 
5. Försäkringsmäklare 
6. Medlemskap i Tolkförmedling Väst (tolktjänster 
 
Roller 
1. Verksamhetsansvarig 
2. Upphandlingsansvarig/systemansvarig Tendsign 
3. Beställare 
4. Förvaltare 
 
Katalogen/er 
Ramavtalen i Herrljunga respektive Vårgårda kommun – förteckning samt förvaltning 
(uppdatering) 
Avtal övriga i Herrljunga/Vårgårda kommun (Förvaltningsavtal – Sektorsavtal) finns 
upplagda 
 
Alternativ – upphandlingar i båda kommunerna 
Inköpssamverkan med andra kommuner eller outsourcing av upphandlingsfunktionen (köpa 
tjänsten av annan kommun/organisation).  
Behov finns av ”lokal” förvaltning av de gemensamma avtalen.  
Info till beställarna, besvara frågor från allmänhet och internt. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse till KS

2018-10-26
DNR KS 211/2018-601

Sid 1 av 4  
 

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

  

Upphandling/Inköp – organisatorisk tillhörighet avseende funktionen 
upphandling/inköp 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i de bägge kommunerna Herrljunga och Vårgårda ansvarar för beredning 
av ärenden, som berör samverkan mellan Vårgårda och Herrljunga genom 
Servicenämnderna, inför ställningstagande i kommunfullmäktige. 

 
Eftersom funktionen upphandling/inköp är nära kopplat till ekonomifunktionen, bör 
funktionen upphandling/inköp tillföras Servicenämnd Ekonomi/Personal med huvudman 
Vårgårda.  
 
Förslaget innebär att ansvaret för funktionen upphandling/inköp tillförs Servicenämnd 
Personal/Ekonomi.  
 
Förslaget omfattar att kommunstyrelsen i respektive kommun föreslår kommunfullmäktige 
i respektive kommun att utöka överenskommelsen mellan kommunerna genom att fatta 
följande beslut; 
besluta om att tillföra funktionen upphandling/inköp till Servicenämnd  
personal/ekonomi 
ramväxla på 2019 års budgetbelopp för upphandling/inköp i respektive kommun 
revidera reglemente avseende gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande 
funktioner – ekonomi/personal. 
 
Genom fastställande av att ansvaret för funktionen upphandling/inköp överförs till 
Servicenämnd Personal/Ekonomi med huvudman Vårgårda, kompletteras gällande 
överenskommelse genom beslutet. Besluten i de bägge kommunerna kompletterar tidigare 
överenskommelse. 
 
Formellt överförs ansvaret från och med 2019-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-26 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 tillföra funktionen upphandling/inköp till Servicenämnd personal/ekonomi med 

huvudman Vårgårda 
 ramväxla gällande budgetbelopp för verksamhetsår 2019 avseende upphandling/inköp i 

respektive kommun 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 211/2018-601 

Sid 2 av 4
 

 revidera reglemente avseende gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande 
funktioner, ekonomi/personal, i enlighet med beslut. 

 beslutet träder i kraft 20190101. 
 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 211/2018-601 

Sid 3 av 4
 

Kommunstyrelsen i de bägge kommunerna Herrljunga och Vårgårda ansvarar för beredning 
av ärenden, som berör samverkan mellan Vårgårda och Herrljunga genom 
Servicenämnderna, inför ställningstagande i kommunfullmäktige. 
 
Sedan mars år 2000 samverkar Herrljunga och Vårgårda kommuner avseende funktionen 
upphandling och inköp. Funktionsansvaret är reglerat genom avtal för de bägge 
kommunerna.  
 
Före införandet av gemensamma servicenämnder låg tjänstepersonsansvaret för 
funktionerna upphandling/inköp direkt under ekonomichef Vårgårda. Vid införandet av 
Servicenämnder gjordes valet att upphandling/inköp inte skulle ingå, vilket idag kan 
ifrågasättas, eftersom funktionen är starkt knuten till ekonomifunktionen. 
 
För närvarande ansvarar kommunstyrelsen i resp. kommun för funktionerna 
upphandling/inköp. I förvaltningsorganisationen ligger funktionsansvaret 
upphandling/inköp under kommunchef i Vårgårda kommun respektive i Herrljunga 
kommun.  
Eftersom funktionen upphandling/inköp är nära kopplat till ekonomifunktionen, bör 
funktionen upphandling/inköp tillföras Servicenämnd Ekonomi/Personal med huvudman 
Vårgårda.  
 
Genom att förlägga funktionen upphandling/inköp till Servicenämnd Ekonomi/Personal 
utökas det formella samarbetet genom Servicenämnderna.  
 
Utifrån ovan beskrivna bedömning, bör funktionen upphandling/inköp tillföras 
Servicenämnd Personal/Ekonomi. Förslaget omfattar att kommunstyrelsen i respektive 
kommun föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att utöka överenskommelsen 
mellan kommunerna genom att fatta följande beslut; 
• besluta om att tillföra funktionen upphandling inköp till Servicenämnd  
personal/ekonomi 
• ramväxla på det nuvarande budgetbeloppet för upphandling/inköp i respektive kommun 
• revidera reglemente avseende gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande 
funktioner – ekonomi/personal. 
 
Genom fastställande av att ansvaret för funktionen upphandling/inköp överförs till 
Servicenämnd Personal/Ekonomi med huvudman Vårgårda kompletteras gällande 
överenskommelse genom beslutet. 
 
Regleringen mellan kommunerna avseende funktionens omfattning och innehåll regleras 
genom uppdragsbeskrivning, mål och verksamhetsplan. 
 
Formellt överförs ansvaret från och med 2019-01-01. 

 
Ekonomisk bedömning 
Beslutet medför inte några negativa ekonomiska konsekvenser. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

20181026 
DNR KS 211/2018-601 

Sid 4 av 4
 

Juridisk bedömning 
Det är juridiskt möjligt att samverka avseende upphandling/inköp genom gemensam 
nämnd. 

 
Samverkan 
Beslutet påverkar inte någon anställd och är därför inte föremål för förhandling. 
Information sker genom ordinarie samverkan genom CSG. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Det är både möjligt och lämpligt att förlägga ansvaret för funktionen upphandling/inköp till 
servicenämnd med ansvar för funktionen ekonomi. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2018-08-29
DNR KS 159/2018  

Sid 1 av 1  
 

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

  

 
Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar 
 
Sammanfattning 
Användandet av tjänstebilar/leasingbilar, finansierade av offentliga medel, omfattas av 
olika former av bestämmelser. Därav finns det anledning att fastställa vilka regler eller 
riktlinjer som ska gälla avseende användandet av kommunens tjänstebilar/leasingbilar. 
  
Riktlinjerna har gemensamt antagits i kommunens ledningsgrupp, KLG. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen fastställa föreslagna riktlinjer.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-29 
Förslag till ”Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar”, daterat 2018-08-29 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna ”Riktlinjer för användandet av kommunens 
tjänstebilar”, att gälla från och med 2018-10-01.   
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 
 
Expedieras till: Kommunens förvaltningschefer och enhetschefer 
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VERSION:   1 
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Riktlinjer för användandet av kommunens 
tjänstebilar/leasingbilar 

 

Kommunens tjänstebilar/leasingbilar får endast användas för 
tjänsteuppdrag och således inte för resor som faller utanför uppdraget.  

 

I samband med jour och beredskap kan tjänstebil/leasingbil, efter 
särskild överenskommelse med arbetsgivaren, kunna medtas till 
bostads -/vistelseadressen; 

 om detta uppenbart förbättrar insatstiden för utryckningar eller 
 om förhöjt beredskapsläge för extraordinära händelser föreligger. 

 

I samband med tjänsteresa kan undantag medges i vissa fall, som t.ex. 

 om tjänsteförrättning skall uträttas närmast påföljande dag och 
förrättningsorten är belägen på sådant håll från bostaden att 
undantaget uppenbarligen minskar restiden eller 

 om tjänsteresa från bostaden måste påbörjas före kl. 07.00 och/eller 
avslutas efter kl. 22.00.  

 

I samband med dylika beviljade undantag, då tjänstebil medtas till 
bostad eller annan vistelseort, får fordonet inte brukas för privata 
ändamål. 

 

Kommunens tjänste-/leasingbilar skall vara försedda med körjournaler 
i enlighet med av arbetsgivaren tillhandahållen mall. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse

2018-10-29
DNR KS 182/2018 901  

Sid 1 av 1  
 

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

 
Centralisering av nämndadministration för bygg- och miljönämnden 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ansluter sig till den centrala nämndadministrationen. Bygg och 
miljönämnden kommer för 2019 ramväxla 113 tkr vilket motsvarar kostnaden för 
nämndadministration om 0,2 årsarbetare. Administrationsenheten kommer att ta ansvar för 
samordning och sekreterarskap avseende Bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01. 
 
Ramväxlingen om 113 tkr baseras på en snittlön från SKL:s årliga lönestatistik för 
nämndsamordnare (34 tkr), multiplicerat med sociala avgifter (38,46 %) samt 20 % av 
tjänstgöringsgrad.  
 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-29 
Tjänsteskrivelse BMN § 34 014/2018 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelse centralisering av nämndadministratör för 
bygg- och miljönämnden. 
 
 
 
 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Bygg- och miljö chef och kanslichef. 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse

2018-10-09 
DNR KS 160/2018 910  

Sid 1 av 1  
 

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

 
Förslag till reviderad riktlinje för dokument- och ärendehantering 
(ärendehandbok) 
 
Sammanfattning 
Syftet med riktlinjen för dokument- och ärendehantering är att Herrljunga kommuns 
tjänstepersoner ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och 
professionellt sätt. 
 
Riktlinjen för dokument- och ärendehantering fastställdes av kommunstyrelsen 2016-01-18. 
Sedan fastställandet av riktlinjen har dataskyddsförordningen trätt ikraft och därmed 
inaktualiserat de bestämmelser i personuppgiftslagen som refereras till i riktlinjen. 
Ändringar har även gjorts i linje med den nya kommunallag som trädde ikraft 2018-01-01.  
 
Riktlinjen saknade tydliga instruktioner för publiceringen på webb, och ett kompletterande 
avsnitt om detta har därför skrivits in i riktlinjen under avsnittet Anslag och publicering. 
Utöver detta har ett antal mindre ändringar gjorts i syfte att förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan olika yrkesroller.  

 
Ändringar har i förslaget markerats i särskild text.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-09 
Förslag till reviderad riktlinje för dokument- och ärendehantering (ärendehandboken) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna för dokument- och ärendehantering 
(ärendehandboken). 
 
Moa Andersson 
Nämndsamordnare/Dokumentcontroller 
 

 
För kännedom 
till: 

Samtliga förvaltningar, dokumentcontroller 
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Inledning  
Syftet med riktlinjerna för dokument och ärendehantering (också kallad Ärendehandboken) är att alla 
ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och professionellt sätt. 

Vi skriver för medborgarna 
Kommunens handlingar har grundlagstatus och regleras av bland annat tryckfrihetsförordningen. 
Tryckfrihetsförordningens främsta syfte är att ”säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning”, detta betyder att spridning av åsikter och information ska säkras. Kommunens handlingar 
är i första hand medborgarnas. Därför blir det viktigt att kommunens handlingar är lättillgängliga, 
sakliga och har en tydlig avsändare. 

Ansvar 
Ansvaret för att ärendehandboken följs ligger på förvaltningscheferna och nämndordföranden. Med stöd 
av detta får nämndsekreterarna skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte 
uppfyller handbokens regler. 

Du kan föreslå ändringar 
När du använder ärendehandboken kanske du upptäcker att något saknas eller att något skulle kunna 
fungera bättre. Lämna i så fall dina synpunkter till kanslichefen. Handboken kommer att uppdateras med 
jämna mellanrum. 

Version 
Nuvarande version riktar sig till chefer, handläggare och nämndsekreteraresamordnare. För 
kommunarkivarie, arkivansvarig och arkivredogörare hänvisar vi till framtagna riktlinjer för 
arkivprocessen. 

Ärendehandboken redogör för dokumenthanteringsprocessen och respektive medarbetares roll inom 
processen. Detta innebär att alla medarbetare i kommunen åläggs ett ansvar för dokumenthanteringen 
som är lika för alla. För att få en effektiv hantering genom bl.a. centraliserad nämndadministration krävs 
att hela kommunen arbetar på samma sätt och fullgör respektive rolls arbetsuppgifter. Detta innebär 
bland annat att du som anställd inom Herrljunga kommun är skyldig att följa dessa riktlinjer och 
använda anvisade IT-verktyg (Ärendehanteringssystemet EDP) och mallar. 

Viktiga kompletterande styrdokument är följande: 

 Herrljunga kommuns grafiska profil 

 Riktlinjer för styrdokument 

 Riktlinjer för arkivprocessen  
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Dokument- och ärendehanteringsprocess 
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Allmän handling 
Herrljunga kommun arbetar efter utgångspunkten att alla handlingar är allmänna och offentliga. Att 
frångå den utgångspunkten kräver stöd i lagstiftning. Tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och 
sekretesslagen samt arkivlagen är de lagar som ytterst reglerar hanteringen av allmänna handlingar. 
Figuren och begreppsförklaringarna nedan beskriver begreppet allmän handling och flera andra begrepp 
som hör till området. 

 

Handling: Med handling avses sammanställningar i skrift, bild, upptagningar som t.ex. e- post, sms, 
datafiler, video, cd m.m. som kan avläsas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. 

Inkommen handling: Handling anses inkommen till myndighet (förvaltning/nämnd), när den har anlänt 
till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Det sistnämnda gäller även utanför 
myndighetens lokaler. 

Upprättad handling: En handling anses upprättad när handlingen nått sin slutliga utformning eller när 
den expedierats. 

Förvarad handling: Om en handling gäller ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten 
förvaras den (finns tillgänglig) i någon form av diarieföringssystem,   

Allmän handling: För att en handling ska vara allmän ska den ha inkommit till eller upprättats hos en 
myndighet (förvaltning/nämnd) och förvaras där. Det är innehållet som avgör om handlingen är allmän, 
inte till vem den är ställd. Dvs om innehållet i handlingen ankommer på myndigheten.  

Ej allmän handling: Internt arbetsmaterial är inte att betrakta som allmän handling, t.ex. ej färdigställd 
tjänsteskrivelse. Ett annat exempel är handlingar som utväxlas med någon annan myndighet för att 
inhämta synpunkter men som inte tillför ärendet nya sakuppgifter (mellanprodukter). Observera att 

Handling

Allmän handling

‐Inkommen, 
upprättad, förvarad

Finns sekretess för 
uppgifter i 
handlingen?

Ja
Sekretessbelagd 
handling

Nej Offentlig handling

Ej allmän handling

Ärende 20



Sida 7 av 35 
 

detta undantag inte gäller utkast som enskild (t.ex. konsult) skickar till myndigheten för synpunkter 
eller returnerar med synpunkter på. Handlingar som en person tar emot i egenskap av annan ställning, 
t.ex. i rollen som politiker eller facklig förtroendeman är inte att anse som allmän handling.  

Sekretess: Ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän 
handling eller på något annat sätt. För att en handling ska beläggas med sekretess måste informationen i 
handlingen omfattas av en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen eller i en lagstiftning som 
denna lag hänvisar till. Observera att sekretess ofta gäller delar av en handling, detta medför att delar av 
handlingen är offentlig.  

Handlingar som omhändertas för slutarkivering blir allmänna handlingar oavsett vad som gällt tidigare. 

Hantering av utlämnande av allmän handling och sekretess 
En begäran om allmän handling ska hanteras skyndsamt och prioriteras i arbetet. Den som begär en 
allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte uppge sitt syfte med handlingen. Innehåller en 
handling sekretess måste detta meddelas snarast. Meddelandet bör innehålla en förklaring till varför 
handlingen är sekretessbelagd. Det är även viktigt att meddela att den som begärt handlingen utlämnad 
kan be om ett överklagningsbart beslut från myndigheten. Begärs därefter ett skriftligt beslut över 
sekretessbeslutet ska detta upprättas snarast av den som enligt delgeringsordningen har rätt att fatta 
sådana beslut. Det är viktigt att det med beslutet biläggs en så kallad besvärshänvisning till 
kammarrätten. 

Utlämnande av allmänna handlingar 
Vem som lämnar ut en allmän handling beror på i vilket skede i processen som handlingen är i. 

 I pågående ärenden lämnar handläggarna ut handlingarna. 

 I avslutade ärenden lämnar registrator ut handlingar från närarkivet. 

 När handlingarna är levererade till kommunens centralarkiv lämnar kommunarkivarie ut 
handlingarna. 
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Personuppgiftslagen PUL Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Allmänt 
Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter. 

De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas när man behandlar 
personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel löpande text. En sådan behandling är tillåten utan 
andra restriktioner än att behandlingen inte får kränka den registrerade. 

Behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 
maj 2018 och då ersatte personuppgiftslagen (PUL). Syftet med dataskyddsförordningen är att ge 
personer bättre kontroll över sina personuppgifter samt säkerställa att deras rättigheter och friheter inte 
kränks genom behandling av personuppgifter. Detta innebär bland annat att varje behandling av 
personuppgifter måste ha en rättslig grund och ett specifikt, särskilt angivet och berättigat ändamål.  

Ett exempel på ett sådant ändamål är handläggning av medborgarförslag. Herrljunga kommun är enligt 
lag (den rättsliga grunden rättslig förpliktelse) skyldig att säkerställa att personer som inkommer med 
medborgarförslag är folkbokförda i kommunen och för att kunna göra det behöver personuppgifter 
behandlas.  

Personuppgift 
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt 
personuppgiftslagen dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även bilder foton på individer 
personer som behandlas i dator kan alltså vara  klassas som personuppgifter. Det innebär att hänsyn bör 
tas till bestämmelserna i personuppgiftslagen dataskyddsförordningen. Det kan till exempel krävas 
samtycke från den person uppgifterna avser. All behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund.  

Behandling av personuppgifter 
Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en 
dators hjälp eller inte. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, 
och bearbetning, spridning genom överföring och radering eller förstöring. 

Samtycke 
Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade – efter att ha fått 
information – godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. 

Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt. Det är tillåtet att 
behandla personuppgifter utan samtycke bland annat om behandlingen är nödvändig för: 

 att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade personen 

 att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet 

 att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras 

 att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras, eller 

 att efter en intresseavvägning om den personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av att 
behandla personuppgifterna och detta intresse väger tyngre än den registrerade personens 
intresse av skydd för sin personliga integritet. 
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Rättsliga grunder 
Som tidigare nämnts krävs en rättslig grund för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten. För 
kommuner är följande rättsliga grunder aktuella:  

 Rättslig förpliktelse som innebär att det finns lagar eller regler som gör att kommunen måste 
behandla vissa uppgifter i sin verksamhet. 

 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse som betyder att kommunen måste behandla 
personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller utföra en uppgift av allmänt 
intresse. 

 Avtal som innebär att den registrerade (personen vars uppgifter behandlas) har ett avtal eller ska 
ingå ett avtal med kommunen.  

 Samtycke som är en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring från den registrerade 
som ger kommunen tillåtelse att behandla specificerade personuppgifter. Samtycket ska vara 
skriftligt och den registrerade har när som helst rätt att återkalla det. Samtycke ska endast 
användas om ingen annan rättslig grund är tillämplig. 

Det finns ytterligare bestämmelser som reglerar när det är tillåtet att behandla vissa typer av uppgifter. 
Detta gäller bland annat vid behandling av känsliga personuppgifter om till exempel hälsa och 
sjukdom, religion, politisk uppfattning med mera. I Riktlinjer för personuppgiftshantering finns mer 
information om behandling av känsliga personuppgifter. 

Kommunens publicering på Iinternet  
Enligt en särskild bestämmelse i personuppgiftsförordningen får personuppgifter göras tillgängliga på 
Internet om dessa ingår i 

 diarier 

 kallelser till sammanträde med fullmäktige eller nämnd 

 en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller 

 ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd. 

 
Finns det risk för att den registrerades personliga integritet kränks, får dock inte uppgifterna publiceras 
på Internet. Exempelvis får känsliga personuppgifter inte publiceras om det framgår vem de avser. Den 
särskilda bestämmelsen innehåller även ett uttryckligt förbud mot publicering av personnummer och 
samordningsnummer. 

Kommuner är enligt lag skyldiga att ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Enligt 
bestämmelser i kommunallagen får protokoll, kallelser och kungörelser publiceras på den elektroniska 
anslagstavlan under förutsättning att kommunen beslutat det och att publiceringen inte strider mot lag 
(dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen). I Herrljunga kommun publiceras dessa 
handlingar på kommunens hemsida. Det är dock av yttersta vikt att publicering sker i enlighet med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Information om vad som får publiceras och inte publiceras finns 
under rubriken ”Anslag och publicering” i avsnittet om nämndsamordnares roll och ansvar.  

Personnummer 
Personnummer får behandlas med stöd av ett samtycke från den registrerade. Finns det inget samtycke 
får uppgifter om personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till 

 ändamålet med behandlingen 

 vikten av en säker identifiering, eller 
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 något annat beaktansvärt skäl. 

 
Om det är fråga om behandling av personuppgifter i ett ostrukturerat material gäller inte detta. En 
behandling av personnummer och andra personuppgifter i ett ostrukturerat material får dock aldrig leda 
till en kränkning av den registrerades personliga integritet. 

Offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen dataskyddsförordningen 
Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos myndigheter ta del av allmänna 
handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter för vilka gäller sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Enligt den gäller exempelvis sekretess för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle 
medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen dataskyddsförordningen. 

Det avgörande är vad som händer med personuppgifterna efter att de har lämnats ut och vad sökanden, 
det vill säga den som begärt ut dem, ska använda dem till. Därför kan myndigheten behöva fråga hur och 
till vad sökanden ska använda uppgifterna. Det ska alltså inte prövas om myndighetens utlämnande står 
i strid med personuppgiftslagen dataskyddsförordningen utan om det kan antas att sökandens behandling 
av personuppgifterna efter ett utlämnande skulle stå i strid med personuppgiftslagen 
dataskyddsförordningen. 

Det kan exempelvis vara nödvändigt att ställa sådana frågor om sökanden begär ut uppgifter om väldigt 
många personer eller ett urval av personer, till exempel baserat på inkomst, språktillhörighet och politisk 
tillhörighet. Kom ihåg att myndigheten inte får ställa mer inträngande eller fler frågor än vad som krävs 
för att göra sekretessbedömningen. Om sökanden sedan lämnar en redogörelse för hur uppgifterna ska 
behandlas bör myndigheten lita på denna. Om frågorna däremot inte besvaras på ett konkret sätt eller om 
redogörelsen framstår som osannolik finns det skäl att anta att sökanden kommer att behandla 
uppgifterna på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen dataskyddsförordningen. 

Register 
När ett register upprättas ska registret och dess innehåll vara helt i enlighet med PUL:s bestämmelser och 
innehållet ändamålsenligt. Med vissa undantag ska automatiserade behandlingar ska anmälas till 
Datainspektionen..   

Registrator 

Posthantering 
Huvudregeln är att all inkommande post, såväl papperspost som e-post och fax ska öppnas så fort som 
möjligt, det vill säga samma dag som den kommer in till myndigheten. Registratorn ska varje dag, och 
helst på förmiddagen, gå igenom dagens papperpost och kommungemensam förvaltningsgemensam e-
postlåda. 

Posten ska även samma dag ankomststämplas med förvaltningsstämpel (eller myndighet) och snarast 
diarieföras eller tillföras postlistan till den myndighet handlingen tillhör. Registratorn avgör i det läget 
om posten hör till ett pågående ärende, utgör ett nytt ärende eller helt enkelt är information som behöver 
delges någon inom den egna förvaltningen och/eller till någon ytterligare förvaltning. När ett nytt ärende 
skapas ska en fysisk ärendeakt som speglar det digitala ärendehanteringssystemet upprättas. Registratorn 
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avgör också i detta läge om skrivelsen eller ärendet berörs av någon form av sekretess. Berörs 
skrivelsen/ärendet av sekretess ska det anges i diariet tillsammans med lagstöd för detta.  

Den som är ledig, sjuk eller av annan anledning är borta från sitt arbete har e n  skyldighet att se till att 
post inte förblir oöppnad. Detta gäller även e-posten. För att undvika att allmänna handlingar blir 
liggande utan åtgärd hos enskilda handläggare som till exempel har semester är det viktigt att även 
personadresserad post (försändelser där personnamnet anges först på adressen) kan öppnas vid 
postöppningen. För att öppna personadresserad post behövs dock en fullmakt från den anställde. 

Varje offentlig anställd bör lämna in en fullmakt till kansliet för att säkerställa öppnande av brev. Avstår 
medarbetaren från att lämna fullmakt måste vederbörande ta ansvar för att posten öppnas, 
ankomststämplas och diarieförs årets alla arbetsdagar oavsett eventuell frånvaroorsak. Det går inte att 
lämna fullmakt kortare perioder till kansliet då det innebär extra administration att hålla reda på vilka 
fullmakter som gäller. 

Avgörande för om posten ska anses som allmän handling är att den kommit in till myndigheten, d.v.s. till 
någon företrädare för myndigheten såsom anställd/förtroendevald och att innehållet rör myndighetens 
verksamhet. Även post som sänts hem till en anställd eller förtroendevald anses därför som inkommen 
till myndigheten om innehållet rör myndighetens verksamhet. Varje anställd/förtroendevald ansvarar för 
att även sådan post blir öppnad dagligen och diarieförd. 

Post är ibland ställd till fel nämnd. Handling i feladresserad försändelse anses som inkommen även om 
den inkommit till ”fel” myndighet. Handlingen ska därför ankomststämplas av myndigheten som tog 
emot den och sedan snarast överlämnas till rätt nämnd. 

Registrering 
Vad ska registreras? 
Huvudregeln är att handlingar (t.ex. brev, faxmeddelande och e-post) som kommit in till eller upprättats 
hos kommunens olika nämnder, förvaltningar och övriga verksamheter förskolor, skolor, 
omsorgsenheter, tekniska enheter m.m. ska registreras eftersom de normalt är allmänna handlingar. 

Allmänna handlingar som är offentliga behöver inte registreras enligt lagstiftningen om de hålls så 
ordnade att det utan svårighet går att fastställa när de inkommit eller upprättats. 

Herrljunga kommuns sträcker sig längre än lagstiftningen för att säkerställa en effektiv och transparent 
hantering av kommunens handlingar. Detta innebär att alla handlingar ska registreras i anvisat 
ärendehanteringssystem (EDP) eftersom det finns behov av att på ett effektivt sätt kunna återsöka 
informationen och snabbt kunna lämna ut handlingarna. Registrering behövs också för att handlingarna 
ska bli synliga för allmänheten. 

Avsteg från riktlinjerna i ärendehandboken beviljas av kommunstyrelsens presidium. 

Allmänna handlingar som är hemliga ska registreras. Handlingar som tillhör personakter inom 
socialtjänsten samt handlingar i hälso- och sjukvårdens patientjournaler behöver dock inte registreras i 
det allmänna diariet 

Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den inte registreras. Det 
kan gälla cirkulär, kurser, anteckningar från personalmöten, rutinbeskrivningar m.m. Eftersom det ofta 
finns behov av att kunna återsöka informationen även i dessa handlingar kan det finnas anledning att 
trots allt registrera dem. 
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Handläggare och/eller registratorn inom myndigheten registrerar handlingar. Vid tveksamheter om 
registrering ska ske eller inte är det registratorn som avgör. 

Offentlighets- och sekretesslagen anger ett minimikrav för vilka uppgifter som ska registreras: 

1 .  Datum då handlingen kom in eller upprättades.  
2. Från vem handlingen kommit eller till vem den har expedierats. 
3. En kort beskrivning av handlingens/ärendets innehåll. 
4. Ett diarienummer eller annan unik beteckning. 

 

Innehåller handlingen sekretesskyddade uppgifter ska punkterna 3 och 4 dock utelämnas eller särskiljas 
om dessa annars skulle röja sekretessen. Detta för att registret i övrigt ska kunna visas för allmänheten. 

Ärendemening 
Ärendemeningen är viktig och ska täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Den ska innehålla bra sökord, 
men inte vara för lång. Den ska kunna fungera som rubrik på tjänsteutlåtande, i kallelser, protokoll etc. 

Undvik att börja ärenderubriken med ord som beträffande, rörande, angående, förslag m.m. 
Förkortningar, interna arbetsnamn m.m. ska inte heller användas. Ärenderubriken ska aldrig innehålla 
personnummer. Övriga personuppgifter anges i kontaktuppgifter. 

Om ärendemeningen behöver kompletteras eller ändras under beredningens gång ska detta göras i 
samråd med handläggaren och ansvarig för diariet. 

Vem ska registrera? 
Handläggarna kan bäst bedöma vilken information som behöver kunna återsökas och bör därför ges 
möjlighet att registrera i sina ärenden själv i så lång utsträckning det går. Registrator hjälper till med 
uppläggning av helt nya ärenden men under ärendets gång registrerar handläggaren tillkommande 
handlingar till ärendet.  
 

Registratorns ansvar 
 Ansvarar för förvaltningens diarium. 

 Håller handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen 
- gör den första bedömningen om handling kan lämnas ut med hänsyn till regelverken. 

 Hjälper medarbetarna med återsökning/eftersökning i frågor om ärendehanteringssystemet (EDP), 
regler kring offentlighet och sekretess samt hantering av personuppgifter. 

 Registrerar, scannar och upprättar pappersakt för nya ärenden (under ärendets vidare gång 
ansvarar handläggaren för att handlingar diarieförs och ser till handlingar förvaras i den fysiska 
akten). 

 Registrerar, scannar och arkiverar inkomna pappershandlingar med tydlig ärendetillhörighet (ex 
genom diarienummer) 

 Sätter bevakningsdatum, datum när svar i ett ärende ska ha lämnats eller en viss åtgärd ha 
vidtagits till handläggare. 

 Avslutar och arkiverar ärenden efter initiativ från ansvarig handläggare. 
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Ärende initieras 
Ett är ärende kan initieras på flera vis. 

 Uppdrag från politiken 

 Uppdrag från chef 

 Eget initiativ 

 Inkommande post/e-post 
 

Oavsett hur ärendet initieras ska ett ärende startas i ärendehanteringssystemet av registratorn.  
Ansvaret för att ärendet startas är den chef eller handläggare som fått uppdraget.  

Kommer uppdrag från politiken ska ärende skapas av kansliet i samband med expediering. Första 
handlingen i ärendet blir beslutsparagrafen. Därefter fördelas ärendet av chef eller enligt 
överenskommelse. 

Kommer uppdrag från chef eller genom eget initiativ är det handläggaren som tilldelats ärendet som 
ansvarar för att ärendet upprättas. Själva upprättandet av ärendet i ärendehanteringssystemet och 
pappersarkiv hanteras som sagt av kommunkansliet. 

Inkommande post/e-post ska registreras och ärende skapas om det är känt eller uppenbart att brevet 
kräver en åtgärd/handläggning från kommunen. Ärendet skapas av kommunens registrator i samråd 
med aktuell chef eller handläggare. Det är således inte bara ärenden som går till nämnd som ska 
registreras utan allt som kräver någon form av åtgärd från kommunen. En åtgärd kan vara ett kvalificerat 
svar på en fråga (dock ej enklare frågor som framgår av tidigare publicerade uppgifter eller andra 
myndigheter). 

Alla handlingar och underlag till ett ärende ska registreras. 

Handlingar som skrivs in i diariet utgörs också av ärenden som skapats på förvaltningen eller 
skrivelser/svar som skickas ut från förvaltningen, expedieras. För att underlätta registreringen bör det 
alltid framgå ett diarienummer (alt. postlista-löpnummer) på handlingen. Märk därför alla inkommande 
och utgående handlingar med ärendets diarienummer. 
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Chef 

Ärendefördelning 
De nya ärenden som kommer in till kommunen tas oftast till någon form av forum för ärendefördelning 
inom respektive förvaltning. Det är chef som i samråd med respektive presidium som är ansvariga för 
ärendefördelningen. Hur detta sker i praktiken är upp till varje förvaltning. Rekommendationen är att ha 
klara nedskrivna processer som gör det lätt för registratorn att direkt fördela återkommande ärenden till 
ansvarig handläggare eller presidieberedning. 

Felaktigt fördelade ärenden 

En handläggare som upptäcker att ett ärende fördelats felaktigt, ska omedelbart kontakta sin chef eller 
registrator så att felet rättas till. 

Chef ansvarar även för att de handlingar som lämnar förvaltningen följer gällande regelverk, 
styrdokument samt principen om saklighet och opartiskhet. För att säkerställa detta kan tjänsteskrivelser 
kontrasigneras av handläggare och förvaltningschef. 

Chef ansvarar för 
 Ansvarar övergripande för hanteringen av ärenden inom förvaltningen och säkerställer att 

arbetsprocessen håller god kvalitet. 

 Slutgiltigt ansvarig för beslutsunderlag till styrelse och nämnder. 

 Slutgiltigt ansvarig för handlingarna som lämnar förvaltningen. 
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Handläggare 

Handläggning och dokumenthantering 
Handlägger ärende och diarieför direkt i ärendehanteringssystemet (EDP) under ärendets gång. 

Ansvarig för diarieföring under handläggningstiden av ingående och utgående e-post, egenupprättade 
handlingar, tjänsteskrivelser mm. 

Ärende startar 

Kontakta registrator för att få ett ärende öppnat och ett diarienummer, detta görs lämpligast via e-post. I 
mejlet anges begäran om öppnande av ärende samt önskad ärendemening. Det är viktigt att 
ärendemeningen är tydlig och sökbar, att bara ange ett generellt begrepp anses inte vara tydligt och 
sökbart. Skriv ut ärendemeningen så att varje ärende blir tydligt och sökbart, se exempel. 

Exempel: 

Avtal med Görans video. 

Ansökan om föreningsbidrag, Görans BK. 

Reglemente för kommunstyrelsen. 

Diarienummer 

Diarienumret ska utgå från den myndighet handläggaren arbetar för. När ärendet skickas till annan 
myndighet inom kommunen kommer även denna myndighet starta ett ärende i sitt respektive diarium. 
Skickas ett ärende från exempelvis tekniska nämnden till kommunstyrelsen upprättas ett ärende i båda 
förvaltningarnas diarier. 

Diarienumret är ett unikt nummer för just ett specifikt ärende. För att underlätta hanteringen och inte 
blanda ihop olika ärenden bör diarienummer användas som huvudsaklig referens i brevväxling med 
brukare, externa myndigheter och myndigheter inom Herrljunga kommun. 

Nämndprocessen 
Upprättar tjänsteskrivelse och överlämnar den till nämndsekreterarensamordnare. 

Det är respektive handläggare, genom sin sakkunskap, som ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till 
nämnd. Handläggaren har ansvar för hela ärendeprocessen. Med andra ord ansvarar handläggare för att 
tidigt ta fram en plan för när ärendet ska behandlas, att beslut fattas i rätt instans och med hänsyn till 
riktlinjer och befintliga styrdokument. 

Exempel: 

Handläggaren har fått i uppdrag från nämnd att arbeta fram nya taxor för renhållning. Taxorna ska först 
behandlas i tekniska nämnden, sedan kommunstyrelse och till sist kommunfullmäktige. Beslut i 
kommunfullmäktige måste tas innan årets slut, och handläggaren planerar in så att ärendet hinner 
behandlas i samtliga instanser. 

Enligt regeringsformens allmänna krav på saklighet och opartiskhet ska beslutsunderlag vara korrekta till 
sitt innehåll. 
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För framställan av ärenden till fullmäktige, styrelse eller nämnd: 

1. Alla handlingar och åtgärder ska ha ett ärende med diarienummer 
2. Alla beslutsärenden ska ha en tjänsteskrivelse enligt gällande mall. 
3. Ska ärendet behandlas i styrelse eller nämnd ska ärendets handlingar anmälas som en mötespunkt 

i EDP innan beredningen. Om ärendet är ett uppdrag från kommunstyrelsen ska 
beslutsparagrafen från kommunstyrelsen anges under beslutsunderlag. Detta gäller naturligtvis 
också vid uppdrag från egen nämnd.  

4. Ärendet ska vara inlämnat innan beredning. Om ärendet inte är inlämnat i tid kan 
nämndsekreteraresamordnare hänvisa ärendet till nästa sammanträdestillfälle. 

Föredragning inför nämnd eller styrelse 
Målet är att tjänsteskrivelse och beslutsunderlag innehåller all nödvändig information och är komplett. 

Respektive presidium avgör om en chef eller handläggare ska kallas till föredragning. Tjänstepersoner 
underrättas via e-post. I föredragningslistan framgår vilken tid och plats som avsatts för föredragningen. 
Vid frågor kontakta nämndsekreteraresamordnare. 

Efter sammanträdet 
Handläggare ansvarar för att bevaka besluten. 

När nämnden behandlat ditt ärende skrivs ett protokoll där nämndens beslut framgår. Ett 
protokollsutdrag på just den paragrafen läggs in av registratorn i ditt ärende i ärendehanteringssystemet 
(EDP) och du kan på så sätt enkelt se vad nämnden beslutat. Det är inte säkert att nämnden beslutat efter 
ditt förslag, så var därför uppmärksam på vad som står i beslutet. 

Detta innebär att ansvarig handläggare förväntas agera utifrån politikens beslut på något av följande 
sätt: 

 Meddela registratorn att ärendet ska avslutas, 

 Uppdatera styrdokument enligt riktlinjer 

 Verkställa beslut 

 Ombesörja återrapportering 

 
Beslut kommer att expedieras av kommunkansliet till de personer som står angivna på tjänsteskrivelsen. 
Om ansvarig handläggare inte har skrivit något under denna rubrik så kommer ingen beslutsexpediering 
att ske. Beslut expedieras inte inom den egna myndigheten, det innebär att ingen pappersexpediering 
kommer att ske. 

Vid myndighetsutövning mot enskild är det handläggarens ansvar att kommunicera beslutet med den 
enskilde. Nämndsekreterarensamordnaren ger i detta fall handläggaren protokollsutdraget för 
expediering.  

Avslutar ärendet och arkiverar pappershandlingar i närarkiv 

Handläggare meddelar registrator när ärendet kan avslutas. Sedan går handläggare igenom pappersakten 
tillsammans med registratorn för att rensa och se till att samtliga registrerade handlingar finns i 
pappersformat. Rensning sker i enlighet med respektive nämnds dokumenthanteringsplan. 
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Ett ärende avslutas när slutgiltigt beslut fattats, de flesta beslut verkställs omedelbart även om 
överklagningstiden inte gått ut.  

Handläggarens ansvar 
 Ansvarig för diarieföring av handlingar under handläggningstiden (exempelvis e-post, 

egenupprättade handlingar).  
- Diarieföringen sker både digital och till den fysiska akten 

 Profession - expert på sitt område/speciallagstiftning. 

 Ansvarig under hela ärendeprocessen inkl.: 
- Myndighetsutövning enl. speciallagstiftning 
- Verkställighet 
- Delegeringsbeslut 

 Ansvarig att skapa sakliga och opartiska beslutsunderlag 

 Huvudansvarig för hela processen från inkommen handling till verkställt beslut och 
återrapportering av beslut. 

 Respekterar bevakningsdatum och följer den beslutade processen för ett ärendes gång. 

 Ta reda på rätt beslutsinstans för ärendet. 

 Att ärendet hinner behandlas i alla instanser i tid. (ska ärendet behandlas i nämnd, KS och KF 
måste chef /handläggare ansvara för att tid avsätts för detta) 

 Kontrollera att hänsyn tagits till gällande styrdokument 
(exempelvis ekonomistyrningsprinciper) 

 Att ärendet har varit ute på remiss till rätt intressenter (exempelvis remiss till politiska partier ska 
ske över två gruppmöten, planera för detta) 

 Att förslag till beslut är rätt formulerat och innefattar alla de nödvändiga beslut som måste tas. 
(Kontakta gärna nämndsekreteraresamordnare för diskussion om beslutsformulering) 

 Att riktlinjer för styrdokument har beaktats. 

 Bevakar och följer fattade beslut inom handläggarens ansvarsområde. 

 Följa upp och genomföra fattade beslut. 

 Att styrdokument rättas och redigeras efter politikens beslut. Därefter lämnas slutversionen till 
kansliet för publicering på hemsidan och anslag enligt kommunallagen. 

 Ombesörja ev. återrapportering till politisk instans. 

 Ansvara för att ärendet avslutas. 
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Tjänsteskrivelse 
Som stöd för handläggaren att skapa beslutsunderlag har tjänsteskrivelsemallen tagits fram och den 
hittas i EDP. 

Tjänsteskrivelsemallen fungerar som en checklista över de saker ett beslutsunderlag ska innehålla. 

En tjänsteskrivelse är ett dokument som handläggare inom kommunens olika förvaltningar skriver för 
olika typer av ärenden. Här beskriver vi sådana tjänsteskrivelser som ska behandlas politiskt av en 
nämnd men kan med fördel användas inom andra områden. 

En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran som syftar till att nämnden ska fatta ett beslut, 
till exempel om att godkänna en åtgärd eller en verksamhet. Det är viktigt att förslaget till beslut alltid 
svarar på den ursprungliga frågan, det vill säga att om någon söker tillstånd för en verksamhet ska 
förslaget till beslut vara antingen bifall eller avslag. Du kan inte föreslå att någon annan ska få tillstånd i 
samma tjänsteskrivelse. 

Rubriksättningen av tjänsteskrivelsen är viktig då samma rubrik kommer att användas i kallelser och 
protokoll framöver. Rubrikerna ska underlätta återsökning och behöver därför stämma överens med 
förslaget till beslut.     

Föreslås en förening få ett bidrag så ska till exempel ordet bidrag finnas med i rubriken. 

De här uppgifterna ska finnas med i sidhuvud, sidfot eller marginal: 

 Förvaltningens/verksamhetens namn. 

 Kommunens logotyp. 

 Handläggarens namn, titel. 

 Det datum då dokumentet färdigställs. 

 Diarienumret för ärendet 
 

Använd rätt tidsform 
Det är viktigt att tänka på att använda rätt tidsform under respektive rubrik: 

 Under rubriken ”förslag till beslut” återges texten i presens. ”rapporten godkänns”, ”föreningen 
NN beviljas 120 kronor i föreningsbidrag” 

 Under rubriken sammanfattning återges texten i perfektum. Till exempel: kalle har ansökt om 
bygglov. 

 

Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna? 
Sammanfattning 

Sammanfattningen ska på ett kortfattat sätt informera läsaren vad ärendet i stora drag handlar om och 
varför det initierats, om det till exempel är en ansökan som kommit in. Det är viktigt att 
sammanfattningen är objektiv och att det inte framgår här vad den specifika handläggaren föreslår att 
nämnden ska besluta. I de fall då nämnden inte följer förslaget till beslut ska sammanfattningen 
fortfarande vara relevant att använda i protokollet. Det är viktigt att sakinnehållet stämmer överens med 
den övriga texten i tjänsteskrivelsen. Fakta som inte kan återfinnas i någon annan del av dokumentet ska 
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heller inte vara en del av sammanfattningen. Sammanfattningen ska svara på frågorna vad som har hänt 
och varför snarare än vilket förslaget är. 

Beslutsunderlag 

Här radas alla dokument upp som påverkar bedömningen och beslutet i ärendet. Det kan t.ex. vara en 
ansökan, skrivelser från andra myndigheter eller tidigare nämndprotokoll. 

Handläggaren ska bilägga de handlingar som nämnden behöver för att kunna fatta sitt beslut. 
Handlingarna ska alltid vara daterade. Dessa uppgifter kopieras till protokollet och därför ska även den 
egna tjänsteskrivelsen anges här. 

Handläggaren ska också ange i vilken ordning handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden. Den 
egna tjänsteskrivelsen bör listas först och därmed ligga överst i handlingarna 

Förslag till beslut 

Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade tagit beslutet. 
Syftet med det är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet. 

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor, och därför ska 
formuleringar som till exempel ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag” inte användas. 

Tänk på att gå rakt på sak utan omskrivningar. Punktform får förekomma i de fall beslutstexten blir 
tydligare i ett sådant format. 

Beslutet ska vara åtgärdsinriktat, vilket innebär att beslutet ska resultera i en viss åtgärd, till exempel att 
något ska utföras eller att ett bidrag beviljas. Varje förslagspunkt bör endast bestå av ett åtgärdsförslag. 

Beslutspunkter numreras även om det bara är en punkt. 

Rubrikerna ”sammanfattning”, ”beslutsunderlag” samt ”förslag till beslut” är alltid tjänsteskrivelsen 
första sida. Första sidans rubriker är matchade mot protokollet och ska kunna kopieras direkt över till 
protokollet för att effektivisera hanteringen. 

Bakgrund 

Här beskrivs ärendet som helhet, vad som har hänt hittills och vad förvaltningen har kommit fram till i 
ärendet och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. I de fall då ärendet kan beskrivas på 
högst en halv A4-sida är det tillräckligt att enbart använda rubriken sammanfattning. I så fall kan denna 
rubrik tas bort. 

Ekonomisk bedömning 

Rubriken är obligatorisk. Beskriv hur förslaget kommer att påverka den egna nämndens ekonomi i år och 
framöver. Det kan även vara relevant att beskriva hur nuvarande situation, innan beslut, påverkar 
ekonomin. 

Juridisk bedömning 

Denna rubrik är frivillig. Det är ändå rekommenderat att beskriva vilka lagar, författningar och 
kommunala bestämmelser som reglerar beslutet. Syftet med detta är att beskriva de juridiska ramarna, 
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det vill säga synliggöra vilka möjligheter och begränsningar som finns för beslutet. Vidare syftar detta 
till att återkoppla till fattade politiska beslut. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Denna rubrik är frivillig. Skriv en sammanfattande miljökonsekvens beskrivning. Finns det även en mera 
omfattande beskrivning ska denna biläggas tjänsteskrivelsen. 

FN:s barnkonvention 

Denna rubrik är frivillig. Barnkonventionens tvingande krav på offentlig verksamhet är dock följande: 

 Pröva barnets bästa med hjälp av exempelvis barnchecklistan 

  Möjliggöra barn/ungas delaktighet och inflytande  

 Sträva efter samverkan och helhetssyn 

 Prioritera barn/unga, det vill säga avsätta tillräckliga resurser 
 
 

Jämställdhetsbeskrivning 

Denna rubrik är frivillig. Enligt Herrljunga kommuns fastställda handlingsplan för jämställdhetsarbetet 
ska jämställdhetsperspektivet beaktas i handläggningen av ett ärende om beslutet rör kvinnor och män, 
flickor och pojkar. Då bör följande checkas av: 
 

 Individbaserad statistik är uppdelad på kön. 

 Underlaget beskriver beslutets konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 I underlaget föreslås åtgärder för att komma tillrätta med skillnader mellan kvinnor och män som 
inte har sakliga skäl. 

 Underlaget innehåller en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till organisationens 
jämställdhetsmål. 

 

Samverkan 

Skriv datum för facklig samverkan och/eller information. Om samverkan ej är aktuell ska detta kortfattat 
motiveras. 

Motivering av förslag till beslut 

Enligt lag ska en beslutsmotivering skrivas i de fall ett beslut innebär att en ansökan avslås helt eller 
delvis. Enligt 20 § Förvaltningslagen finns det inga skäl att motivera beslutet om beslutet inte går emot 
någon part eller om det uppenbart inte finns några behov om att upplysa om skälen till beslutet. 

Rekommendationen är dock att alltid skriva motivering oavsett bifall eller avslag. Motiveringen bör 
innehålla vilka faktiska förhållanden som varit avgörande, vilka lagrum som tillämpats och varför 
lagrummet tillämpats på det aktuella ärendet. 
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Expedieras till/För kännedom 

Det är endast de som omnämns under denna rubrik som nämndsekreterarensamordnaren kommer 
expediera protokollet till. Alla som berörs av beslutet, exempelvis andra nämnder, handläggare, sökande 
och övriga parter ska omnämnas med namn och adress. Uppmärksamma de fall det enligt PUL 
dataskyddsförordningen inte är lämpligt att skriva personuppgifter eller liknande. 

Signering 

Eftersom förslag till beslut alltid sker på chefens ansvar är det även chefen som avgör hur signering ska 
ske. Rekommendationen är att ansvarig handläggare och närmaste chef kontrasignerar handlingen. 
Minimikravet är att minst en person signerar handlingen och skickar den till förvaring i närarkivet. 
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Remisser 
Vissa ärenden kan vara föremål för ett remissförfarande. För detta ansvarar ansvarig handläggare eller 
chef för hela administrationen av remissförfarandet. 

Vilka remissen ska gå till regleras eventuellt av respektive nämnds riktlinjer och bedöms utifrån aktuellt 
ärende. 

Bland andra kan följande parter beaktas vid en remiss:  

 Politiska partier 

 Brukargrupper och råd 

 Andra förvaltningar och myndigheter 
 

Av remissförfrågan ska följande framgå 

 Tydlig avsändare. Mall enligt Herrljunga kommuns grafiska profil. 

 Kontaktuppgifter till ansvarig förvaltning, enhet och handläggare. 

 Tydligt framgå vart svar ska skickas (tänk till exempel på att inte alla har tillgång till e-post). 

 Tydligt framgå hur formatet för svaret ska vara utformat. 

 Tydligt framgå vilken remisstid som gäller. Vid en partiremiss ska remisstiden anpassas så att 
partierna har möjlighet att behandla ärendet på två gruppmöten (KS § 39/1996). 

 

I ett beslutsunderlag till följd av ett remissförfarande ska följande framgå: 

 Remissinstanser som lämnat yttrande ska förtecknas och framgå av tjänsteskrivelsen. 

 Remissvaren eller sammanfattning av remisserna ska alltid finnas med i tjänsteskrivelse eller som 
bilaga till beslutsunderlaget (KS § 39/1996). 
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Delegeringsbeslut 
Samtliga delegeringsbeslut ska enligt lag anmälas till den ansvariga nämnden. Anledningen till lagkravet 
är att överklagandetiden för beslut som överklagas med laglighetsprövning börjar löpa när 
nämndprotokollet (där beslutet anmäls) anslås på kommunens anslagstavla. Om beslutet inte anmäls 
vinner det alltså inte laga kraft. 

För beslut som kan överklagas enligt förvaltningslagen till exempel bygglov, miljötillsyn med mera, 
räknas klagotiden från den tidpunkt som den klagande tagit del av beslutet. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen och bör – oberoende av att det inte finns något krav 
på att anmäla ärenden till nämnden som vidaredelegerats – anmälas till nämnden för att upprätthålla 
tilliten. 

Varje delegeringsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska ärendemening, beslutsdatum samt 
diarienummer eller annat löpnummer ingå.  
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Handläggning motioner och medborgarförslag 
 

Ledamöterna i kommunfullmäktige har rätt att väcka motion enligt bestämmelse i 4 kap § 19 
Kommunallagen (KL) 4:16§. Rätten att väcka motion är en av de grundläggande rättigheterna i den 
kommunala demokratin. 

En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige 
genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det enligt 8 kap § 1 KL 5:23§. 

Om utredning/beredning följer motionens/medborgarförslagets förslag ska kommunfullmäktige föreslås 
anta motionen/medborgarförslaget.  

Om det av utredningen/beredningen framgår att ett beviljande av motion/medborgarförslag inte är möjlig 
ska fullmäktige föreslås avslå motionen/medborgarförslaget. T.ex Till exempel om förslaget inte kan 
prioriteras inom givna ekonomiska ramar, förslaget är olagligt eller om det ligger utanför kommunens 
ansvarsområde.  
 
Om motionens/medborgarförslagets förslag ligger helt i linje med ett arbete som redan pågår kan 
fullmäktige föreslås att motionen/medborgarförslaget anses besvarad/besvarat. Uttrycket 
besvarad/besvarat skall bara användas när arbete eller utredning pågår i enlighet med ett tidigare 
beslut/uppdrag inom verksamheten.  
 
Det kan vara aktuellt att föreslå att vissa delar av motionen/medborgarförslaget antas. Det skall klart 
framgå vilka delar som föreslås ska antas respektive avslås.  
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Nämndsekreteraresamordnare 
Nämndsekreterarensamordnaren ansvarar för själva administrationen kring nämndssammanträdena. Detta 
innebär bland annat att bevaka de ärenden som ska tas upp till beslut, vara behjälplig i frågor kring 
beslutsnivåer, tjänsteskrivelse och beslutsformuleringar, sammanställa och skicka kallelse till nämndens 
ledamöter, upprätta protokoll och expediera protokollsutdrag. 

Beredning  
Innan sammanträdet äger rum samlas presidiet (ordförande och vice ordförande) tillsammans med 
nämndsekreteraresamordnare och ansvarig förvaltningschef vid en så kallad beredning.  

Vilka tjänstepersoner som deltar vid beredningen kan variera mellan de politiska organen. Vid beredning 
som rör KS deltar kommunchef och eventuellt tjänstepersoner som har ärenden som ska tas upp till 
beslut.  

Det är i första hand ordföranden som bedömer vilka ärenden som ska behandlas vid nästkommande 
sammanträde och i vilken ordning, den så kallade föredragningslistan.  

Vid beredningen avgör ordföranden även om det finns ärenden som bör flyttas fram till ett senare 
sammanträdesdatum.  

I och med beredningen antar politiken antingen förvaltningens förslag till beslut som sitt eget eller 
föreslår ett eget förslag.  

Sammanställning och utskick av kallelse  
Efter beredningen sammanställer nämndsekreterarensamordnaren kallelse och föredragningslista.  

Föredragningslistan med samtliga tjänsteskrivelser och eventuella bilagor bildar själva kallelsen som 
lämnas till nämndens förtroendevalda. Formellt sett är det ordföranden som ansvarar för 
sammanställning och utskick av kallelsen. I praktiken sköter nämndsekreterarensamordnaren detta.  

Kallelsen skickas ut senast 5 dagar innan sammanträdet äger rum, förutom för kommunfullmäktige där 
kallelse skickas senast 7 dagar innan sammanträdet.  

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden ska dessutom kungöras på kommunens anslagstavla och 
i lokala tidningar minst 7 dagar före sammanträdesdatum.  

I samband med utskick av kallelsen publicerar nämndsekreteraren samordnaren också kallelsen på 
kommunens hemsida och Filr. 

Obs! Handlingar som publiceras på webben får enligt personuppgiftslagen och offentlighets- och 
sekretesslagen inte innehålla personnummer eller känsliga personuppgifter. Den som publicerar 
handlingar på webben är ansvarig för att kontrollera detta innan publicering. 

Kallelsen skrivs enligt mall och ska: 

 Följa befintlig rubriksättning och dokumentmall i ärendehanteringssystemet  

 Redovisa  
- Vilken nämnd/råd/utskott/styrelse kallelsen gäller  
- Tid och plats för sammanträdet  
- Vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet  
- Vilka ärenden som är beslutsärenden respektive informationsärenden 
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- Meddelanden och delegeringsbeslut  

 Innehålla ansvarig ordförandes och nämndsekreterarens namn  
 

Protokoll  
Formellt sett är det ordföranden som ansvarar för protokollet. I praktiken sköter 
nämndsekreterarensamordnaren detta. Innan sammanträdet förskrivs protokollet av nämndens 
samordnare sekreterare i syfte att åstadkomma en så snabb hantering och god service som möjligt till 
medborgarna.  

Under sammanträdet för sekreteraren anteckningar över närvaro, förslag till beslut, reservationer, 
omröstningar och de beslut som fattas. Se avsnitt Protokollet. 

Justering  
När protokollet är färdigställt ska det justeras av ordförande och utsedd justerare (vice ordförande). 
Justeringen ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdatum.  

Anslag och publicering  
När protokollet är justerat anslås protokollet på kommunens anslagstavla belägen utanför kommunhuset.  
På anslaget ska det framgå vilket datum anslaget sätts upp och vilket datum anslaget tas ned, vanligtvis 3 
veckor och 1 dag efter anslagsdatum.  Dessa datum är viktiga och reglerar överklagandetiden för 
förvaltningsbesvär/ laglighetsprövning.  

I samband med att protokollet anslås publicerar nämndsekreteraren det även i sin helhet på kommunens 
webbplats och i Filr. 

Obs! Handlingar som publiceras på webben får enligt personuppgiftslagen och offentlighets- och 
sekretesslagen inte innehålla personnummer eller känsliga personuppgifter. Den som publicerar 
handlingar på webben är ansvarig för att kontrollera detta innan publicering.  

Anslag och publicering  
När protokollet är justerat anslås protokollet på kommunens digitala anslagstavla som finns på 
Herrljunga kommuns externa webbplats. På anslaget ska det framgå vilket datum anslaget sätts upp och 
vilket datum anslaget tas ned, vanligtvis 3 veckor och 1 dag efter anslagsdatum. Detta ska ställas in 
automatiskt innan publicering av anslag. Dessa datum är viktiga och reglerar överklagandetiden för 
förvaltningsbesvär/ laglighetsprövning.  

I samband med att protokollet anslås publicerar nämndsamordnaren det även i sin helhet på kommunens 
webbplats och i Filr. 

Kontroll av handlingar innan publicering 
Den person som publicerar kallelser och protokoll ska vid varje enskilt tillfälle kontrollera vilka 
personuppgifter som publiceras i handlingarna samt ta bort eller maskera personuppgifter om detta är 
nödvändigt. Maskering kan göras på två sätt: 

 Texten tas bort digitalt på ett sätt som garanterar att texten inte kan återställas. Detta kan till 
exempel göras med vissa versioner av Adobe Acrobat. 

 Texten stryks över med svart tuschpenna så att texten inte syns. Sidan med den överstrukna 
texten scannas. Den scannade sidan kan sedan publiceras. 
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Personuppgifter som får publiceras 
Följande personuppgifter får publiceras. 

Förtroendevalda politikers och tjänstepersoners personuppgifter får publiceras om uppgifterna har 
samband med deras uppdrag eller tjänsteutövning. För politiker kan det till exempel röra sig om namn, 
politisk tillhörighet, politiska åsikter som kommer till uttryck under sammanträden, uppdrag eller 
liknande information. För tjänstepersoner kan det till exempel handla om uppgift om ansvarig 
handläggare, kontaktuppgifter i tjänsten och andra liknande uppgifter.  

Personuppgifter om enskilda, till exempel namn, får publiceras om publiceringen har stöd i någon av 
dataskyddsförordningens rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling och om personuppgifterna och 
övriga publicerade uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte kan antas leda till att den registrerades 
personliga integritet kränks. Det innebär att personuppgifter inte får publiceras i kombination med 
information som innehåller integritetskänslig information, rör lagöverträdelser eller omfattas av 
sekretess/tystnadsplikt. Det är till exempel inte tillåtet att publicera ett beslut om att vitesförelägga en 
privatperson för brott mot miljöbalken på hemsidan utan att maskera vederbörandes personuppgifter som 
namn, adress och personnummer.  

Nedan finns exempel på tillåtna publiceringar av personuppgifter om enskilda: 

 Namn på kommuninvånare som inkommit med medborgarförslag i protokoll och kallelser 
förutsatt att eventuella andra personuppgifter maskerats. 

 Mottagare av kommunens stipendier och priser. 

 Offentliga personer, exempelvis artister och politiker, som besöker kommunen. 

Vid osäkerhet ska publicering inte ske. 

Personuppgifter som inte får publiceras 
Följande personuppgifter får inte publiceras på kommunens hemsida. 

 De personuppgifter som i dataskyddsförordningen klassas som känsliga: 
o Etnisk tillhörighet. 
o Politiska åsikter. 
o Religiös eller filosofisk övertygelse. 
o Medlemskap i fackförening. 
o Uppgifter som rör hälsa och sexualliv. 

 

 Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

 Personnummer eller samordningsnummer. 

 Uppgift om lagöverträdelse. 

 Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om enskildas personliga förhållanden eller 
sådant som har en nära koppling till den enskildes privata sfär. 

Det finns emellertid undantag från förbudet mot att publicera känsliga uppgifter. Känsliga 
personuppgifter får publiceras om det finns ett samtycke från personen som uppgifterna berör eller om 
denne själv på ett tydligt sätt offentliggjort dem. Detta gäller till exempel förtroendevalda samt de 
fackliga företrädare som ibland närvarar på nämndernas sammanträden. Det är exempelvis tillåtet att 
publicera fackliga företrädares namn och uppdrag i protokoll från nämndsammanträden, förvaltningens 
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samverkansgrupp (FSG) och central samverkansgrupp (CSG). Vid publicering av känsliga uppgifter är 
det alltid särskilt viktigt att kontrollera att uppgifterna är korrekta. 

 
Ansvar 
Kanslichefen har det övergripande ansvaret på organisatorisk nivå för webbpubliceringen av kallelser 
och protokoll. Respektive nämnds samordnare kontrollerar kallelser och protokoll som kan innehålla 
personuppgifter och bedömer vilka personuppgifter som får publiceras på webben. Det är också 
respektive nämndsamordnare som ansvarar för att personuppgifterna plockas bort från webbplatsen vid 
behov. 

Avpublicering  
Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre 
tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Därför sker avpublicering av 
protokoll och kallelser vart fjärde år, i samband med ny mandatperiod, från Herrljunga kommuns externa 
webbplats.     

Avpublicerade anslag och kungörelser tas bort från den digitala anslagstavlans arkiv på webbplatsen efter 
två månader.  

 

  

Ärende 20



Sida 29 av 35 
 

Beslutsexpediering  
Expediering innebär att nämndens beslut skickas utanför den egna myndighetens gränser. Expediering 
ska ske skyndsamt, senast dagen efter det att protokollet justerats. Varje enskild förvaltning ansvarar för 
att läsa protokoll och ta till sig de uppdrag de får genom beslut i nämnden. 

Vid beslutsexpediering skickas protokollsutdrag i det aktuella ärendet till den/de som berörs av beslutet.  

Detta sköts av nämndsekreterarensamordnaren och sker endast till de som finns angivna under rubriken 
”Expedieras till/För kännedom” på tjänsteskrivelsen. 

Beslutsregistrering 
Efter detta registreras protokollsutdrag i respektive ärende i dokument- och ärendehanteringssystemet. En 
bestyrkt papperskopia av själva beslutet läggs även i den fysiska ärendeakten. Protokollsutdrag skapas 
enbart för beslutsärenden, ej för informationsärenden eller rapporter. 

 

Beslutet verkställs  
Efter det att protokollet justerats ska beslutet verkställas. Ibland kan det dock vara nödvändigt att vänta 
med att verkställa ett beslut tills det att beslutet vunnit laga kraft. Ett beslut har vunnit laga kraft då 
överklagandetiden har gått ut, se avsnitt Anslag och publicering. 

Nämndsekreterarenssamordnarens ansvar 
 Bevakar tillsammans med förvaltningschefen de ärenden som ska tas upp till beslut. 

 Bistår medarbetarna med hjälp i frågor rörande regler kring beslutsnivåer, tjänsteskrivelse samt 
beslutsformuleringar. 

 Sammanställer och skickar ut kallelse och beslutsunderlag till nämndens ledamöter och ersättare. 
Detta ska ske i så pass god tid att ledamöterna får tid till att ta del av beslutsunderlagen inför 
sammanträdet. 

 Ansvarar för att upprätta ett protokoll inkl. justering, anslag och publicering på hemsidan. 

 Expedierar protokollsutdrag utifrån vad handläggaren angett på tjänsteskrivelsen. 
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Protokollet 
Som stöd för nämndsekreterarnasamordnarna att skapa tydliga och korrekta protokoll så finns det en 
gemensam protokollsmall. 

Paragraferna skrivs löpande under året, varje protokoll börjar dock från sida 1 och beslutspunkter ska 
vara numrerade, även om det bara är en beslutspunkt. Protokollet ska spegla det som sker på 
sammanträdet. 

Första sidan: 

Förtroendevalda ska anges med namn och partibeteckning uppdelade på beslutande och ersättare. Andra 
närvarande, politiker och tjänstepersoner, ska anges under personal. Tjänstepersoner ska anges med 
namn och titel.  

Om förtroendevalda lämnar sammanträdet eller anmäler jäv anges detta på följande sätt på första sidan: 

Exempel ledamot: som lämnar sammanträdet: 

Anders Andersson (KV),§§ 1-4 

Exempel tjänstgörande ersättare: 

Anna Andersson (KV), §§ 4-10 

Exempel ledamot: som lämnar sammanträdet och kommer tillbaka: 

Anders Andersson (KV), §§ 1-4 och 10-15 

Exempel jäv:  

Anders Andersson (KV), §§ 1-3 och 5-7  

 

Andra sidan: 

Här skapas en innehållsförteckning för samtliga paragrafer. 

Övriga sidor: 

Paragraferna skrivs löpande med en paragraf per sida med underrubriker. Varje nämnd respektive 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har en egen nummerserie för sina protokoll. Längst ned på 
sidan ska anges till vem expediering ska ske anges. 

Underskrifter och signaturer 
Ordföranden, sekreteraren och justeringspersonen (justeringspersonerna) skriver under på första sidan.  

På paragrafsidorna ska det inte vara några underskrifter, utan bara signaturer. Eventuella bilagor till 
protokollet ska också signeras. Dessa signeras endast av ordföranden och justeringsperson/personerna. 
Justering ska enligt lag ske inom 14 dagar och meddelande om det ska anslås på kommunens 
anslagstavla inom två dagar därefter. Respektive nämndsekreteraresamordnare ansvarar för att 
meddelanden anslås på kommunens anslagstavla. 
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Tidsform 

För att återge vad som händer under sammanträdet används tidsformen presens (nutid) i protokollet. 

Exempel:  

Anna Andersson (FP) föreslår att ärendet återremitteras.  

Anders Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.  

Under rubriken sammanfattning av ärendet används tidsformen perfekt i protokollet. 

Exempel: 

Lars Pettersson har ansökt om bygglov. 

Vid redovisning av vilka beslut som tidigare fattats används lämpligen tidsformen imperfekt i 
protokollet. 

Exempel: 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2010, § 166, att uppdra åt… 

 

Följande rubriker används i protokollet 

Rubrikerna ska alltid komma i den ordning som visas nedan: 

 Sammanfattning  

 Beslutsunderlag 

 Jäv 

 Förslag till beslut (förvaltningens/presidiets förslag samt förslag på sammanträdet) 

 Beslutsgång (proposition) 
- Omröstning 

 Skäl för beslut (används av myndighetsnämnder och utskott) 

 Beslut (även villkor) 

 Reservationer 

 Anteckningar 

 Hur man överklagar, se bilaga (används av myndighetsnämnder och utskott) 

 Upplysning (används av myndighetsnämnder) 

 Rådgivning (används av myndighetsnämnder) 

 Expedieras till/För kännedom 

 

Vad ska skrivas under de olika rubrikerna i sammanträdesprotokollet? 
Nedan beskrivs vilken information som ska ingå under de olika rubrikerna i paragrafen.  

Tänk på att vissa rubriker inte är aktuella i alla ärenden. 
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Ärenderubrik 
Ärendets innehåll redovisas i en kortfattad rubrik. Denna rubrik behöver inte vara densamma som 
ärendemeningen i diariet. Det är viktigt att rubriken i protokollet speglar beslutet. 

Istället för: Skriv: 

Ansökan av föreningsstöd Beviljande av ansökan av föreningsstöd 

 Avslag på ansökan av föreningsstöd 

Förslag till socialtjänstplan Antagande av socialtjänstplan 

Ny lekpark i stadsparken Uppdrag att utreda en ny lekpark i 
stadsparken 

Nytt tak till simhallen Renovering av simhallens tak 

Projekt Kulturhus Redovisning av projektet Kulturhus 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av ärendet. För att protokollet inte ska 
innehålla för mycket text kan texten från tjänsteskrivelsen behöva kortas ned och omformuleras. 

Beslutsunderlag 
Under rubriken beslutsunderlag återges översiktligt det stöd som finns för beslutet. Den senast tillkomna 
handlingen skrivs överst.  

Om handlingar har samma datum ska tjänsteskrivelsen anges överst. 

Exempel: 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 20 juni 2014, 
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen daterat den 20 juni 2014, 
KS § 184/2013-11-09. 

Jäv med mera 
Jävsreglerna som ska tillämpas av nämnderna är desamma oavsett om handläggningen avser 
myndighetsutövning eller inte. Den jävige får inte delta i handläggningen av ärendet eller vara 
närvarande vid nämndens beslutsfattande i ärendet. Reglerna om jäv är betydligt strängare för nämnderna 
än vad som gäller fullmäktige (då fullmäktiges sammanträden är offentliga) och omfattar inte endast 
ledamot utan även tjänsteperson. I såväl nämnds- som fullmäktigeprotokollen måste det framgå om en 
ledamot varit jävig. 

Exempel: 

Jäv 
Anna Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. Anders 
Andersson (S) ersätter under § 53. 
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Det ska även framgå om ledamot avstår från att rösta. Ordföranden är däremot alltid skyldig att rösta när 
det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras. Om beslutet gäller myndighetsutövning mot en fysisk 
eller juridisk person måste samtliga ledamöter på sammanträdet delta i beslutet, utom när det föreligger 
jäv. 

Förslag till beslut  
Under denna rubrik redovisas förvaltningens/presidiets förslag till beslut och de förslag som ledamöterna 
gör under sammanträdet. 

Exempel: 

Bengt Bengtsson (KD) föreslår att förvaltningens förslag till beslut avslås. 

Anna Andersson (MP) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Anders Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg: ”Ytterligare 
500 tkr tillskjuts utbildningsnämndens verksamhet”. 

Bertil Karlsson (FP) föreslår följande ändring i lönepolicyn: ”att ersättning ska utgå med 4 procent 
istället för 3 procent”. 

Beslutsgång 
Här redovisas i vilken ordning ordföranden lägger fram förslagen till beslut och vilka omröstningar 
(voteringar) som genomförs. 

Det ska även framgå om ledamot avstår från att rösta i en omröstning. Ordföranden är däremot alltid 
skyldig att rösta när det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras. Om beslutet gäller 
myndighetsutövning mot en fysisk eller juridisk person måste samtliga ledamöter på sammanträdet delta 
i beslutet, utom när det föreligger jäv. 

Exempel 1: 

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

Ordföranden frågar om Bertils Karlssons (FP) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Exempel 2: 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning:  

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag 

Nej = i enlighet med Bertil Karlssons (FP) förslag 

Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Här ska beslutet redovisas. Finns det ett förslag till beslut i tjänsteskrivelsen och några ändringar inte 
görs under beredningen eller sammanträdet ska den texten återanvändas. I annat fall måste beslutstexten 
formuleras av nämndsekreterarensamordnaren. 

Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade tagit beslutet. 
Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor, och därför ska 
formuleringar som till exempel ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag” inte användas. 
Beslutet ska vara åtgärdsinriktat, vilket innebär att beslutet ska resultera i en viss åtgärd, till exempel att 
något ska utföras eller att ett bidrag beviljas. 

Exempel: 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Föreningen Kulturbygden beviljas föreningsstöd om 300 tkr för år 2015. 

Om beslutet består av flera beslut eller moment dela upp dem i punkter. 

Omedelbar justering 
Ibland måste en paragraf justeras omedelbart för att beslutet så snart som möjligt ska kunna verkställas 
eller vinna laga kraft. När en paragraf justeras omedelbart ska ett förslag på den slutligt utformade 
paragrafen presenteras på sammanträdet. 

Det omedelbart justerade beslutet ska undertecknas av ordföranden, sekreteraren och justeraren under 
eller i omedelbar anslutning till sammanträdet. Rent praktiskt sker detta genom att upprätta en separat 
förstasida för paragrafen/paragraferna. Beslutet att omedelbart justera paragrafen ska framgå av 
beslutstexten. Lägg till den upplysningen som en egen punkt i beslutet. 

Exempel: 

Kommunstyrelsen beslut 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 
En förtroendevald kan reservera sig mot nämnds/styrelses/fullmäktiges beslut. Om en ledamot väljer att 
inte delta i ett beslut kan ledamoten inte reservera sig. Tjänstepersoner saknar reservationsrätt.  

Exempel: 

Reservationer 

Bengt Bengtsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Bengt Bengtsson (KD) reserverar sig mot beslutet för ledamöterna i sin partigrupp. 

Bengt Bengtsson (KD) och Anders Andersson (M) reserverar sig mot beslutet för ledamöterna i sina 
respektive partier. 

Expedieras till/För kännedom 
Varje paragraf avslutas med Expedieras till och/eller För kännedom. Rubriken markerar att 
protokollföringen av den aktuella paragrafen är avslutad. Här räknas de personer, företag eller instanser 
upp som ska få protokollsutdrag. Uppgifterna ska finnas att hämta i tjänsteskrivelsen i ärendet, under 
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Expedieras till/ För kännedom. Rubriken För kännedom används endast till de som ska ha ett 
protokollsutdrag som information och som inte behöver agera på beslutet.  

Exempel: 

Expedieras till:  Ägaren till fastigheten Styrbjörn 1  
 Bygg- och miljöförvaltningen 

För kännedom: Kommunstyrelsen  

Meddelanden 
Meddelanden som lämnats nämnden redovisas i en samlad paragraf i protokollet. 

Exempel: 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Delegeringsbeslut 
Redovisningen i protokollet kräver inget tjänsteutlåtande, utan skrivs direkt i form av en 
protokollsparagraf. Paragrafen bör avslutas med ett ställningstagande från nämnden om redovisningen 
kan godkännas.  

Exempel: 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Bilagor till protokollet 
Sträva efter att lägga så få bilagor som möjligt till protokollet så att de kan förstås självständigt, utan 
hänvisning till bilagor. 

Följande typer av dokument ska dock alltid läggas som bilaga: 

 Budget, verksamhetsplan 

 Delårsredovisning och årsredovisning 

 Övriga typer av styrdokument 
 

Exempel: 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bolagsordning för AB Bolaget fastställs (KS § 45/2012, bilaga 1) 

Om bilagor läggs till protokollet ska det vara i form av kopior. Bilagorna ska signeras av ordföranden 
och justeringspersonen/personerna. 
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Plan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelse 
2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är reglerad i kommunallagen. 
Inför nya mandatperioden 2019-2022 bör kommunstyrelsen fatta beslut om i vilken form 
kommunstyrelsen ska bedriva den formella uppsiktsplikten. 
 
Den formella uppsiktsplikten genomförs i form av dialogsammanträden avseende ledning  
och styrning med uppsiktsplikt i form av verksamhetsdialoger, ägardialoger och finansråd. 
 
Det ankommer på Nossan AB.s styrelse att fastställa omfattning och tidsplan för 
ägardialoger med dotterbolagen.. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-01 
Bilaga: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019, plan för dialogsammanträden avseende 
ledning och styrning med uppsiktsplikt gällande verksamhetsdialoger, ägardialoger och 
finansråd. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag 
och stiftelse 2019.  
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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 Bilaga  
Plan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelse 2019. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019, dialogsammanträden avseende ledning  
och styrning med uppsiktsplikt. 
Verksamhetsdialoger, ägardialoger och finansråd. 

 
Typ av möte Hur ofta Deltagare Kommentar
Ks 
Verksamhetsdialog 
 

4ggr/år med resp. 
nämndspresidium 
 
(Februari, maj, 
sept. nov) 

KSpres, N-presidium, 
förvaltningschef, 
kommunchef, 
ekonomichef/controller, 
kanslichef 

Syfte: Utifrån KS 
uppsiktsplikt hålla dialog 
med nämnderna. 
 
KSO är sammankallande 

Ks Ägardialog  
 

2ggr/år med resp. 
bolag 
 
(jan, september) 

KS presidium, VD + 
ordförande, kommunchef, 
ekonomichef, kanslichef 
 
(Nossan, Herrljunga 
elektriska, Herrljunga 
Vatten,Herrljungabostäder, 
Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler) 

Syfte: Utifrån KS 
uppsiktsplikt hålla dialog 
med bolagen. 
  
KSO är sammankallande 

Nossan ägardialog
  
  
  
 

2ggr/år 
(april, oktober) 
 

Nossans styrelse samt VD 
och ordförande i bolagen 

Syfte: Utifrån Nossans 
roll som moderbolag hålla 
dialog med dotterbolagen 
 
Nossan är 
sammankallande 

Finansråd 
 
 

2ggr/år 
(april, oktober 

Ekonomichef, VD i 
respektive bolag 

Syfte: 
Se över 
kommunkoncernens 
likvida medel och lån, 
likviditetsplanering och 
lånestrategier.  
 
Ekonomichef är 
sammankallande 
 
Information till KS som 
meddelande via protokoll 
från Nossan (i Nossans 
protokoll finns 
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finansrådets protokoll 
som bilaga) 

 
Verksamhetsdialoger 2019 
Under 2019 kommer verksamhetsdialogerna att hållas under februari, maj, september och november 
månad.  
Dialogerna hänger samman med det ekonomiska årshjulet och kommer att behandla bokslut, 
månadsrapport/tertial 1, delårsrapport och budget.  
Syftet med dialogmötena utgår ifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt där information och dialog ses som 
nyckelfaktorer. 
Deltagare på månadsdialogerna är kommunstyrelsens presidium, kommunchef, aktuell nämnds 
presidium, förvaltningschef, controller och kanslichef/sekreterare.  
 
Fokus Bokslut 

2018 
Tertial 1 
Budget 2020

Delårsrapport Budget  
2020-2022 

Datum 25 Februari 
 

20 Maj 30 September 25 November 

Bildning 
 

Kl. 13-14 Kl. 13-1600 Kl. 13-14 Kl. 13-1600 
 

Social Kl. 14-15 Kl. 13-1600 Kl. 14-15 Kl. 13-1600 

Tekniska Kl. 15-16 Kl. 13-1600 Kl. 15-16 Kl. 13-1600 

Bygg o Miljö Kl. 16-17 Kl. 13-1600 Kl. 16-17 Kl. 13-1600 

Bokslut 2018 
Respektive nämndpresidium med KS presidium. 
Information och dialog om nämndens bokslut.  
Måluppfyllelse, ekonomisk redovisning, internkontroll och bokslutets konsekvenser för nästkommande 
år. 
 
Tertial 1 och Budget 2020 
Gemensam verksamhetsdialog, samtliga facknämnder presidium och KS presidium. 
Information och dialog om nämndens uppföljning per april samt budget 2020.  
Måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt uppdatering om väsentliga händelser som inträffat eller ska 
inträffa i nämndens ansvarsområde. Vidare diskuteras nämndens förutsättningar i budget 2020.   
 
Delårsrapport 
Respektive nämndpresidium med KS presidium  
Information och dialog om nämndens uppföljning per augusti.  
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Måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt uppdatering om väsentliga händelser som inträffat eller ska 
inträffa i nämndens ansvarsområde. 
  
Budget 2020-2022 
Gemensam verksamhetsdialog, samtliga facknämnder presidium och KS presidium. 
Information och dialog om nästkommande års budget samt dialog om den kommande budgetprocessen.  

Varje presidium informerar om hur årets budgetprocess har gått och hur de ser på kommande års budget.  

Under mötets avslutande timme presenterar kommunstyrelsen tidsplan och tankar inför nästa års 
budgetprocess.  
Dialog hålls sedan om utmaningar och möjligheter i kommande budgetarbete.  

 
Övriga kommunövergripande eller förvaltningsspecifika fokusområden: 

 Heltid som möjlighet 
 Minskad sjukfrånvaro 

 Efterföljning styrdokument 
 Särskilda händelser/ärenden 
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Ägardialoger – 2019 
Kommunstyrelsen - Kommunala aktiebolag och stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
 
Kommunstyrelsens presidium genomför ägardialoger 2019 med; 
 
Nossan Förvaltningsaktiebolag 
Herrljunga Elektriska AB 
Herrljunga Vatten AB  
Herrljungabostäder AB  
Uppsiktsdialog med Stiftelsen Herrljunga Industrifastigheter 
  
Plats: Herrljunga kommunhus lokal Sämsjön 
 
Tidsplan 2019 
De kommunala aktiebolagen: Måndag 28/1   kl 1400 – 1530 
    Måndag  2/9 kl 1400 – 1530 
 
Herrljunga Industristiftelse: Måndag 28/1  kl 1530 – 1630 
    Måndag 2/9  kl 1530 – 1630 
 
I enlighet med kommunallagens 6 kap § 1, ska styrelsen utöva uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Utifrån uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen genomföra två ägardialoger 
med bolagen inom bolagskoncernen (maj och dec).  
Ägardialogen genomförs gemensamt med samtliga bolags representanter. 
 
Dialogen mellan kommunstyrelse och Herrljunga Industrilokaler sker med ordföranden för Herrljunga 
Industrilokaler.  
 
Fokus vid ägardialogerna/uppsiktsdialogerna är;  
 
 Dialog avseende det ekonomiska läget och kommande utmaningar 
 Dialog avseende Kris- och beredskapsarbetet, Säkerhetsarbete, Arbete med det Civila försvaret och 

Säkerhetsskyddsarbetet 
 Dialog avseende verksamhetens bedrivande i förhållande till gällande bolagsordningar, ägardirektiv, 

anvisningar i styrdokument samt gällande och för bolaget/stiftelsen relevant lagstiftning. 
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Finansråd – 2019 
Finansråd genomförs vid två tillfällen per år. 
Ekonomichef är sammankallande. 
 
Medverkande: 
Se över kommunkoncernens likvida medel och lån, likviditetsplanering och lånestrategier.  

 
Syfte: 
Översyn av kommunkoncernens likvida medel och lån, likviditetsplanering och lånestrategier.  
Information till KS som meddelande via protokoll från Nossan (i Nossans protokoll finns finansrådets 
protokoll som bilaga) 
 
För 2019 gäller följande planering: 
29/4  kl 1300-1400 
28/10  kl 1300-1400 
 
Ägardialog Nossan - 2019 
Nossan Förvaltningsaktiebolag ansvarar för ägardialogen med dotterbolagen.  
Ägardialog Nossan genomförs 2 gånger per år, april, oktober.  
Ordförande för Nossan Förvaltningsaktiebolag är sammankallande 
 
Medverkande: 
Nossans styrelse samt VD och ordförande i bolagen  
 
Syfte:  
Utifrån Nossans AB.s roll som moderbolag, uppsikt och dialog med dotterbolagen 
 
För 2019 gäller följande planering: 
29/4  kl 1400-1600 
28/10  kl 1400-1600 
 
 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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Beredning av urval inför rekrytering Kommundirektör Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Rekryteringen av kommundirektör 2019 är påbörjad. 
Vid sista ansökningsdag finns 29 sökanden. 
 
Eftersom ny kommundirektör tillträder i den nya mandatperioden är det lämpligt att det 
nyvalda kommunstyrelsens presidium utgör rekryteringsgrupp och genomför urval med 
intervjuer enligt rekryteringsplan. Planerat var att personvalet av politiskt förtroendevalda 
genomförs i kommunfullmäktige i november. 
 
Den nyvalda kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om tillsättning i januari/februari 2019 
och ny kommundirektör förväntas kunna tillträda senast 2019-06-01. 
 
Beslutet var att då Kommunfullmäktige, enligt plan 2018-11-13, valt nya 
kommunstyrelseledamöter och utsett ordförande, 1. Vice ordförande samt 2. Vic 
ordförande för kommunstyrelsen, tar dessa tre omedelbart på sig uppdraget att påbörja och 
genomföra rekryteringsprocessen.   
 
Med anledning av att beslutsprocessen avseende personval till styrelse och nämnder är 
förflyttad till beslutsdatum i början på december, på ett aviserat extra utlyst 
kommunfullmäktige, behöver en viss justering göras avseende urvalsprocessen av de 
sökande kandidaterna. 
 
Det är angeläget, att urval av och att utse lämpliga kandidater bland de sökande, är väl 
förankrat i kommunstyrelsen och att rekryteringsprocessen inte tappar fart föreslås följande 
justering. 
 
Nuvarande kommunstyrelse utser en beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och två ytterligare representanter att utgöra beredningsgrupp i urvalet av 
kandidater till första intervju. 
 
Beredningen kan genomföras måndagen 19 november 2018 kl 1300 (1400) – 1700. 
 
Det är av vikt att beredningsgruppen får en bred politisk representation. 
 
Följande urval föreslås; 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 
Kommunstyrelsens vice ordförande (M) 
Oppositionens representant i kommunstyrelsens arbetsutskott (S) 
En företrädare från majoriteten i kommunstyrelsen 
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En företrädare från oppositionen i kommunstyrelsen 
 
När beredningen har genomfört urvalsprocessen kan kontakter med kandidaterna tas och 
bokas in för intervjuer, där det nyvalda presidiet för kommunstyrelsen representerar 
arbetsgivaren i urvalsprocessen. 

 
Förslag till beslut 
Nuvarande kommunstyrelse utser beredningsgrupp med syfte att genomföra urvalet av 
kandidater till första intervju. 
 
Beredningen genomförs måndagen 19 november 2018 kl 1300 (1330) – 1700. 
 
Följande urval föreslås; 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Oppositionens representant i kommunstyrelsens arbetsutskott 
En företrädare från majoriteten i kommunstyrelsen 
En företrädare från oppositionen i kommunstyrelsen 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

KLG Herrljunga 
Fackliga repr CSG Herrljunga 
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Beslut om att utse dataskyddsombud för kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte därmed 

personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav 

på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. I samband med detta ersätts 

personuppgiftsombudets roll med ett dataskyddsombud.  

Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud 

utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt 

organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är en myndighet som enligt 

dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsombud. Det är varje styrelse/nämnd som 

är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som därmed 

också ansvarar för att utse ett dataskyddsombud som ersätter den nuvarande rollen som 

personuppgiftsombud. Efter konsultation med Herrljunga kommuns dataskyddsombud står 

det klart att även kommunfullmäktige måste utse dataskyddsombud.  

 

Herrljunga kommun anställer inget eget dataskyddsombud utan köper tjänsten från 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-09 

Skrivelse från Boråsregionen daterad 2018-04-09 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin 

vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud.  
 
 

Emelie Cergic-Boberg 
Kanslichef 

 

 
Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, Datainspektionen 

Magnus Blomqvist och Dan Bodin, Boråsregionen 
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Tjänsteskrivelse  

2018-11-09 

DNR KS 221/2018 610  

Sid 2 av 2 

 

Bakgrund 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, fick i uppdrag av direktionen att anställa 

gemensamma dataskyddsombud utifrån kraven i dataskyddsförordningen, GDPR, 

rekryteringen är nu klar och två personer har anställts. 

 

Kort om Dataskyddsombudets roll 

Dataskyddsombudets övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka att organisationen 

följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen. 

 ge råd om konsekvensbedömningar. 

 vara kontaktperson för Datainspektionen. 

 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen. 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 
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CIRKULÄR 18:40 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Marianne Albemark 
 
Nyckelord: Sommartid, vintertid 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona 

Arbetsgivarpolitik 
 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.se, www.sobona.se 

 

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga 

organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid 

Bakgrund 

I cirkulär 18:32 informerades om att  överenskommelse träffats med Vårdförbundet 

kring vissa frågor om sommartid/vintertid och att diskussioner fördes med övriga 

fackliga organisationer. Överenskommelsen som träffats med Vårdförbundet innebär 

att det görs en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar 

rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26.  

Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och 

därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från 

och med övergången till normaltid (vintertid) i år.  

Nu har motsvarande överenskommelse träffats med samtliga fackliga organisationer.  

 

Rådgivning 

Med anledning av att  överenskommelse nu har träffats med samtliga fackliga 

organisationer gäller följande för samtliga arbetstagare   

 

 

 

 

 

 

 

 

Överenskommelsen från 1993 är i övrigt oförändrad. Överenskommelsen har ingen 

retroaktiv verkan. 

 

 

Den ersättning som ska utgå för arbetstagare som tjänstgör sista natt med sommartid ska från 

och med övergången från sommartid till normaltid (vintertid) med start natt mot söndag 28 

oktober 2018 ersättas med enkel övertid. Denna ersättning ska utges till såväl deltids- som 

heltidsanställd som arbetar en extra timme under sitt ordinarie arbetspass till följd av 

tidsomställningen. 
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Frågor 

Frågor om överenskommelsen om sommartid och detta cirkulär kan ställas till 

förhandlingssektionen 08-452 70 00 samt Sobonas servicetelefon 08-452 75 20. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik  

 

 

Niclas Lindahl 

  

 Marianne Albemark 
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~g HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmantradesdatum Sid 6 
2018-10-02 

SN § 90 DNR SN 51/2018 

Delårsrapport socialnämnd 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första 
månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall 
på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över 
måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret. 

Per den 31 augusti 2018 har socialnämnden en periodiserad budget på 131 050 
tkr. Utfallet för samma period uppgår till 131 674 tkr vilket ger en 
budgetavvikelse per 2017-08-31 på- 624 tkr. Uppbokningar av större intäkter 
och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall. 

Prognos för socialnämnden visar på ett överskott l 090 tkr för helåret 20 18_ I 
prognosen ingår resultatfäring av flyktingbufferten för nyanlända, ankomna år 
2013, med l 200 tkr. 

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bland annat har 
sjukfrånvaron sjunkit något. Alla målindikatorer har inte kunnat följas upp men 
kommer att redovisas i årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13 
Socialnämndens delårsbokslut 2018-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till 
Kommunfull mäktige. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till 
Kommunfull mäktige. 

ExpNJilTas lill : ~ommuntUIImäk!Jgc 
För k;inncdum ('omrnlkr 
till: 

Justerandes stgn Utdfagsbestyrkande 
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Dl/\R/l~NUMMER 201R-51 

1/\STSTALLD/lNSTANS SN § 90/2018-10-02 

VERSION: 

SENAST REVIDERAD: 20 18-10-02 

GILTIG TILL: 

DOKUMENT ANS V AR: Förvaltningschef 

Delarsrapport 
2018-08-31 
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Inledning/Sammanfattning 
2018 ftrs första del har prtiglats av den nya datask.;,ddsförordningen som trtidde i kraft den 25 maj Etclpp 4 pft 

hagen har öppnats och förberedelserna inför den nya beta lansvarslagen har påbörjats Från 25 september tir lagen i 
skarp drift i Västra Götalandsregionen Den nya organisationen som triidde i kraft november 2017 har satt sig tmder 

början av 2018 och ett arbete kring fördelning och samarbete mellan de två nya verksamhetsområdena, myndighet 
och socialt stöd, har pågått. Inom vård och omsorg har ett pilotprojekt för heltidsprojektet påbörjnts under våren. I 
samband med uppstarten av projektet har en lokal överenskommelse med Kommunal tagits fram för att kunna 
genomföra projektet. 

Prognos för helåret 2018 är ett överskott på l 090 tkr, varav l 200 tkr är resultatforingav flyktingbuffert för 
nyanlända ankomna 2013 och tidigare. För ordinarie verksamhet prognosliseras alltså ett tmderskott på 11 O tkr. Det 

ser tufft ut framförallt inom myndighet men n ven inomvardoch omsorg. Detta på grund av bland annat att det varit 
svårrekrytera t 

Ansvar och uppdrag 

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra konununens uppgifter inom socialtänsten och se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som konummfullmäktige 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 

Socialnänmden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i 

kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen. 

Samhällets socialtjänst skall JJ<'i demokratins och solidmitetens grund främja människors 
- ekonomiska och sociala trygghet, 

-jämlikhet i levnndsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 
Socialtjänsten skalltmder hänsynstagande till mnnniskans ansvar tor sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser 
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmnnderätt och integritet. 

2 
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Verksamhetsbeskrivning tom 20180831 

Nämnd och förvaltningsledning 
Soci:1lntimnden hm under tu·ets 8 förstn mrmndcr sammnntrtitt 6 grmger Socinlniimndens myndighetslitskott hm h[!J't 

l O S:1n1l11[!11träden 

Viktigm·e beslut som t[!gits tir följande . 

• Förstudie Hagen 

• Anskaffning av VIV A :1pp. till hemt]iinst~,;n , 

• Revidering av rik1linje tillsyn via kam~,;ra. 

• Revidering av pl:1n avveckling BVB för ensamkommande 

• Revidering riktlinje placering av ensamkommande som fYller 18 år eller om M.igrationsverkct skriver upp 

<il dem 

• Förhyming av administrativa lokaler på Verkst[ldsgatan. 

• Ny riktlinje för taxor och :1vgifter med bland mmat justering av taxa för medicinsk fotvård och för kost

[lvgifter från 2019 

• Boendeavgift för korttidsplats 

Förvaltningsledningen har verkat i nuvarande form sedan november 2017 Under vintern/vi1ren har ledningsgruppen 

arbetat med att siitta rmnama för mbetet och samarbdet i gruppen. E tt onm1de som varit prioriter:1t är 

processkartläggning cliir mycket fokus har lagts på processen kring utskrivningsklara från sjukhus utifrån den nya 

utsla-ivningslagen. 

Mycket arbetstid hm lagts på arbetet med dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj såvtil för chefer som 

för den arbetsgrupp som torvallningsledningen utsett En regi sterförteckning över de personuppgifter som 

socialnäl11l1den behandlar har sanmwnställts, klassning av viktiga verksamhetsprogram har gjorts och 

systemförvaltarplan för Viva är antagen. Information om hur nänmden behandlar personuppgifter har tagits fram 

K var i arbetet iir att uppdatera nämndens dokumenthanteril1gsplan , se över informationssäkerheten och göra 

riskbedönmingar för de olika personuppgifter som hanteras inom nämndens område samt ta fram 

systemförvaltmplan för övrig:1 verksamhetssystem 

Myndighet 
Verksamhet Myndighet bildades i samband med Soci:1ll'örvalt.ningens omorg<misering den 13 november 2017 
Verksamhet Myndighet bestf1r ov enheterna Bnm och familj, Försörjningsstöd, Bistlmd, LSS, M.issbruk, 

Socialpsykintri, VIN-våld i niim rebtion, samt Fnmiljeriitt och Alkoholtillstlmd. Verksamheten nrbetar enligt och 

regleras bland am1:1t av Socialtjiinstl:1gen, SoL, Lag med siirskilc\:1 bcstiimmclser om vård av ung:1, L VU, Lag om 

vån.l av missbrukare i vissa fi.dl. LVM. Förtildrabalken. FB, lliilso- och sjukvl1rdsbgen, HSL, Lng om stöd och 

scn·ice till vissa funktionshindmde, LSS, L1g om psykiatrisk tvtmgsvård, LPT, och Offentlighets- och 

sekretesslagen 

Pti enhet Barn nch familj sluta Je Llllder \tn·en 2018 tre socialsekretemre Tjiinsterna kommer att tillsiill::ls med tvt1 

socionomer under september monad En l :c socialsekreterare rekryterades och hörjade pfl sin tjiinst i februari 

l}insten hade Jram till dess uppriiltMllits a\· en konsult Personalbudgeten iir anstriingd, vilket har sil1 Jorklaring i 

att det under ~1r 2017 och 2018 har J'unmls \ <IKrmln tjtinster som trots mmonsering, ii ven i sociala medier, inte \·aril 

mi~jl!gl all rekrYlera socionomer till Det \<H diirtlir nödviindigt all köpa dvm konsulltjtinster Hir all kunm utföm 

111\ nuig.hetsutmningen på ett rtittssiik~,;rt siitt /\Ila tJiinster ii r nu tillsatt:1 Tvö konsulter kommer all Cinnas kvar iinnu 

en tid i \'iinlan p~1 all de rekn·ter:1de soeionomema tilltriiuer sina tjtinster och introduceras i mbeld , dock som liingst 

nktober mt!nad Lll, om inget ol(irulstigbarlmtriilbr 

Antalet anmtilning:1r och ansökningar till enhet Barn och J'umil.i öknr Arcmkna iir komple:-;n, svi\ra och h:1ndlar ol'ta 

om \Öld, m1ssbruk och/eller hedersproblematik SkYdclsbehovet gör alt iirenden:1 tar mer lid att h:1nclliigga jiimfört 

med rmdra örenden cfterStl111 sk\·ddsplacering m~1st~,; ske med a\·sti\nd till Herrljunga och det, uv Jlirklorliga skiiL i 
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tirenden dtir Jet t~"\rekomm..:r ,[dd, krii\'S lYfr hnndltiggnre i iirendehandWggningcn med tanke p<i persomilens 

siikerheL skyddsplacering är en dyr kostnaJ för enheten Jå I-IVB-hem med sk:ydd har ett högre dygnspris och 

familjehem inte iir aktuellt i det akuta skedet Placeringar ökar iiven i övriga l<mdet vilket ibland medf(1r svårighet..:r 

för kommunen nlt hilla lediga platser. ,.jlket iir iim1u en anledning till alt niimnden måste ncceptera den plnts som 

erbjuds och som matchar utifrån b::rmcls behov och biista I beslut som rör barn ska bams bästa alltiJ ha (()Jdriide 

enligt l kap 2§ Socialtjtinstlagen, se ii ven SOU 2016: 19 

Vid {Irsskiftet bildades VIN-gruppen En grupp som har en representant med från Myndighets samtliga enheter och 

som ska ha kompetens i ärenden som rör våld i nära relation Gruppen triiffas regelbundet och har hittat former, 

rutiner och arbetssiitt som är mycket anviindbma niir ett ärende aktualiseras på någon av enheterna Gruppens 

medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gmppen finns även personal med från Verksmnhct 

Socialt stöd. 

Pi\ enhet Missbruk, socialpsykiatri och VIN slutade en socialsekreterare i juli månad och ersiitts internt. Enheten 

kommer även att förstärkas hösten med en socialsekreterarc, då antalet VIN-ärenden ökar och dessa tirenden tir 

tidskrävande, Förstärkningen löses genom att personal omfördelas inom verksamheten tmder hösten 

Kostnader för placering av vuxen med missbruksproblematik och med eller utan psykiatrisk ohälsa minskar. 

Anledningen är att enheten har ett viilupparbetnt samarbete med vuxenbehandlaren p~l Verksamhet Socialt stöd, 

som efter beviljat bistånd triiffar personen för bland am1at stödsamtal och drogtester. En annan anledning är att 

handliiggama är noga med att alltid kalla till SIP-möte när en person har någon form av psykisk ohälsa för att 

förekonm1a att all kostnad torpersonens behandling landar på kommunen, Det kommer även att bli aktuellt med 

SIP-möten när de nya direktiven träder i kraft 2019 om att utskrivningsklara patienter ska skrivas ut från psykiatrisk 

vårdavdelning till konm1unen inom tre dagar. 

Pi\ enhet Försörjningsstöd är l: e socialsekreterare föräldraledig till och med januari 2019 och ersätts av en 

socialsekreterare från enheten, som i sin tur har en vikarie på sin tjänst. Kostnademu för försörjningsstöd har ökat 

under året, vilket bland am1at beror på försäkringskassans ändrade rutiner, att personer med anknytning och 

asylsökande som får uppehållstillstånd erhåller kompletterande försörjningsstöd samt att ekonomiskt stöd i det 

akuta liiget kan beviljas en person som med eller utan barn fatt fly herm11et på grtmd av våld i relationen 

På enJ1et Bistånd och LSS upprtitthöll en konsult tjiinsten som !:e socialsekreterare efter omorganiseringen i 

november 2017 och i vänlan pi\ rekrytering I slutet av februari i {Jr tillträdde nuvarande l :e socialsekreterare sin 

tjtinst på enhet Vuxen och konsulten avslutade diim1ed sitt uppdrag 

På gruppen Bistånd förekomrm:r ett intensivt arbete med att förbereda rutiner och arbetsstitt inför den 25 september, 

när utskrivningsklara patienter ska tas hem till kommunen inom tre dagarmmars debiteras kommunen kostnnden 

för de dygn som patienten tvingas stmma kvar pi\ sjukhuset i väntan på t ex hemtjänst och nnpassni.ng av bostnden 

Tvii administrntörer har avdelats lli1 all avlasta handlnggamn med administrativt arbete på enheten Bam och l~1milJ 

samt pii enheten Bistimd och LSS s{J att handläggare och socialsekreterare kan iigna mer tid åt iirendehandliiggning. 

När det gäller familjertittsliga iircnden sn handliiggs tirenden giillnndc H1stställande av faderskap och drdnacL iliir 

föräldrar som är överens men m le gifta, D\' hanJliiggare på Socwltjiinsten i Herrljunga Övriga f~1miijcriiltsliga 

ärenden handläggs av fnmilJcriitten på Socialtjänsten i Borås 

!\.lkoholhandläggarc tillhör Vcrks<rmhct MYndighetmen vin a\·tal köps tjiinsten av Socialtjiinsten i Lidköping 

Centralt stöd 
Under dc första <ltta mimadem a a\ 20 l R hm m betel påbörjats med att ta fram proccsskartliiggningm för olika 

hm'udområden pl1 Up]Xlrag a\ !<:in nitningsledningen 13land annat linns det en kim process för plats pil korttrelen 

Under \'{tren hnr m riktlinje l{ir la'\or och nvgirter arbetats fram och antagits a\· konummli.dlmiiktige En l(iriindring 

som skett iir att kommunen ska tn ut 11\g.i!'tl(.)r pl8ts p{J korttiden vilket inte har gjorts tidigare 
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Försök all starta upp en bemanningspool har skell1 omgångar under hösten 2017 och vintern 20 l~ Tv\ iirr hm r{1 

kvalificemde varit mtrcsscrade och arbetet har diirl(ir lagts pö is. Bemanningen har under vintt.!m/v{u-cn lagt 111\ ch el 

arbete pt1 rekryteringen av semestervikarier 

Hudgcl- och skuldradg1vningsiirendena har öhat under vt1ren fr{m 18 ärenden i janunri till31 i maj Inom s{l\ii1 

budget- och skuldddgi\'ning., dödsboanmälan, avgifter och tlirdtjänst har informationsbroschyrer arbetats liam 

Medarbetarna har iiven deltagit pt1 olika trii!Tar för att informera om de olib omrödena . 

Medarbetare 

MAS/MAR/kvalitetssamordnare avslutade sin tjänst i februari. Nya MASIMAR/kvalitetssamordnare tillträdde pa 

heltid i maj innan dess gjorde hon en dag i veckan frfm maj Under den period som kommunen inte hade en M/\S 

på plnts köptes tjänsten från V;1rgårcla kommun när behovet fanns. I augusti slutade IT -strategen. Annons har gi1tt ut 

för rekrytering av en ny II-strateg tlir att kwma fortstitta arbetet med förvaltningens digitala utveckling 

VJrd och omsorg 

Verksamhet 
Nattpalmlien flyttades över till enhetschefen för hemtjänst tiitort från mars månad. Målet med omorgamscring.en 

har vnrit ntt sknpa biittre översyn, bättre utnyttjande nv resurser och snmhörighet mellnn hemtjänstens dag. och 

nattverksamhcter. 

Nybyggda enheten, Liirkhagen i Hagen öppnades den 15/3-2018. Inflyttning av hyresgästerna skedde stegvis Wr alt 

skapa trygghet och en vtilkomnande kiinsla hos hyresgästerna En del av lägenheterna hm varit tomma Lmder en 

liingre period, på grund <l V inga ansöhningar till demensboendena. 

Tjänsten som enhetschefstjänst för stöd i ordinärt boende samt delar ledarskap på Hagen har varit vakant. l 
dagsläget är det niistintill omöjligt att tillsätta tjänsten, så ~jänsten innebär att chefen behöver vara närv<.Jrande på tvn 

olika geografiska område (Hagen i Herrljw1ga, o Gäsenegården i Ljung). Under de gångna åtta rueinaderna har ett 

administrativt stöd limnits pl1 I-lagen för att avlasta enhetschefen där, samt en tf enhetschef har hnft ansvaret för 

stöd i ordinärt boende. 

Enhetscheferna har Lmder årets första åtta månader haft fokus på att få ihop sommarplaneringen och att kunnn hitta 

lämpliga sommarvikarier. Alla enheter inom vård och omsorg har löst sommaren och det har fi.umits tillriickligt 

mnnga vikarier i verksamheterna Svårigheter som har uppstått Lmder sommannånadema har varit en del 

språksvårigheter samt avsnknad av delegering och nvsnknad av körkort. Dock hm sonunaren fungerat över 

förväntan inom vard och omsorg 

Hemsjukvårelen hm hart en tutTare sonm1nr, där nästintill inga vikarierande sjuksköterskor kunde rekrvteras Dc 

Oesta arbetspass har ersatts av inhyrda sjuksköterskor. Verksnm.heten harvmit lågbemmm<ld Lmder hela 

sommarperioden och det medior en viss otrygghet och initntion hos medarbetmna En uppföljning. av sommaren 

pnbörjndes direkt eller scmesterperiodcmas slut. En arbetsgrupp håller på att analysera sommmen och ta !ram 

förbtittringsåtg.iirder inl(ir niistn sommar 

MM/K vali te 
Under vintern och \{trcn hm tv~! kartliiggning.sprocesscr phhörjats (och den ena av dem har t'tirdigsUillts) mom \{ud

och omsorg: korttid, utskriming.sklara -trygga hemg{mg i sammbcte med SAS och MAS . 

Processerna imohcrar Jlcru olika verksamheter som bchii\'er samarbeta och samverkamed varnndta l(ir ett 

viill'ungenmdc Jliidc och kvalitt: 

lleltidsprojekt p{lbiirpdes med tvt! pilotgrupper inom \Itrd- och omsorg Det iir hemtjiinsten i Ljung och 

omsorgsboendedelen fr!m l kmgt,rdcn som ingar i projchtct l ·:nhetschelcrna och verksamhetschclcn. snmt l;lekhg.a 

representanter har deltagit pit l\ll \\ orkshops via socialstyrclscn i Göteborg . 13llda enhetema har hnrt uppstnrtsmiite 

och en egen \\orkshop, arbetsgrupper har utsetts Konm1un<ll och mbctsgiYarc hnr tagit Jrnm en gemensam lob! 

liverenskomme l se !'ör giillande nrbetstidsvillkor under helticlsprojehtet 
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Fiirstudie Hagen demenscentra pt1hörjacles under varen Styrgrupp och arbetsgrupp har haft t1ertalmiilcn och en 

mkitckll)\'di har föll uppdr<lgel all la liam förslag j)O bvggnad utit]·{m delinicrad hehovsbesknvning 

Unc.ler vintcm/vören har en iivc1 syn gjorts av nattpatrullens m betsom röde. Bistonc.lsbcsluten tittades ii\ er och <lila 

besök har lagts in i TES-systemct Nallpntrullens arbctssiitt strukturerades om och fr{m och med ,·[u·cn _jobbar alla 

medarbetare inom hemtjtinsten med samma arbetsstil t, oavsett vilken tid på dygnet arbetet behö\ er utl\ir<ls 

Ny levewntör av arbetskltiderna !rom mars mfmad. 

Praktisk prolcssionell planermg infördes på Hemgården och Hagen under våren Syftet med förtindrat arbetssiitt iir 

att använda befintlign resurser på rätt plats och rätt tidpunkt snmtidigt som alla nktivitetcr pinneras utifnin den 

enskildes daglign behov 

Upphandling nv nyckelfria lf1s pågår under sommaren 2018. Upphandling av trygghetskamem iir p<'\ hörjat 

Vivn kalender infördes under sonunaren till I-ltilso- och ~jukvårdsenhet. Arbetet med kalender möjliggör en 

omstrukturering av nrbeteL samt att enhetschefen tillsnmmans med sina mednrbetnre skn kunna identitiern 

nrbetsuppgifter som görs av medmbetarnn 

Mednrbetare 
Två nv en.hetschcfemnlwr deltagit i det kommungemensnnm1a pilotprojektet, intemutbildnmgen: 'Det personlig.n 

ledarskapet" inom Chefsutvecklingsprogrmm11et. Utbildningen limefattade 9 heldngm och gruppen mbctade mt:d 

det personlign ledmskapel och identifiemde styrkor och förbättringsmöjligheter hos var och en av cheferna 

Utbildningen var vtildigt uppskattad n v enhetscheferna. En enhetschef har avslutat kursen i socialrätt med godkiint 

resultat. Enhetschefernn har deltagit på individ- och gTupphandledning tmder våren. 

Ny enhetschef på Hemgården omsorg samt i.J1om Hemtjänst Ljung har tillträtt. På stöd i ordintirt boende finns en 

tillförordnad enhetschef. 

sjukfrånvaroprojekt pågår fortfmande på Hemgårdens demensenheter och inom Hemtjänst Herrljunga 

Demenssjuksköterskn tillsiitts inom vård och omsorg utifrån politiskt beslut som fattades den 2018-01-30, 

Finansiering av tjtinsten sker genom ntt använda en del av pengarnn för öknd bemnnning som kommunen hm 

rekvirerat lJ·ön Socinlstvrclscn för 2018. 

Under dc förstn otta mlmadcma hnr fem extratjänster trän mbetsförmedli.J1gen och en sprl1kpn1ktibnt har \ilrit inne i 

verksamheternn Tjtinstcma uppsknttns mvcket nv såväl medmbctarnn som våra brukare Extratjtinstema llnns k\ m 

under hel n 20 18 

Alla med:wbetare inom Värd och omsorg har gjort Demens ABC grundutbildningen 1-ILI~ utbildning pögi1r inom 

varje enhet, m del uv cnhctemn hm redan nvslutat utbildningen och någm av cnhderna avslutar den under hösten 

Utbildningen iir en mtcrn utbildning. diir en medarbelm-e inom verksnmhctcn anvtinds som iir utbildad l !l R
instruktör R< )/\(j -munhiilsa utbildning pågår inom Vl1rd- och omsorg under vl1ren och höslen och nllmt:dar het mc 

skn ha gl1ll utbildningen Munhiilsoutbilclningen anonlnns av folktandvl1rden 

Ekonomi 

Sommaren m om hcmsju!.;, örc.len har haft dl slnrt neg<lliYl pavcrbn tilluttollel 

Konsch enscrnn H\ snmmurcn har blivit en övergripande Mgiirc.lsplan till hela vilrd- och omsm g. dör Ö\ crwn g.Jorls 

pt1 all n del m a\·' erk~11111hden nch olika bcsparing.st11g.tirder stiltes upp pö enhetsnivt1 

Socialt stöd 
Utihån fön a Ilningens n~ <1 organisation som antogs i no\ cm ber 2017 h[1r iiYen social t st i id gjort l(iT ii11dringar 1110111 

\erksumhetsomrödcl Verksliillig.het har blivit en n~ enhet med ull utt()rardel, s[l knllmlc hemmnpl[mslösningur 

enligt Sociah]iinstlagen (Sol ./ Ett minsknt antal cnsnmkommandebnm hnr gjort att enheten singils swnmnn med 
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nya Verkstidlighet med en gemensam enhetschef Neddragning har då gjorts ekonomiskt med en CJJ ha h· 
enhetschefstjtinst. Ny verksamhetschef tillsattes from 18030 l och en planeringsdag tillsammans med 1 crksamhet 

Myndighet genomfördes i april dtir maJ och visionsarbete följdes upp och utvecklades Socialt stöd bar nu en egen 

vision kopplad till kommunens övergripande ,·ision. 

Ensamkommande 
Enheten verkställighet har Lmder året avvecklat samtliga I-NB boenden utifrån det mins b de an t n le t 111 anlända. 

EKB verksamheten består fr o m augusti enbart av Stödboende med en personal knuten till sig, personalen ingår i 

boendestödets arbetsgrupp. 

Verksamhet myndighets socialsekreterare har tmder året haft en ökad belastning både arbetsmässig.t och 

känslomässigt när ett l1ertal ensamkommande, som nu är unga vuxna, efter ansökan och utredning bli\ i t beviljade 

stödboende i Herrljunga kommun eller fått avslag på sin ansökan om fortsatt placering och hänvisats till 

Migrationsverkets boende i enlighet med den riktlinje som Socialnämnden tog beslut om den 27mars 2018 

Den nyöppnade avdelningen på Hagen demensboende öppnade i mars men blev inte fullbelagd med en gång Det 

har också funnits ytterligare lediga säboplatser under årets första åtta månader. Detta bidrar tillsmrumms till ett lägre 

utfall av antal platser än budgeterat. Korttidsvården har varit överbelagd den största delen n v året di\ det finns 

möjlighet till att tn in fler än budgeterat. Under vissa perioder har även korttidsboende erbjudits i särskilt boendes 

lediga rum. 
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Framtid 

Nämnd och förvaltningsledning 
Hösten kommer att präglas av budget f-örvaltningen har dragit pasigen del kostnader som mtc , ·isat sig m önskad 

effekt Hösten kommer även att innebiira ett stort internt arbete med att lå verksamhetemu att JObb<~ för altminimera 

antalet utskrivningskim-a pn sjukhusen Den 25 september tar regionen ut en ny taxa pt1 7500 kr per d\ gn l(ir 

utskrivningsklara Resultntet i öppna jämförelser kommer och utvärdering av de siffroma kommer att ligga till 

gnmd för det fortsatta arbetet 2019 när det gtiller kvalitetsfrågor. Socialförvaltningen har t\'{1 enheter som 

pilotprojekt gliilande införandet av heltid som norm Stort arbete viintar där och det kommer ntl krävas mycket Iran 

samtliga inblandade Enheterna måste våga tänka helt nytt och inte h1sa sig i gamla mönster Heltidsresan iir ett 

nationellt arbete och 2021 skall samtliga anställda ha möjlighet att arbete l 00% Detta vill kommunen som 

arbetsgivare skall verka fullt ut, samtidigt får omställningen inte kosta för mycket pengar vara\' det kommer att 

ställas e;-;tremt höga krav på respektive verksamhet samt på socialförvaltningens bemanningsenhet att arbeta väldigt 

niirn och i ett tätt samarbete för att lösa de resurspass som kommer att uppstå och som skall st1 ltmgt som möjligt 

erstilta vikmiekostnader. Några verksamhetslokaler sttir inför vissombyggnation och l'ön·tdtningen hoppas att detta 

kommer att vara genomfört under hösten. Detta för att stärka upp stikerheten samt i största möjliga mtm slikerstälJa 
att förvaltningens medarbetare har en god mbetsmiljö. 

Myndighet 
En mindre organisationsförändring på Verksamhet myndighet är genomförd Den itmebtir all ett nytt led införs 

genom att en tjänst som enhetschef inrättas Verksamhetschefen får det övergripande verksnmhetsansvaret, att styra 

och leda verksamheten mot uppställda mål och ett strategiskt ansvar för omvärldsbevakning Enhetschefen tillträder 

den l september och får personal-, arbetsmiljö- och budgetansvaL l :e socialsekreterare pn enhet V men och enhet 

Försörjningsstöd, sammanlagt l ,25 %tjänst, har det operativa ledarskapet, leder och fördelar det dagliga m betet for 

socialsekreterare, handläggare och administratörer på verksamhet Myndighet Då det tir l :e socialsekreterare på 

enhet Barn och familj som blir enhetschef kommer verksamheten av ekonomiska skäl att hålla den tjtinsten vakant 

tills vidare. När det gäller personalbudget så upphör kostnaden för konsult den siste oktober. Verksamhet 

myndighet iir från november helt självförsörjande med egen anställd personal. Det itmebär att 'erksamheten 

kommer att kunna drivas och utvecklas såsom intentionen var vid omorganisationen i november 2017 , 

Det finns ett tiskancle om att 2019 utöka med en tjänst som socialsekreterare pt! enhet Barn och l~1milj Här finns 

idag 3,5 tjiinster Risk finns för att myndighetsutövningen gällande barn och deras familjer bl1r lidande och att 

riittssiikerheten inte kan garanteras såsom att utredningsticlen hålls och att tirenden handliiggs skyndsamt om inte 

medel tillförs personalbudgeten Det ligger i sakens natur att akuta ärenden såsom anmtilningar om bam som l'ar illa 

måste prioriteras, vilket limebär alt tirenden såsom kontakten med placerade barn, ompröv11ing och övcrviigande a\' 

insatser tar sta tillbaka. 

Yerksnmhctmvndighcl hnr tillsammans med övriga kommuner i Sjuhtimdsomrtldct gillt in i Yrkcsrcsan, som GR 

h~1ller i Yrkesresan riktar sig. till socionomer som arbetar meclmyndighetsutöYning och handliigge1 lirenden som rör 

bam Den ii r indelad i tre grupper; nyute~aminerade socionomer som arbetat upp till t \'{1 t1r i \ rkct , 'ann socionomer 

som nrbetat tvi\ till tcm tJr i yrket och et famn socionomer som arbetat mer iin l'cm <lr i )'l ket S<lcwlsekrcterJre pf1 

enhet J3am och familj kommer under höslen att påbörjn Yrkesresan och illirigcnom E1 en hn1 mtroduktion och 

utbildning i yrket genom Jtt göra en ''resa" genom dc tre olika gruppcma lr{m m·börj8rc till ctl;mm beroende pt1 hur 

liinge man arbetat i vrkct 

Kostnaden J()r l'örsötjningsstöd öknr L~n {ttgtird under hösten är alt i:in mer se över vilka personer som kan remillerns 

vidare till Arbetsmarknadsenhelen p[l Verksamhel Socialt stöd för ntl komma ut i arbete 

Niir Jet giiller handliiggnu1g.en av EKB, cnsamkonm1andc bam, iir 11crtalct a\ dc bnm som kom unde1 2015 nu unga 

\"l1~11iL och har f{ltl til!Hilligt uppeh<lllstillst[mJ och efter ansökan bliYil be\ il jade sllidbocndc, fortsall boende i 

familJehem, konsulentstött tamiljehemt extern regi eller pt1 1-IVB, eller tl1tl a\ slag pil sin ansökan och bli' i t 

all\ isade till Migrationsverkets anS\'8r De ensJmkommande barn som tir underåriga hor Ji·amför n lit i familJehem_ 

antingen i kommunens egna familjehem eller i konsulentstött familjehem 1 e~lern rcgt 
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Pt1 enhet 13isttmJ hnr bistöndshandliiggare och l :c socialsekreterare under 20 l X lwl·l ctl oml~lltandc ar bete med alt se 

Ö\'Cr rutiner och mbctssiitt inför den 25 september, Ja dc nya direkt i\ en hiirjm giilh1 l\i1 utskn mingsklm n patienter 

som ska tas hem till kommunen inom tre Jvgn 

Under hösten 2018 kommer arbetet vad gäller socialpsykiatripatienter att intcnsillcras /\r 2019 ska patienter som 

vardas inneliggande p{l psykiatrisk vardavdelning pi\ sjukhus Ol;h som iir llirdigbchandlade skrivas ut inom tre 

dagar, sösom med patienter inom iildreomsorgcn, annars debiteras kommunen dvr Lh·gnskostnad e!'tcr tredje dygnet 

Verksamhet myndighet tir idag utspridd i olika kontorshus. Tanken "En väg in'" blir lidande QV [ltl verksamheten tir 

utspridd och inte samlad i ett hus, då SQmverkan försvåras. I väntan pf1 att Hemgörden blir ledig och tillgänglig lor 

hela SociQlförvaltningen, är olika alternativ under arbete och utforskning. Ett alternati\' iir Qtt se över säkerheten i 

TB-huset, då är det möjligt att samla Försörjningsstöd, Bam och familj samt Missbruk. socialpsykiatri och VIN, 

V [J! d I Nära relQtioner, på samma arbetsplats K var blir Bist{md och LSS som är i bebo\ av kontorsrum i mm an 

lokal pö grund av tr[mgboddhet i T ors hus. 

Under hösten kommer även digitaliseringsmöjligheten att utforskas och undersökas, huruYida den nyn tekniken kan 

bli en tillgfmg i arbetet. 

Centralt stöd 
Arbetet med processkartläggning kommer fortsätta under hösten med bland annat hemsjukvördsprocessen Arbete 

med clatask.')'ddsförordningen kommer också fortgå genom framtagnnde av systemförvaltarplan, uppdatera registret 

och riskannlyser av de uppgifter som behandlas. Riktlinjema för Fiirdtjänst är i behov a,· revidering och detta arbete 

kommer nit påbörjas tmder hösten. En utvärdering av sommaren och rekryteringsprocessen kommer göms och en 

plnn för 2019 skn arbetas fram. Arbetet med att informera om budget- och skuldrt1dgi\ning, dödsbonnmiilnn, 

avgifter och färdtjänst kommer fortsätta tmder hösten med bland nnnat en inplanerad studiecirkel hos SPF 

knutpunkten. 

VJrd och omsorg 
Arbetet med heltidsprojekt pågår under 2018 och 2019 med de två utsedda pilotenhctcrna. Även mbetet med 

förstudiet av demenscentra pågår under andra delen av 2018 med. 

Nyckelfria Ii\ s upphandlingen avslutas i slutet av september och förhoppningsvis implementering av arbetet med det 

nya nyekeltria lflssystemct är i gång tmder de torsin två månadcma 2019 

Aven trygghetskmnernns upphandling bcriiknas varnavslutad under hösten förhoppningen är att 

trvgghetskame1 omn knn vara igtmg i en mindre skala rcdnn under de först<1 m{madema 20 l 9 hirs ta onm1den där 

trvgghetskamcran införs blir på natten. Förväntat resultat n v knmerainsnlscr Lmdcr natten iir all enheten kommer 

kunna hillla antal örsarbetare som är budgeterad samt att höja kvnlitcn och Jle;-.:ibiliteten mom enheten 

1-liilso- oeh sjukvf1rdsverksamhet ser en ökning pt1 insntser hos hrukama som har personlig assistans insatser 

l"JC\ ' ilj~ldc hos Försiikringskassnn Dett<l på grund av Försökringskassans senaste omprii,·nmgar, diir timmama som 

tidigare ingick i person!Jgn assistm1sinsatsen avsU1s och hiinvisas till hemsjuk\ [lrdcn (Aningen medför ii\ en ett 

siinne cktmomisk Icsultnt 

Niista örs sommarplanerings arbete pllbörjns rcclnn under september mönad med lll\iinlenng. a\ semesterperioderna 

under 20 l X l ·:n arbetsgrupp tillsnU och jobbar med l'örbiitlringsförslag. 

L n (i\ crgripandc ekonomisk Mgiirdsplnn upprtiltQdes efter sommaren som heriii ~din 'crks<llnhctcrnn innm '<i r d- och 

omsorg Hösten och\ intem priiglas av olika hcspmingsMgiirder pi1 enhets- och n~rks~Jillhctsni\il N<1g.rn H\ dc större 

Iltgiirdenw som konuncr pil\·erb mest iir bland nnnat ntt bemanningen pt1 stöd i ordiniirt boende under natten iindr<IS 

till cnkclbcmmming Administratörstjiinsten som stöd till enhetschef pi1 Ilagen kommeT n' slutas och chel'ens 

arbetsmiljö kommer pliverkas negativt uti!l-[m antal medarbetare och nlln admmistrati\a arl1Ctsuppg1t'ter som faller 

tillbaka pi1 chelcn Ä\·Cn hemtjiinstcn i Herrljunga berörs av en större Illgiiidsplnn En ~l\ plancrnrn~1 a\ ·slut:Js och 
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endast en pinnerare med en delad tjiinst och planeringsansvnr pfl 80'Yo ans\ mm I(ir hel n Herrl)Lmgn hemtjiinst 

pinnering framflt 

Socialt stöd 
Förändringar inom volymtnlen sker främst inom målgruppen ensnmkomrnande (EKB) som fortsätter att minskn och 

där nnpassningnr i enheten sker kontinuerligt Enheten Sysselsättning hnr än::n uppmärksammul ett minskat antnl 

deltagnre på nrbetsmarknadsenheten vilket ko1111ner hålla i sig även under hösten Det minskade antalet deltagnre 

leder på sikt tillminskade intäkter på enheten. Ett arbete med att se över samordningsvinster intemt inom Socialt 
Stöd konuneratt göras under hösten. I övrigt inga förändringm i volymtal 

Under hösten konuner fokus för Socialt Stöd vara på uppföljningnr och utviirderingnr utifrån malarbetet i 
nrbetsplanema. 

Inriktningsm§l och prioriterade m§l 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

I: l En välmående verksamhet skall 

präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar trygghet och 
delaktighet. 

2. Herrljunga kommun är en !Jngsiktigt hJ/Ibar kommun! 

2: l En välmående verksamhet skall 

präglns uv ett hälsofrämjnnde 

förhflllningssätt som skapar trygghet och 
delaktighet. 

A vvikelscr på gnmd av utebliven insats 

ökar men våren var också exceptionellt 

jobbig med mycket kort sjukfrånvaro. 

Verksamheten hnr fiitt i uppdrag att 

analysera orsakerna till ökningen. Oppna 

jämförelser har inte publicerats ä1mu 

Egen medarbetarenkät kommer att 

genomföras under hösten 

lO 
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J. HerrlJunga kommun har en tydlig och väl/l omnande VI-känsla! 

präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar trygghet och 

delaktighet 

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända 

med positiva effekter på 

samhällsutveckling genom medverkan och 

delaktighet av anställda och medborgare 

genomföras under hösten 

Öppna jiimti::irelser ej publicerat 

VoO hm tagit emot extra tjänster och även 

sprakpraktikanter inom verksamheten. 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

4: 1 En välmående verksamhet skall 

präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar trygghet och 

delaktighet 

A v 203 aktuella försörjningsstödsärenden 

har 59 avslutats under perioden. 14 av 

dessa är både öppnade och avslutade lmder 

samma period vilket tyder på ett tillfälligt 

behov av stöd 

5. Herrljunga kommun har en välskält kommunal ekonomi! 

5:1 Det årliga resultatet ska tmder en 

rullande treårsperiod uppgii till 2% av 

kommunens inttikter, sblter och generella 

bidrag 

5:2 Investeringarna skn över en rullande 

femårsperiod linansieras med 

avskri,·ningsmcdel samt arens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 

kapitalet sk<! soliditeten inte tmderstiga 

70% 

Avvikelse per augusti -624 tkr Prognos 

+l 090 tkr. ,·ilket är 0.5% av 

so..:ialniimndens totala budget 

Utfall l 784 tkr Prognosen är all använda 

50% 8\' budgeten Inkluderar de delar som 

tir budgeterade under teknisb 

Följs endas\ upp kommtmövergripande 

Il 
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Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

6: l sjukfrånvaron ska minska . 

6: 2 Andelen heltidsonställda ska öka 

Personal 
- -· 

%-s,juktnl 
- -. 

l 
l Total tom Juni 
Il 

2017 2018 l l, 

Kvinnor 9,2 7,9 

Män 6,3 6,8 

Totalt 8,7 7,7 

Nämnd och förvaltningsledning 

sjukfrånvaron har minskat jämfört med 

bokslut 2017 men li gger fortfarande under 

socialnänmdens mål. Det är främst 

ltmgtidssjukskrivningen som bidragit till 

att sjukfrånvarotalet sjtmkit. 

Andelen har min skat marginellt (0,7%) 

jämfört med bokslut 20 17 och ligger under 

socinlnänmdens mål på 55%. 

Heltidsprojektet kommer igång ordentligt 

under hösten så prognosen är att målet 

uppnås 

··r S.iukfäl% -lång> 60-dgr ~1; Andel helticl'%- juni 
: a,· totalt sjuktal 

' 

,l ,,.. ' j, ' l ., 
2017 ,_ 1jJI~ .' 2018 ' ·,1 2017 l 2018 jr 'l ' l 

44.1 40,6 44,7 44,9 

38.1 51.5 75 67,7 -
c43,2 42,2 48,4 47,3 

Enheten har ta medarbetare vilket påverkar såväl sjukskrivningstal som heltid mvcket 

Myndighet 
Pii Verksamhet myndighet har sjukfninvaron ökat med dngt en procent till 7,2 '% Personal som har varit 

långtidssjukskriven, både helt och delvis, har påverkat statistiken Under dc första m[maderna av året var 11em av 

mcdm·betama drabbade av inOuensa och förJ..:ylmngar och var hemma i omglmgaL några fick tlem 

sjukskrivningstillfiillen och några hade liikarintvg Det blir lite missvisande att jiimi'öra stati stik f(ir 2017 och 2018, 

då omorganisationen i november 20 l 7 innebar att mecbrbetnrnn l(irJelades om lrtm tidigare Verksamhet Bistånd 

och olika enheter inom Verksnmhet Socialt stöd till VerksamhetmvnJighet och Verksamhct socialt stöd 

Centralt stöd 
Ertbeten har ft1 medarbe tare vilket påverkar s:hiil sjukskrivningstal som heltid mvckct 

VJrd och omsorg 
Varje enhet jobbar aktivt med att höja friskniinaron bland meJarbetarna Fy1<1 a\ enhetenw deltar i SJukfr{mvnro 

projektet tillsammans med 1-m. enheten Enhetschdcrna arbctar aktivt med rehabiliteringsprocessen utifrun 

föreskriftema och J-lcrrljungn kommuns rikilinjcr. Hagen och Hemgården omvårdnad drabbatles av magintluensa 

under v:1ren och även i början nv sommaren Aven en dellångtidssjukskrivningar har tillkommit vilka p{l\crkar 

12 
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1 esultrtten Sjukskri\·11ingamn bero J pt1 planerad ope1 allO n (te:\ knii och h1 (ist) samt oplanernJ sjukskrivning p{I 

grund av benfr<Jktur och cancer 

Under vitren 20 l R hm ni1gm av medarbetarna deltagit i ett l·:U p1 ojekt "Positiv rörelse" kursen som medorbetamu 

deltog i hette "Upp{!( framåt" Kurst:n viinde s1g tillmcdarhctnrt: som har Jlertal kortlidssjukJi·nnvaro Två 

projektgrupper startades inom 1-lcrrljunga-V 81 g{m:b med lotalt l l stvckcn d d tngnre. Varje projekt p<igiek under 8 

mötestillfiillen, en tre tinm1ar l gång De ansvariga cheferna hnr J?ill en <1terkoppling och iiven deltagit i en 

nvslutande föreliisning under september månad 

Heltid: enhgt rapportemu som vi bn ta ut från svstemcl hm de tlesta <Iv v{Ira mednrbetnre den sysselsiittningsgrnd 

som de önskor ntt ha . En förlindring kommeJ alt ske !rom oktober m[mad inom hemtjänst Ljung och Hemgården 

omvi'minad pi'1 grtmd av heltidsprojektet Diir kommer alla medmbctme ha heltidsm1Stiillning i gnmden sedan önska 

att ta tjiinstledighet för att kunna jobbn deltid isUillet 

Enhet %sjukfrånvaro Andel heltid% 

2017 2018 2017 2018 

Hemtjänst Ljung 11,7 7,8 50,0 53,8 

Hemtjänst Landsbygd 16,4 1316 25,0 26,0 

Hemtjänst Tätort 11,3 11,5 47,8 4.0,0 

Hälso och sjukvård 5,0 4,7 56,3 56,7 

Stöd i ord boende 7,2 2,1 37,5 33,3 

Hagen demens 4,2 4,2 12,1 10,8 

Hemgården demens 14,1 12,3 31,8 33,3 

Hemgården omvårdnad 5,4 91.3 7,4 19,2 

Socialt stöd 
På socialt stöd har enhet sysselsiittni.ng minskilt sitt sjuklr<invnrotnl genom att aktivt <1rbetn med de 

sjuktrånvarorutiner förvoJtningen har samt mbetal aktivtmed rehnbiliteringsprocessen Enheten verkställighet har 

icing en statistik som ej går ntt jämf'örn med föregflende i1r i pm k tiken då enheten omorg;:miserades hösten 2017 och 

antnl nnställciLl förändrndes. Enheten EKB är under avveckling p{l grund av det minsbde antalet nvanlända 

ensnmkommande. På enhet funktionshinder hm sjukJ!·{mvaron ökat nl1gol, det pt1 grund av ntt man under våren 2018 

hade ett stort nntal medarbetare som vnr hemma pga förkYlning jiimllirt med motsvnmnde periot.l i'örrn {u·et. Enheten 

har även 3st li\ngtidssjukskrivni.ngar 

Enhet %sjukfrånvaro Andel heltid% 

2017 2018 2017 2018 

Funktionshinder 10,7 13,2 50,0 50,0 

IFO Verkställighet 7,0 1,5 0,0 66,7 

Sysselsättning 7,7 5,1 69,2 75,0 

Ensamkommande 5,3 4,0 100,0 100,0 
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Ekonomi 

Drift 

Surnom intäl{ter 
3 Personalkostnader 

4 Lokalkostnader, energi, VA 

5 Övriga kostnader 

6 Kapitalkostnad 

Summa lwstnader 
Summa Nettolwstnader 

4 950 
-2 620 

o 
-1 400 

160 

-3 860 
l 090 

Utfall: De minskade intäkterna beror framför allt pll min sk n d verksamhet EKB. Inför 2018 ramväxlades 
kapitalkostnadsdelen i hyrorna, därför är utfallet för 2018 betydligt lägre än 20 17 

I prognosen är den del som belastar flyktingbu!Terten lagd som en intäk.'t. Även resultatfäring av flyktingbuffert 

nyanlända ligger som en intäkt. 

Förvaltningsledning 

Myndighet 
varav EKB 

Centralt stöd 

V år d och omsorg 

Socialt stöd 
varav EKB 

2 550 
-4 900 

o 
l 000 
-610 

2 900 

VerksamJ1eten EKB visar sig i utfallet bt1de p<1mmdighet och socialt stöd Myndighets ökade kostnader jämfört 

med 2017 beror framför allt pll lägre initikter 2018 för EKB, onwiint gäller för sncinlt stöd som hnde betydligt högre 
kostnnder för EKB lU1der 20 17 tin 2018 

l~ 
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Nämnd- och styrelseverksnmhet 

Miljö- och hälsosk.-ydd 

Socinl verksamhet gemensamt 

V år d och omsorg 

LSS 

Färdtjänst 

IFO 

Ensamkommande 

Kommentar till utfall och prognos drift 

Nämnd och förvaltningsledning 

3 osa 
-500 

l 320 

350 

-4 670 

l 200 

Nänmden redovisnr ett överskott både per nugusti och i prognosen för helåret. Lägre kostnader för arvoden samt en 

viss buffert i budgeten bidrm till överskottet 

Under förvaltningsledningen Jinns en bulTert budgeterad Den uppgår per augusti till l 4 75 t kr och för helår 2 250 

tkr Denna är nu lagd i sin helhet som ett ö\ erskott i prognos för att täcka uppkomna underskott inom Myndighet 

och Värd och omsorg Förvaltningschelen arbetar tmder hösten 50% för socialförvaltningen och 50% som 

förvaltningschef på Tekniska förvaltningen Detta bidrar till en positiv prognos för förvaltningsleclningen. 

Myndighet 
Underskottet på Verksamhet myndighd beror blanJ annat pfl kostnad !(.)r konsulter under 2017 och 2018 

Verksamheten har i sin mvndighetsutö\ ni ng ett nns,·ar för all iirenden handläggs på ett juridiskt korreJ...'t sätt och ntt 

konumminvånarna inte får te!nktiga beslut Det är därför inte möjligt ntt ha vakanser eller liltn personal utan ndekvat 

utbildning handlägga iirenden som rör till e:-.;empel muniilnn om barn som far illa Det ska vmn socionomer som 

handlägger ärenden som rör bam och unga, vilket G·nmkommer 1 3kap 3a§ socialtjänstingen och i Socialstyrelsens 

föreskrift SOSFS 2014:7 Bristen ptl socionomer gjorde alt konsulter vm tvungna att nnlitns, vilket belastade 

personalbudgelen hört Under fu·et har socionomer rekn tcrats. 'ilket innebiir att den sista konsulten uvslutar sitt 

uppdrag Lmder oktnber Tv:l a\ de nynnsttilldn socionomema konuner alt g<1 Yrkesresan i GR: s regi, vilket innebiir 

nit de fiir en god mtroduktion nch kunskap om vrket med rörhoppning om nit de ska trivas och blir trygga i sin 

vrkesroll och cliirigcnom stanna st1 Jet blir stabilitet och kontinuitet i arbetsgruppen pö enheten Att personnlcn 

stmmar och trivs tir en Jorutsät1nmg !'ör a\1 hnma ut\eckla verksamheten, vilket pi\ sikt kommer att gagna budgeten 

posJttvt. 

Kostnadernn lor plnceringnr har' a rit stora under aret Det ii r placenng av bnm och ungdomar vnrs 

omhändertngnnde enligt L VU fastsUillts som nödviinJig. b:lde m· Förvaltningsriitten och QV Kanumrriitten. När det 

giiller kostnaden för pincering a\' vuxnn s{l hm skvdJsplacenng. nv VIN-ärenden vnrit en hög och limg.vnrig kostnad 
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l·: n översyn uv siiltet all handWg.gn dessa tirenden ha1 sl--et t under nret och med m msknt antal plut.:eringsdagnr som 

fö lj d, vilket kommer ull ge pos1ti1 1 utslag i budge ten ll·amgen! Arenden diir en vu:-;enmed eller u tan bnrn tvingas 

!ly si tt hem pil grund a\ d id i niim Jcla!Ion mn ehiir ockstJ att budgeten ptl Försöqningss töd bela sta s, elit ekonomi skt 

bistfmd knn beviljas i det nku ta liig.d 

Centralt stöd 
Utfallet per 31 augusti visar el! ö\·ershll! pt1 l 570 tk1 Prognos för hell1r + 1000 tkr I utfallet per augusti ingår ej 

fakturerade interna kostnader för 'ii .\eltelefoni jan -nug Kommunen faktureras n conto för ftirdtjiinst enligt en 

bertilmad årskostnad De1ma kostnad iir högre och en slutriikning kommer vid iirsskitiet I utfall tinJ1S inga inköp av 

datorer vilket tir med i prognosen och inköp kommer ske under hösten Det prognosti serade överskottet beror pi\ 

vakanta tjänster inom stab delar"' Met, bemanningspool kommer inte inföms, högre inttikter i form av 

omsorgsavgifter och egen<Jvgilkr llinJtjänst. 

VJrd och omsorg 
Vård och omsorg rechwisar pe1 <Jugusti el! Lmderskott pil 2 558 tkr Hemtjänsten har under iiret haft en högre volym 

iin budgeterat men redovi sar trots det ett utl;111 enligt budgd per 180831 Korttidsverksamheten har även i i\r haft en 

överbeläggning vilket orsakar underskott dt1 bemanningen måste ök<l s Även övriga kostn<Jder siisom kost och 

förbrukningsvaror ökar vid beläggning över budgeterat Overbeläggningen hm ocksit uu1eburit att kostn<Jden för 

utskrivningsklara ökat cL.'l Yerksamhcten u1te klmal all ta hem färdigbehandlade_ 

En ny avdelning pa Hagen öppn<1dc nitgot tidigare ii n planemt, diirfor överskrids budgeten för denna erthet Tomm<J 

pbtser u1om särskilt boende bidnn ocksa till ett underskott dii intiikter för hyra och kost uteblir 

Hälso- och sjukvård har haft en dvr sommar. Det iir svårt att bemmma somm<Jren inom hemsjukvård med 

sjuksköterskor. Det iir en stor bri st inom hela Sverige och det firms nii stan inga limvikarier sjuksköterskor 

tillgängliga för <Jtt kluma jobb<J under semesterperiodema. De inhyrda sjuksköterskorna som möjliggjort <Jtt viira 

egna sköterskor hmde ta ledigt har haft en hög kostnad som gör att hela vård- och omsorg påverkas av enhetens 

utfall 

Prognos för Viird och omsorg för helaret 2018 berliknas bli ett underskott på ca 600 tkr En stor del av tmderskottet 

beror på sonm1aren och kommer mte fortgå under hösten Atgärdspl<Jner är upprättade för att försöka arbeta in en 

del av det uppkonma underskottet. Budgel för bland annat trygghetskamera och nyckelfria liis kommer inte att 

<Jnvändas då dessa projekt är Jl·amskjutn<J 

Socialt stöd 
Avvikelse per 180831 l(ir sot.:ialt stöd totalt Yisar pi'1 ett överskott p{t 2 939 tkr. l 200 tkr av detta iir resultatföringav 

l1yktingbuilerten Utfallet l\ir nvanl iim l;t, ankomna 2014-2018, tir boklord<J mot t1yktingbu!Tert, totalt 2 500 tkr 

Samtliga enheter inom socialt stöd rcdoYis<J r ett öYerskol l för dei<1Ie1 Neddra gning av 0,5 enh etschef pö gnmd av 

minskad verksamhd EKJ3 ti r en a\ orsakem:t Inom funk titmshinder har brukare <1vlidit. hiir films ocksil t.:n viss 

budget in lagd i(ir e\·cntuell a m u brukare . s, sst.:lsiil tning redovisar et t öYerskoll per 31 augusti, en de l a\· det ta är en 

engi\ngsintiikL en annan orsak iir en <111Sliillning som 1mit \<Jk::m l under l'örs ta delen a\· <\ret men som nu iir til !s<Jlt 

Vcrkstii lli ghct e:-;kl EKB h<lr en pcrsona lhemanmng nögot Lmder hudgd vilket resulterar i et t översko tt , både per 

augusti och prognos !'ör helöre t 

Socialt stöd beräknar ett iil ·erskotl l'i11 hcJ[net pl1 1 (JOO t kr \<Hal l 200 <lYser resultaltoring a,· lhkting.bulfert, utl;d ] 

J'<ir nvanliind<J 20 13 och tidigu1 c 

Ensamkommande 
Nettoutfa ll per augusti mimad har bokills mot bufkrten fö1 ensm11kommande med 5 831 tkr Fdm september mfm<Jcl 

kommer kosln<Jdernu attminskadfi l h n-boendet S\eag:Il an iir [l\ \e<.:k lal och ungdomama Jh Ilatti ll 

slödboende/t riini ngs ltigcnhcter l och med H\\eckling.en har ocksit personalstwkan minskat Prognosen ti r ntl 

am iinda 7 000 t kr l 'rim hulTetl en 201 X l(ir ut t Ui ckn kostnader för f: KB 

J() 
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Investeringar 

S:a inYcsteringar 

Kommentar till utfall och prognos investeringar 

Förstudie Hagen demenscentra 
Förstudie Hagen pt1går 

Investeringsprojekt Inventarier 

l 000 

Inga inköp har skett hittills tmder året. Köket på Gruppboendet Ringvägen ska byggas om under hösten för att 
uppfylla gnllande lagkrav 

Investeringsproj ekt Hemg/lrrlen larm 
Upphandlingen återupptas under hösten 

Investedngsproj ekt Ombyggnad HerngJrden 
En ombyggnad av köket till personalutrynm1e sker under hösten. 

Investeringsprojekt Kontor 
Ombyggnad av TB-huset för att ka säkerheten för personalen sker under hösten 

Investeringsprojekt Hagen etapp 4 
Ny avdelning pn Hagen öppnades under varen. 
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Bilaga Fördelning per enhetsnivå 

Ut fililet per 20 17-m~-:11 iir stunmerat enligt den nya organisationen 

]C) 
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Bilaga målindikatorer 

l : l En välmående verksamhet skall 
präglas nv ell häl sofrämjande 
förhållningssätt som skapar trygghet 
och delaktighet 

*l Ej publicerat 

Öppna jämförelser -äldreomsorg. 
Förtroende för personalen inom 
Hemtjänst och säbo 

90% 

Öppna jämförelser- äldreomsorg. 
Delaktighet i utförande och tid inom 67% 
Hemtjänst och säbo 

SoL och LSS avvikelser på gnmd av 
utebliven insats minskar 

Jag är nöjd med min nuvarande 
arbetssituation 

58% 

*2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd 

.,_ . - ., ., ,_ . 

90% 

73% 

25% 

3,7 

Ut f. 
86% 
Tid 

3,8 

~
~-s-:--:---~-;-=~-:--, -- ~-T'·-· .. -- -- . . .. l;:n ·:·'",rn~-;--,· ,l:· ~:~·~. -1,- ulf~n, 

• ~" ··- .- .· · . · 'l • • • o <S · o l'l l n a · ] 
Pa·JoritcrntmiU ... - •.; 1 M~Im_~hkator · ; iotG !: 2oi7 1· 2ÖIR . 2018- 1 ··-·-~.~-, ... . · _ ·. · · -•l1 ·- ~- · ..... ·1, .- .. ,,, -·-. 11 ·; ·1 ori-3t ~ 
-.:!1...!-~::::.J~ ..... ", __ _. __ 4..-:._::~-:~-1.~- ·--- -- --"•1- _ .L..~o-.&...A.-' __ ...._:_:t!_~h-- Ao ~ 

2 I En valmående verksamhet skall 
präglas av ett hälsofrämjande 
förh ållningssätt som skapar trygghet 
och dclak.1.ighet. 

Arbetet känns meningsfullt 

* utfa ll när medmbetarenkäten är genomförd 

präglas av ett hiilsofrämjande 
förhål lni.ngssiitt som skapar trygghet 
och delnl-.:tighet 

3:2 Förbiittrn m tegrattOnen n\ 
mnnlända med posilinl etTekter pa 
samhiillsutYeckl in g genom med\ erknn 
och delaktighet a\ anstiilld<l och 
medborgare 

*lEj publicerat 

Bra rutiner niir ny<1 medarbetare 
börj<1r 

Öppna jämförelser- äldreomsorg 
Andel enski ldn/närstående som 
upplever et l bra bemötande i 
kontakten med personal inom 
hemtjiinst och säbo 

Aterkommer med centralt beslutad 
må Iindi kator 

2 utfallnör mednrbctnrcnkäten tir genomförd 

4,6 4,5 

3,4 3.6 

92% 91% 

l 
•2 j 

l .• i 
L-~ 
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präglas av ett hälsofrämjande 
förh!lllningssätt som skapar trygghet 
och delaktighet 

5: l Det årliga resultatet ska under en 
rullande treårsperiod uppgå till 2% av 
konmmnens inläkter, skatter och 
generella bidrag 

5:2 lnvesteringama ska över en 
rullande femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat 

5:3 För att undvika urholkning av det 
egna kapitalet ska soliditeten inte 
understiga 70%. 

Antal personer som gått från 
försörjningsstöd till egen försörjning 

Avvikelse från driftbudget. 

Avvikelse från investeringsbudgeL 

Följs endast upp 
kommun övergripande. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

123 100 125 

5,0% 2,0% o 

69% 51% o 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpoliäska progrommet 

6: l sjukfrånvaron ska minska 

6 :2 Andelen heltidsanställda ska öka 
Andelmedarbetare som är nöJda 
med sin syssclsä ttningsgrad. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-04 
Sid 5 

Justerandes sign 

TN § 92 DNR TK 238/2018 

Delårsrapport per 2018-08-31 

Sammanfattning 
Tekniska nämndens skattefinansierade resultat per 2018-08-31 summeras till 
-l 885 tkr. 

Det negativa resultatet förklaras av januari-mars kalla väderlek med mycket 
nederbörd. I resultatet ingår effekten av förra årets övergång till komponentredo
visning på befintliga anläggningstillgångar, vilket skapar ett överskott på kapital
kostnader. 

Tekniska nämnden taxefinansierade resultat genom renhållningen gick med -178 
tkr i förlust vid delåret 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-18 
Delårsrapport 2018-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Upprättad delårsrapport för tekniska nämnden 2018 godkänns. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
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Inledning/Sammanfattning 

Första delen av 2018 präglades av vädret. Det kom ovanligt mycket snö under våren och temperaturen 

var låg längre än normalt. Detta har lett tillmycket stora kostnader för snöröjning, haJkbekämpning och 

uppvärmning av kommunens fastigheter. När vinterns grepp väl släppte tog istället en längre period av 

höga temperaturer utan nederbörd vid. Under sommaren har vattennivåerna stadigt sjunkit, både i 

grundvattentäkter och i de vattendrag som finns i kommunen. Konsekvensen har varit ett allmänt grill

och eldningsförbud samt bevattningsförbud i kommunen. 

Konsekvensen har även varit betydande för det djur- och växtliv som lever i och nära våra vattendrag. 

Vattennivåerna har varit mycket låga i sjöar och åar. med stor risk för framförallt de fiska11er som är 

beroende av ett syrerikt vatten. 

Herrljunga kommun är mitt i en mycket investeringsintensiv period. Under 2018 har Horsbyskolans 

utbyggnad påbö1jats- ett projekt som beräknas pågå under flera år. Samtidigt renoveras det byggs och 

planeras för både, skolor, förskolor och äldreomsorgens byggnader. 

Efterfrågan på kommunens tomter har ökat något. Förändringen märks tydligast på att fler kommersiella 

intressenter visar intresse för Herrljunga. Det finns fortfarande några tomter kvar i Herrljunga för 

villaändamål, men det är viktigt att planeringen av nya tomter tar fart eftersom detaljplaneprocessen är 

tidskrävande . 

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga. Byggnationer av GC-vägar 

väster och söderut från Herrljunga, förbi gångspår i Remmene och Fåglavik, ytterligare plattform på 

stationen i Herrljunga, om byggnation av väg 183 mellan Södra Björke och Grude samt ny 

signalanläggning vilken påverkar övergångar och stationen i Ljung. Sammantaget görs många satsningar 

som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer 

effektivt och säkrare. 

Andelen ekologisk mat har ökat stadigt de senaste åren. Herrljunga kommun är bland de bästa i Sverige 

på ekologisk mat. Förutom att fortsätta arbetet med att ytterligare öka andelen ekologisk mat i 

måltidsproduktionen arbetar Måltidsservice med att minska matsvinnet och att på olika sätt kunna 

använda mer lokala leverantörer av livsmedel. 

Vädret kan kommunen naturligtvis inte påverka, men verksamheten behöver anpassas så att den kan 

klara de merkostnader som vädret kan medföra. Ett arbete har inletts med att planera för åtgärder som 

bidrar till en med resurseffektiv verksamhet inom nämndens ansvarsområde. 
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Ansvar och uppdrag 
Ntim nJ llch förvc:ll tningsleclning 

Ledning. uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna 
funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden. markförsörjning. skog. 
bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår. 

Fastighet 

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m2 BT A lokal yta. 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, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta 
inkluderar såväl drift och underhåll 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. 

l nternserv i c e 

Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på 
sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice 
säkerställer en enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för 
kommunen som helhet. 

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 beställande förvaltningar och 
dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller 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. l uppdraget ingår även att följa och implementera kommunens 
kostpolitiska program. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att 

öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Tväll 

l kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och 

arbetskläder. Ä ven kläder från de som bor på särskilt boende tvättas. 

Nämnden handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av 
fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar . 
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Sim och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan 

under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning 

för alla elever i kommunen från förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och 

vattengympa . Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till 

lägerverksamhet l huset finns även ett gym med gruppträning "Spot11ife" som drivs av simhallen . 

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till 

föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt tilllägerverksamhet 

Renhållning 

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens 

renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi 

utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar får kommunens två 

bemannade återvinningscentraler (Å VC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs 

avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Yårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad 

deponidel som ska sluttäckas innan 2025. 
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Verksamhetsbeskrivning tom 20180831 
r·imnu och l'örva ltni nl!s ledn ing 

Efterfrågan på tomter och mark har ökat i kommunen. Fler kommunala villatomter har sålts än tidigare 

år, i flera delar av kommunen. Intresset från kommersiella aktörer har även ökat, vilket förhoppningsvis 

kan bidra ytterligare till att etablera Herrljunga kommun som bostadsort för inflyttare. 

Fastighet 

Fastighet har rekryterat flera nya medarbetare till organisationen. De nya medarbetarna har, eller ska 

ersätta pensionsavgångar. Under en övergångsperiod har de nya medarbetarna inte bara introducerats på 

arbetsplatsen. utan även täckt upp utifrån arbetsmiljörelaterade åtgärder. 

Vintern var resurskrävande för enheten. Den långa och kalla vintern medförde ökade kostnader för 

snöröjning, halkbekämpning, fjärrvärme och el. Under sommaren pågick även en del skadegörelse som 

var resurskrävande för enheten. Sommarens åska lyckades också slå sönder flera väsentliga funktioner 

för fastigheten. Då sändaren för brand och inbrott slogs sönder på Horsbyenheten krävdes brandvakt 

under ett par nätter. 

Flera olika projekt, och förberedelser till nya projekt, har genomförts. Bland annat har renoveringen av 

Hagens alla etapper färdigställts. Horsbyskolans tillbyggnad har påbörjats och renovering av Horsby 

förskolas tak har påbörjats. Altarpskolan har fått tillbaka sina ljusinsläpp i korridorer och köket i 

uppehållsrummet har genomgått flera förbättringar. Hela skolan har också fått nytt digitalt låssystem utan 

batterier och el. Istället drivs låssystem av rörelseenergin som uppstår när nyckeln förs in i låset. 

Systemet är både miljövänligt och kostnadsbesparande. Det är enkelt att spärra borttappade nycklar. 

enkelt att anpassa och förändra samt ge tillfälliga behörigheter. 

Det är inte bara Altarp som genomgått säkerhetshöjande åtgärder. Bland annat har Hudene skola fått nytt 

inbrottslarmsystem och Simhallen har fått utökade detektorer. Efter godkännande från Länsstyrelsen har 

fler fastigheter fått kameraövervakning och några fastigheter har fått utökning av övervakning. 

Lokaler för företagshälsovården har förbättrats och byggts till i befintliga lokaler. Flera 

reinvesteringsprojekt har påbörjats för att slutföras innan årsskiftet. 

EPC projektet har fortsatt och nu är alla fastigheter uppkopplade och övervakade. De fastigheter som 

varit inblandade under året har bland annat varit Gäsenegården, Hagen, Hemgården och Kulturhuset. 

Detta innebär att fastigheterna kan styras och regleras på distans och driftstopp kan upptäckas innan 

verksamheten påverkas . 

Gata och park 

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning pågår. Under försommaren utfördes 

åtgärder i Hudene och Ljung/Annelund. 

Vintern 2017/2018 var ovanligt lång och kall vilket medförde att vinterkostnaderna sköt i höjden. Övriga 

driftskostnader följer de gällande driftsavtalen. 

Under den vanna sommaren ökade kostnaderna för bevattning av sommarblommorna något. Detta 

utfördes dock i år av personal från kommunens arbetsmarknadsavdel ni ng, så pengarna stannar så sett i 

kommunen. Tidigare år har det anställts säsongsarbetare för detta. 
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Projektet förbättringså tgärder framför stationshuset slutfördes under sensommaren. Projektet är ett 

samfinansieringsproj ekt med Trafik verket. 

Trafikverkets projekt utbyggnad av G C-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga l v J 8 J l J 83 mot 

Bergagärde samt väster om Herrljunga l v J 81 mot Remmene, s lutfördes under våren. 

Internservice 

Lokalvård 

Ett antal nya medarbetare har ··skolats in" i verksamheten som ersättare för de pensionsavgångar som var 

2017 . Arbetet med att fårdigställa intema avtal som båda parter är nöjda med har fortsatt. Arbetet syftar 

till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten. 

Ny förskalemodul "Lyckan' ' med två avdelningar togs i bruk VT 20 J 8. I samband med det uppkom 

behov av ny personal, arbetsbeskrivningar samt utrustning för dessa ytor. Ytterligare städobjekt som har 

tillkommit är Kvarnvägen där personalen för avdelningen "Sysselsättning" har sina kontor. 

Ett sparbeting initierades på våren, vilket har medfört ett antal åtgärder och alla uppmanas till att hålla 

igen på samtliga kostnader så mycket det går. 

En huvudnyckel stals på Altorpskolan när städning utfördes vilket ledde till att samtliga dörrlås i den 

serien fick bytas ut mot en kostnad av 177 000 kr som belastar lokalvården. 

Måltider 

Arbetet med att öka andelen ekologiska råvaror inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. Hittills 

under året har andelen varit 42 % för kommunen . Gällande enbar1 måltidsservice har andelen varit 

43 ,5%. Måltidsservice har arbetat efter att svenskt går före ekologiskt, därav en liten ökning av det 

ekologiska. 

Måltidsservicens inköp av svenska animalier har hittills varit 91 ,5 % 

Inköpen av livsmedel från våra lokala producenter for1går. 

Kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen 

tydliggörs . Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice pågår 

kontinuerligt. 

Förskolan Lyckan startades i februari 2018. Här har måltidsservice startat upp ett nytt produktionskök 

med inköp av utrustning och lager av livsmedel som följd. Här har även vi tillagt en kocktjänst med 

tjänstefaktor 75 %. 

Hagens äldreboende har under våren 2018 utökats med en enhet. Måltidservice tillagar fler porti oner till 

äldreboendet ingen extra tjänst har tillsats för detta. 

Tv ä f/ 

Under våren gick en av verksamhetens tvättmaskiner samt torktumlare sönder vilket resulterade i ökad 

arbetsbelastning för personalen. Dessa maskiner har i senare skede bytts ut . 
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Ett nytt boknings/kassasystem har implanterats vilket skapat möjlighet att : 

Kommunicera via systemet direkt till varje enskild medlem (mail/srns). 

Att medlem enkelt själv bokar gruppträningspass via sin telefon/.dator 

Kommunen kan enkelt ta fram statistik på hur anläggningen brukas (per alla typer av kort 

kategoriseringar samt kön) 

Autogirobetalningar hanteras direkt över disk . 

Vid årsskiftet infördes ny prissättning för privatpersoner i badet vilket i stort innebar en höjning på ca 

l 0% med undantag för pensionärer, barn under 6 år samt simskolekurser. 

Ekonomiskt ser trenden ut att fortsätta svagt uppåt med fler antal utövare samt högre intäkter. 

Erbjudandet om att alla barn i Herrljunga kommun (upp till 15 år) badat gratis i Herrljunga Sportcenter 

under hela sommarlovet har gjort succe. Antalet besök under perioden har uppgått till drygt l 000 styck. 

Utemiljön i Herrljunga kornmun tätort är under utveckling, frisbeekorgar har installerats i statsparken 

och de garn la tennisbanorna har fått ett ansiktslyft i form av en ny aktivitetsyta där barnen varit delaktiga 

i vad den skall fyllas med. Resultatet av detta är att den äldre skaterampen är borttagen och ytan är nu 

asfalterad och där står nu nya skateramper. 

Installation av nya bryggor har gjorts på Sämbadet med följd av många positiva reaktioner från 

medborgarna. En tillfållig lösning med hyrtoalett har satts ut på Särn med positiva reaktioner som följd. 

Renhållning 

Kommunen startade upp en ny renhållningsentreprenad den l oktober 2016, där alla abonnenter erbjöds 

insamling av matavfalL Bland hushåll i flerbostadshus är 85% kopplade till ett abonnemang som sorterar 

ut matavfalL Bland en- och tvåfamiljshus är motsvarande siffra 63 %varav l O% har hem kompost. 

Inför 2018 sänktes renhållningstaxan för att på sikt återbetala den skuld som finns till 

renhållningskollektivet. Den nya taxan är också kraftigt miljöstyrande för att uppmuntra fler abonnenter 

att sor1era ut sitt matavfalL 

Inom affårsverksamheten på Tumberg har det hittills under 2018 tagits emot 21 000 ton förorenad jord. 

Jordmassorna skall användas i den sluttäckning som under vintern 2018/2019 lämnas ut för upphandling. 
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Framtid 
Nämnd och förvaltningsledninl'. 

Planeringen av ytterligare mark för bostadsändamål har påbö1jats. Tekniska förvaltningen är delaktig i 

arbetet och strävar mot kommunen ska planera mark som är säljbar och som kan bebyggas på ett 

effektivt sätt. Eftersom planeringsprocessen är lång behöver planerna påbö1jas tidigt så att kommunen 

kan möta efterfrågan på byggbar mark. 

Fastighet 

Under andra halvan av året kommer flera projekt att avslutas så som takrenovering på Horsby förskola, 

lägenhetsrenovering i Ljung. FreeTimes kök, byte av dörrar på Mörlanda förskola, byte av fönster på 

Kulturhuset samt målning av fasad på samma byggnad, skatepark, parkourbygge, mm. 

Vidare kommer arbetet med lokalresursplanen och långsiktiga underhållsplaner fortskrida likaså arbetet 

med struktur i det nya fastighetssystemet. Arbetet med interna avtal för vaktmästeri och 

internhyreskontrakt till köpande enheter kommer förhoppningsvis att kunna avslutas innan årets slut. 

En genomsyrning av fastighetsekonomin kommer att genomföras i syfte att skapa transparens samt 

täckning för uppkomna kostnader. Arbetet innebär även en genomgång av externa inhyrda ytor. Arbetet 

innebär också att principer för framtida hyressättningar utifrån verksamhetens behov, investeringar och 

reinvesteringar kommer belysas. 

Gata och park 

Gällande driftsavtal bevakas för att hålla kostnaderna för bl. a. Ä T A-arbeten på en så låg nivå som 

möjligt. Vinterkostnader för oktober till december 2018 förväntas bli enligt prognos. 

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning pågår. Under hösten kommer 

åtgärder utföras i Herrljunga. Översyn och komplettering av linjemarkering kommer utföras under 

hösten. 

GC-bana utmed del av Horsbystigen kommer att byggas under hösten. Detta är ett 

samfinansieringsprojekt med Trafikverket. 

Ny utökad parkering vid simhallen byggs under hösten . 

Internservice 

Lokalvård 

Kommunen har flera större byggprojekt framför sig vilket kommer att ställa höga krav på samordning. 

Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstäd, 

införskaffandet av utrustning och upprätta städförråd och arbetsbeskrivningar i samband med 

igångsättandet av verksamheterna i lokalerna. 

Lokalvårdsorganisationen har ett fortsatt stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på 

pensionsavgångar och utökade städytor vilket kräver en ökad utbildningsinsats som är långsiktigt hållbar. 

Digitala program med utbildningsverktyg behöver satsas på vii k et möjliggör att hålla utbildningar i 

kommunen på tider som anpassas efter verksamhetens behov. l dessa program finns även 

repetitionsutbildningar för redan utbildad personal som behöver uppdatera sig . Att samtliga lokalvårdare 
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är utbildade säkerställer att kvaliten på utfört arbete blir hög och det minskar risken för arbetsskador 

eftersom ergonomiska städmetoder är en stor del av utbildningen. 

Måltider 

Sparbeting på ekologisk mat har lagts för att verkställas under hösten och vintern då verksamheten 

prognostiseras med underskott. 

Detta innebär att måltidsservice tar bort alla ekologiska inköp, förutom inköp av standard, mellan och 

lättmjölk då den är billigare än konventionell mjölk. Målet i det kostpolitiska programmet att öka till 50 

%ekologiska livsmedel 2018 kommer inte att uppfyllas. 

En följd av övergången till inköp av konventionella livsmedel blir att andelen utländska livsmedel ökar. 

Under andra halvan av året kommer verksamheten vara restriktiv med tillsättning av vikarier. Detta för 

att hålla nere kostnaderna med tanke på rådande underskottsprognos. 

Projekt Horsbyskolan etapp 2, kök och matsaL stm1ar under hösten 2018 där personal från kostenheten 

deltar i samtal om kökets utformning. 

Rekrytering av ny kostchef pågår under hösten. 

Tvätt 

Under hösten kommer personalen övergå till schema med flextid vilket innebär en högre bemanning men 

med förväntning om minskat behov av vikarietillsättning. 

Två renoverade gruppträningsalar skall stå klara till tidig höst vilket kommer innebära ett lyft för hela 

anläggningen. Det kommer att möjliggöra fler antal pass och fler antal nöjda medlemmar. 

Förhoppningen är att detta kommer leda till ett ökat intresse och generera nya medlemmar med nya 

intäkter som resultat. Redan idag syns en positiv trend som sannolikt fortsätter året ut. 

Kommunen har fått extra pengar från regeringsnivå för att öka 6-åringars simkunnighet. Det har mynnat 

ut i en satsning på alla barn i kommunens färskoleklasser skall ingå i ett simprojekt som sträcker sig över 

hösten. 

Fortsatt satsning på simkunnighet för alla vilket innebär att vi kommer att fortsätta vår satsning på att 

erbjuda ett varierat utbud av kurser. 

Verksamheten är i uppstm1 av ett dialogforum för att ta fram ett förslag om en konstgräsplan i Herrljunga 

tät011. Detta kommer att ske dialog med föreningarna samt övriga intressenter. 

Uppskyltning av våra sportcenter (Mörlanda/Herljunga) skall vara klart under hösten 2018. 
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Renhållning 

För att minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels 

bör fler abonnenter ansluta sig tillutsortering av matavfall dels att hushåll blir ännu bättre på att sortera 

ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt 

presentation av framgångsresultat Nytt för perioden 2018-2020 är att informationen ska tas fram på fler 

språk samt göras mer lättillgänglig. 
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M~l 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

o 
l. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

1:1 Försäljningen av tomter för 

bostadsändamål ska öka 

l :2 Så många som möjligt i kommunen 

ska ha ett aktivt fritidsliv 

l :2 Så många som möjligt i kommunen 

ska ha ett aktivt fritidsliv 

per 2018 
180831 

Målet att på helåret sälja l O tomter är 

nästan uppfyllt redan vid delåret där 

utfaller är 8 sålda tomter. 

Antalet personer (7-25 år) som 

beräknas på utbetalt aktivitetsbidrag är 

i närmast identiskt med föregående år. 

I jämförelse med samma period 2017 

ser det ut som vi ökar något vilket 

förhoppningsvis gör att vi kan 

bibehålla föregående års siffror. Dock 

når vi inte 2018 mål . 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli 

mer energieffektiv 

2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp 

ska öka 

per 2018 
180831 

o 

Förbrukningen vid delåret är högre än 

tidigare år s delårsresultat Prognosen 

för helåret är svagt posi.tiv men 

osäkerhet finns beroende på väderlek. 

För kommunen som helhet har andelen 

ekologiska råvaruinköp ökat och ligger 

i linje med målet. På grund av 

besparingsåtgärder på ekologisk mat 

f.o.m. september kommer andelen 

minska återstående del av året. 
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2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp 

ska öka 
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Sedan årsskiftet har andelen ekologisk 

mat blivit marginellt högre. På grund 

av besparingsåtgärder på ekologisk mat 

f.o.m. september kommer andelen 

minska återstående del av året. 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

3:1 Lyfta fram och marknadsföra 

marknaden och torgen i Herrljunga 

3:3 Förvaltningens anställda ska vara 

goda ambassadörer för förvaltningen 

och kommunen 

3:4 Förbättra integrationen av 

nyanlända med positiva effekter på 

samhällsutveckling genom medverkan 

och delaktighet av anställda och 

medborgare 

per 2018 
180831 

Marknader i st011 har en trend i landet 

av att tappa besökare samt "knallare", 

likaså gör Herrljungas marknad. 

Uppföljning per delår ej genomförd 

Uppföljning per delår ej genomförd 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 
per 2018 
180831 

4: l Köp av industrimark ska underlättas Arets mål att sälja en fastighet 

industrimark är uppfylld då tre 

försäljningar är gjorda. 
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 
per 2018 
180831 

5: l Det årliga resultatet ska under en o o Resultatet redovisar vid delåret ett 

rullande treårsperiod uppgå till 2% av underskott . Prognosen för helåret är 

kommunens intäkter, skatter och underskott. (Läs mer under rubriken 

generella bidrag. ekonomi) 

5:2 Investeringarna ska över en - - Följs endast upp kommunövergripande. 

rullande femårsperiod finansieras med 

avskrivningsmedel samt årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det - - Följs endast upp kommunövergripande. 

egna kapitalet ska soliditeten inte 

understiga 70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

6: l Antalet sjukfrånvarodagar ska 

minska. 

6:2 Andelen deltidsanställda 

medarbetare ska minska. 

per 2018 
180831 

sjuktalet i %har sänkts med O, l 

procentenheter sett till förra året. Totalt 

ligger sjukfrånvaron på 5,5%. 

Andelen deltidsanställda har minskat 

och förvaltningen ligger bättre till än 

målet. 
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Ekonomi 

Drift 

Summa intäkter 

3 Personalkostnader 

4 Lokalkostnader, energi, V A 

5 Övriga kostnader 

6 Kapitalkostnad 

Summa kostnader 

Summa Nettokostnader 

-451 

-675 

-3 568 

3 109 

-] 585 

-1 670 

I budgeten 2018 ligger den utfördelade lönerevideringen samt kapitalkostnadspotten för 2018 inkluderad . 

Fördelning per ansvarsområde 

Gemensamt* 

Fastighet 

Gata & Park 

I nternservice* * 
Fritidsverksamhet 

140 

-260 

-1 500 

-600 

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledningen , mark, skog, bostadsanpassning och 

personal kaffe. 

** Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt. 

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett negativt resultat för perioden januari- augusti 

2018 med -l 885 tkr. Det negativa resultatet grundas i det för året höga kostnader för snöröjning. 

Utfallet på fastighet är betydligt högre än föregående del år i och med att man inför 2018 tagit bort den 

delen av internhyran som avser kapitalkostnader samtidigt som fastighet fått motsvarande summa i ram. 

Gata och parks höga utfall förklaras av de höga kostnaderna för snöröjning som belastade verksamheten 

under första delåret 

Helårsprognosen på den skattefinansierade delen är ett underskott om totalt -1 670 tkr där l 500 tkr i 

överskott på kapitalkostnader ingår. Överskottet förklaras av 2017 års komponentindelning av befintliga 

anläggningar som i snitt förlängde avskrivningstiderna vilket inte budgeten 2018 tagit hänsyn till. 

Vid exkludering av kapitalkostnader ligger helårsprognosen på underskott om -3 170 tkr. Prognosen 

förklaras av underskott på gata och park (- 1500 t kr) på grund av höga snöröjningskostnader, underskott 

på fastighet (-1 760 tkr) på grund av höga kostnader för snöröjning och uppvärmning (-900 tkr) samt 
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underskott på externa hyresintäkter ( -860 tkr). Underskotten på gata och park samt fastighet möts upp av 

förväntade överskott på fritid (550 tkr) där årets intäkter väntas bli högre än budget, lokalvården (50 tkr), 

samt förvaltningsledningen ( 140 tkr). 

Fritidsverksamhetens prognos på högre intäkter kommer bland annat genom Alingsås- föreningsliv och 

kommun som hyr in sig i Herrljungas simhall under tiden deras egen är stängd för om byggnation . 

Utfallet på tekniska förvaltningens servicedelar var positiv med 577 tkr där måltid och lokalvården visar 

positiva siffror samtidigt som tvätten visar ett minus. Samtliga budgetar ligger i tolftedelar vilket leder 

till att det överskott måltidsservicen visar vid delåret, efter sommarmånader med låga utfall på livsmedel, 

snabbt hämtas ikapp under hösten. 

Prognosen för måltidsservicen är negativ och bedöms bli 300 tkr i underskott. 

Lokalvårdens prognos förklaras av ökade intäkter i samband med ökade städytor samtidigt som 

kostnaderna menas hållas nere. 

Tvättens prognos förklaras av för låg prisbild . 

Renhållning 

Utfallet för tekniskas laxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan -augusti ett underskott med 

178 tkr. Prognosen är att renhållningen ska gå 540 tkr vilket följer det budgeterade underskott som ska 

reglera den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet. 
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Verksamhetsm§ttjNycke/tal 

* Redovisad siffra speglar kommunens totala livsmedelsproduktion och inte enbart måltidservicen . 

** Vid beräkning av delårsutfall 2018 har befolkningsstatistik från 2018-03-31 använts. 

Mängden restavfall till förbränning prognostiseras bli l 450 ton vilket är 50 ton ifi·ån årets mål. 

Prognosen för insamlad mängd matavfall till rötning beräknas bli 330 ton och därmed slå målet med 30 

ton. 
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Personal 

% sjuktal Sjuktal %-lång Andel heltid % 

> 60 dgr av 
Total 

totalt sjuktal 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Kvinnor 5,5 4,1 32,2 31 '1 50,0 57,7 

Män 5,9 7,8 57,31 64,3 92,9 94,0 

Totalt 5,6 5,5 41,79 50,0 65,4 71,8 

Aktuell Rehab juni 2018 Teknisk förv Män Kvinnor Totalt 

Antal pågående rehab-ärenden över 3 mån l l 2 

Antal avslutade rehab-ärenden över 3mån l l 2 

Antal anställda med S eller fler 

sjukfrånvarotillfällen 
3 s 8 

Orsak till sjukskrivning av pågående 

ärenden Teknisk förv Män Kvinnor Totalt 

Muskel/ skelett o o o 

Hjärta, kärl, tumörer o o o 

Psykiskt o l l 

Övrigt l o l 

Totalt l l 2 
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Kommentar till utfall och prognos investeringar 
Arets investeringsbudget uppgår till 61 180 tkr varav 29 469 tkr är om budgeterade investeringsmedeL 

Utfallet per sista augusti uppgår till 25 694 tkr. 

• Projekt 5422 ombyggnad hemgården beräknas få ett utfall på l 00 tkr för ombyggnad av 

personal utrymme. 

• Projekt 5430 kontor prognosliseras med 500 tkr i utfall för säkerhetshöjande åtgärder. 

• Projekt 5516 EPC som avser energibesparande åtgärder beräknas få utfall enligt budget. 

• Projekt Hors by förskola/skola bedöms få ett utfall på 18 300 tkr under 2018. Projektet kommer 

fot1gå under 2019 och 2020. Etapp l av projektet, ny skolbyggnad, är pågående och beräknas 

vara klart under mitten av 2019. Projektering och upphandling av etapp 2, nytt kök och matsal, 

påbörjas under augusti månad 2018 där själva byggstarten beräknas maj 2019. 
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Bilaga målindikatorer 

l. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

bostadsändamål ska öka 

l :2 Så många som möjligt i 

kommunen ska ha ett aktivt 

fritids! iv 

l :2 Så många som möjligt i 

kommunen ska ha ett aktivt 

fritidsliv 

Antalet unika deltagare i åldern 7 

till 25. 

Antal aktivitetsbidrag 

Fördelning tjej/kille 

34,6% l 65,4 % 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Energiförbrukning i kommunens 

bli mer energieffektiv byggnader, kWh/m2 

2:2 Andelen hållbara Kommunens andel (%) 

livsmedelsinköp ska öka miljömärkta livsmedel i kr 

2:2 Andelen hållbara Måltidsservice andel (%) 

livsmedelsinköp ska öka miljömärkta livsmedel i kr 

50 207 41 165 48 800 

40,6 40, 1 42 

40,6 43 ,2 46 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

marknaden och torgen i 

Herrljunga 

3:3 Förvaltningens anställda ska 

vara goda ambassadörer för 

förvaltningen och kommunen 

marknaden och på torgen i 

1-1 errlj unga 

Medelbetyg bemötande i enkäter 

(l O-grad i g skala) 

8,67 8.5 9 
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3:4 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom 

medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

Antalet aktiviteter med syfte att 
stärka målintentionen 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

underlättas industriändamål 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

en rullande treårsperiod uppgå till 
2% av kornmunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en 

rullande femårsperiod finansieras 
med avskrivningsmedel samt 

årens res u hat. 

Avvikelse från investeringsbudget . 

5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp 
det egna kapitalet ska so liditeten kommunövergripande. 
inte understiga 70%. 

3 
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Herrljunga kommun i egenskap av att vara at·betsgivare. 

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

minska. 

6:2 Andelen deltidsanställda 
medarbetare ska minska. 

Andel deltidsanställda% 34,6 69 30 
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BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-10-01 

BN § 107 DNR UN 134/2018 606 

Delårsrapport bildningsnämnden per 2018-08-31 

Sammanfattning 
Bildningsnämndens utfall per 2018-08-31 uppgår till 148 333 tkr, vilket innebär 
en positiv avvikelse under perioden med 4 037 tkr. Prognosen vid årets slut upp
går till 2 250 tkr, redogörelse för detta står i delårsrapport 2018. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13 
Delårsrapport 20 I 8-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förs lag till beslut: 

• Delårsrapport per 2018-08-31 godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker, 

Bildningsnämndens beslut 
l. Delårsrapport per 2018-08-31 godkätms (bilaga l , BN § 107/2018-10-01). 

Uldragsbeslyrkande 
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Inledning/Sammanfattning 

Bi ldnil1gsnämndens ansvarsomräden om fattar sedan 20 l S både utbi ldning och kultur samt fritidsgård. Inom 
utbi ldningen syns en verksamhet som överlag präglas av god mål uppfyllelse. Parallel lt med de goda resultaten finns 
också utveckli ngsomräden diir vi t ex systematiskt behöver e~rbeta vidare for att utveckla en tmdet•visn ing som möter 
varje e lev på rätt nivå. 

Föt•valtni ngen kännetecknas av en stabil och erfaren ledningsgrupp med inslag av fornyelse. Under sommaren har 
två nya chefer rekryterats; en rektor får Altarpskolan och en fOrsko leeher fOr Molln/Mörlanda förskolor . Förskolan 
har under de senaste åren vuxit och ledn ingsorganisationen med den och från juni har förskolan tre fd rskolechefer. 
Samarbetet med gemensam chef ror musiksiwlan i l letTljunga och Vårgärda under året har utfallit väl och fortsätter. 

l forskolor, skolor och ft·itidshem finns en relativt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal. Yar:je 
enhet arbetar strukturerat med ett systematiskt kvalitetsarbete och många goda insatser syns i den pedagogiska 
vardagen. l den lilla kommunen får dc goda prestationerna lyskraft och betyder skillnad! 

Avseende verksamhetslokaler och brister i fysisk arbetsmiljö har förvaltningens fått ett före läggande förenat med 
vite om l SO 000 kr från Arbetsmiljöverket Föreläggandel är riktal för att avhjälpa och åtgärda brister gällande 
ventilation och inomhusk limal vid A lt01·psko lan och åtgärderna skulle vara slutförda och redov isade senast 2018-

0S -0 1, Alla planlagda åtgärder gällande ventilation slutfördes och redovisades i tid. Under hösten 20 18 fattsätter 
ventilationsinsatserna vid Eggvena skola. 

Nytt för höstterm inen är en ny stadieindelad timplan, för både grundskolan och grundsärskolan. Förändringen 
innebär att gamla termerna låg, mellan och högstadlom återinförs i den svenska skolan och att timplanerna 
organiseras i block om årskurs 1-3,4-6 och 7-9, 

Budgetföljsamheten är god i forvallningen och årets resu ltat indikerar på ett överskott om cirka 2250 tkr. Det är av 
vikt alt i sam manhanget påpeka allmed gällande skollag och andra s tyrdok~nnent ställs mycket höga krav pA att ge 
vat:ie enski ld elev det stöd och den ledning som behövs ni t att clcw n ska m1 kunskap<.,f-nwcll eller .111ntt lt~ugrc. Hiir 
krävs mod och ett professionellt torhållningssätt för alt ktl.t .. k11lnns pc,lng,"~lska arbciL uch 1 iktn •)~:o h \llltprlorilera 
resurser kontinuerligt. Ett arbete som rektor ansvarar för lltl'd ,tt'ul IV d.:vhli J<;all och ut ~· d .-llv.~IJn nltOt Hltd~ i 
undervisn ingen av lärarna. Under senare år har ett mycket stort antal riktade statsb idrAg kommit ntt spela e11 stor 
och avgörande roll !Or fOrskol a, skoiii och li'ltidshem. statsbidragen söks Rir en term in altemat ivt ett läsår i Laget 
och löpande lindras fOru tsfiltni ngar och vil lkor för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen fo rändras 
med miljonbe lopp tinder ett budgetår, vilket !\t' en utmaning for uppfoljning och redovis11ing, men od;s~ när del 
gäller få rutsättningarna (or att göra långsiktiga och kvalitativa satsn ingar. 
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Ansvar och uppdrag 
Nämndens uppclr;t" ;tratt til llt<Jnt.!.tl tålla utbildnings· och lwltur L rlisnmlwl lilr komnlluwn~ uw mare pi'lt~pprlrag av 
kommunfullm.lkt t P~ Detta g.ör n.trnnden genom att clrtYll Vltks<llnhctcl nu l\ l t skol.t k>rskulddass, frit id-.ht.:tlt 
gtuml!.kt'l.t , !!.l'UIId!>;it·~l..\11.1 och ll.)lll t ta~tcsl.ul.t ~:n l t;;tt.lt:n \~ a)lsrruktw 'illlll i-omm uultlll111iil..til;l' har besl11l.t1 
< ivmn.ts tc~.tr,ku l .t bl·drivs inte i cgc11 !'l'~· l utan pi;Hscr kllp:. utanfår kommunen. Kommunal vuxenutbildning 
lied t i -.~ 1 \:l1 1lL I11Cth:tlll llr!banisatton 1111:d Van•.:t rd:t ~o1H huv udman och utbi ldningen är fårlagd till båda 
kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek 
och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar fö r fi'itidsgård . 

Kommunfullmäktige är huvudman får skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål faststäl lt prioriterade mål 
för Bildningsnämnden samt ilirdelat ekonomiska resurser till nämnden 1 lor·m av kommunbidrag. N!1mnden hat 
verksamhetsansvaret in får kommunfullmäktige, som i sin tut hitt lwvuclmilnnaanlivarcl •nfi\1 staten. ~ilotcns unpdmg 
innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen g~.:nomil>rs enligt de stutliga styrdokumenten så .ttltnal 
och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bi ldningsnämndens verksamheter har också att hantera en 
dubbel styrning genom att staten stäl ler krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förb i huvudmannen 
direkt till rektorer och lärare . Nämnden har ansvar för att bedriva ett fu ngerande systematiskt arbetsm iljöarbete vid 
sina verksamheter. 
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Verksamhetsbeskrivning 

Bildningsnii mnd 
Bildning:.rMwnd omfattar f\.11111\dens lcdalllh 11th ~tvl.tmk politiska del. Nämnden har kontakt pleti verksamheten 
genom ktlltl,rktpolitiker. flildni ngsnämndcn IHilL:!•I hu\ ud mannens ansvar för bildningsförvaltn ingens verksamheter 
som i Vlllllm.t n leds och ,amordnas av bildnlll ~·~~.:hdl'll 

Bil<lni nJ.!~IWIIIIIt d 
Under g~·lllt!th.lllllt vm s verksamheterna bildningskontor och bildningsnämnd. Bildningskontoret består av en stab 
med btlclnlllg!lchcf 'illlll har det samordnande ~änstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare 
och två handläggare. 

Fh•vh:ilsau. l'll nlil,ic,·cul rulcu 
l dlg!HII' 1111 ch:vhlilstl sl-;1 Iinna, ftlr clt·vc:t 1 'lwlvcd,•.amhcten från fö rskolek lass till gymnasieskola och elevhälsall 
~kJ 0111 1:111a ltiCdli.lnSkll 1>sykulogi:.ku. psykosactnia och specialpedagogiska insatser, Elevhälsan, som leds av 
vc,:,.J,,alll lu:tsclwl, ') lwr Iii l rlfloka vr.lbldllllltllldct bl~tnd t!leverna och fokus ligger på det forebyggande och 
hldsu rrlalliJRllclc r,rbctct s.unr nll st•ldju dt•vciiHI ''" ~~~ uthi ldningens mål. 

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det fdrebyggande och främjande 
samarlJctct i familjec~uu·:·l~l1. Vcrksamhcwn v11nder l'>ig till vnr dnadshnv11rc med ba111 i lot~knle~ddctll . 
Familjecentralen är cll sunwrbcl~ mellan Bildn mgs· och !-inclalnilnllld tilbull1111illl~> mt.:l111un lllll li'Skcl111!tlllgnlugcn, 
Närbliban och Vårdccntml, 1311(.' , Närhälsan Ver!..s:llnhctcn skn också ses stllll c ll kumplemcnt tilltörsl..ohm och 
vänder sig med akti viteter och tidiga insatser får barn upp 1111 6 ~r Vct·ksuulhclcll IOruts!iltcl dcllaf.!.:llldc uv Vlll~.t!ll 
med ansvar fOr barnet. 

Förskola 
Förskoleverksamheten är sedan juni 20 18 organiserad i tre områden; lnnerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, 
Erlksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda fö rskoleområde. Varje område leds av en forskolechef. 
Verksamhelen omfatt11r fOrskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under hen:un ningen )!.CIIIC11!1:1111 t. 

Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby och Moll t1/MOrlanda är 11\r.;J..cllor knutna till 
vatje grundskola. 

Verks<~mhctcns uppdr~tg är alt ~rbjuda all<~ barn som h~r rätt till forsko la en verksamhet där omsorg. utveckling 
samt lärande bildar en helhel och lägger en god grund ror fortsatt utbildn ing. Förskolan ses som första delen i 
litb ild n i ngssystcanel . 

Pedagogisk omsorg i fonn av familjedaghem erbjuds de fcir~ld rar som önskar denna verks11m het. Verksamhelen :ir 
ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo. 

Grundslwln 
Oml.111.1r Hlrslwleklnss- ' "h ,• rund~knleverk<.;Hnhet både i egen regi och i annan huvudmt~ns regi samt skolskjuls fö1· 
g11111d:.l.ola och gnu•dsät·~lwla . 1-lelllll!llga I<1 •111 111Uns grundsko lor är organiserade i fem mindre enheter: Eggvena, 
r: , il· \h.-rg. lludenc. Mnii,L ~~~h Od .Il Il t tre SI1>J I . enheter; Al torp, Horsby och Mörlanda. 

l L'~Vl'll.l. f · rtl\~b~·rg, Od 111 h Hudene li1PL r rc~tm<,området Fyrskolorna. 1\llol la/Mörlanda blidar ett rektorso111råde 
,,~;h ltnr• hy:-.k,llan ~r 11 11iL·IIId i skolenh, 1 ·111.1 l '·.amt4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver 
llfldcrv l,lt lfH 11.111 föi ~L,•IL•klass till ocl• med tlf~hurs 6 medanAltorp är kommunens enda högsladieskola med 
årskurs 7-9. 

Med ett antnl mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen, 

G r und- och gymnnsicsiirslw ln 
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i aun:ut huvudumns JCgl \:~; lk"u11h~·~~m~ upJ'dltu' 1r .111 ge 
de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildn llll:' Mt n1 .Il' .111pas.;nd 1111 \'~rtc t·l~:\:. ltlrut..llllllll~·' ' nt.h 
·, 1 1 .u1~1 stllll 111t1 1hgt 111u~ varar den utbildning som ges i grum.l~~lll:lll r~•löpt.<kttv~ 1:()'11Hl:&>i~!lol..~\ljrll. •Jitltld~iir·.k"b 
lw1lr1h 111~· lud.:r.tl i grulul-.kolan fOr elever i de tid iga sko lårL.:n ,1ch f~1 dc\· er 1 .1!- '-'J finn~ gnmJ<tr!>kt•l:l 
, III!UIIi't''•'\1 vid \ ltoql k• dan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun. 
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Fritidshem 
Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskolek lass, grundskola och grundsärskola och ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fi'itid och rekreation. Fritidshem finns vid 
samtliga grundskolor utom Altorpsko lan. lii llll!irt med andra kommuner har Herrljunga kornmun en mycket stor 
andel av elever från fOrskoleklass till och m~:d ~k 6 i fritidshemsverksamheten. 

GymnasieskoJ:.t 
! IIIIl attar g_~ lllllii!.H.!~k t'l,1 i l"l!~·n t'l:gi och i .u man hu viilimans re1~1 ,1111 1 e levresor H.ir gyrnnJstesiuti.J och 
~llllloi ~ IC~:il ~ l,t~ ln . \'~ 1 k ~oi lllht.! ICII:. Ul1(1dl'l11} :;1 .111 i~t.: C Il gmJ gi'UIId f\11 y tJ..~·sverkS:tlllht:r <ICh lli i'\Stll!tl studier Samt fö r 
pc r:>on li ~ utvc.: k l i n ~o: t•ch ett nh.l11 t lkltng.llldt i ' 'unhrl llshvct. nen mtcrtl<J verksamht' tcn vid h. unskapskällan har ett 
J>rtlgranHIIbud hcstfwntlt: '" , Id~ ~ 111.1 ~pcc;.t ;~li~~:radc yrkl· ~p rogr;un med ~oda l.•1111 ill'hctcn t'(;r:lllktatle i del lnkal:t 
n11ritll.:~hvcl. del!> 1.'11 Ot.:thtl ~ lll.t stutlicl~rh.;rcdandc rrogrnm. Vid Kunsktlp~k.II!Jn linns trhtg n1o n;\l ioncll,t program 
varav fyra är yrkes förlwt·cdande. Till detta kommer ett an ~:~ l ltu·li!lgsplatsct'. Flt!VCI na '\<llnHist:J 1 hiig utstrrJt: klli ll~ 
programövergripande tl m111:11, vilket krävs tbr att göra det stora programutbudet möjl igt. 

Komvux 
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grund läggande och gymnasial nivå, samtutbi ldning i 
svenska lb r invandrare. srl och särskild litbildning för VliXna. Sedan höstlerminen 201 3 bedrivs utbildningen i en 
gemensam organist1tion med Vårgärda som huvudman och med verksamhet rörlagd i Herrljunga och Vårgårda. 
Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbi ldningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker 
sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsrcgionen , kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett 
större utbud av yrkesutbildningar fOr kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompctensförsöt:iningcn i 
regtonen. 

M usil<slw la 
Musiksko lan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man 
f)' lkr 2~ ar. '\ven vuxna erhjutls uttdcrvi:min!j i uui11 :1\ phn~ . l J ntlt:I'Vi~ ttlltgcll ~kct dels i egna lokaler su111 iir 
.li11W~sndc fllr ändamålet men m:ksa vtd nhgm av komntllll t"ns grundskolor. l u~ t1diga skolåren undervisns ~tråk
m.h bl•t~..:lcv l!r i grupp. Tert nln:.avgtl't del., mr undervisning, dels lUr instrumcu thyra, tas ut. Många publikJ 
arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av mu6ikskl'l lans verksamhet 

Bibliot(';l< 

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. 
Biblioteken är tillgängliga får alla. Biblioteket ska främja litteraturens s1ällning och intresset för läsning, bild ning, 
upplysning och utbi ldning. 

llthl ttllc:l.:et 11!.!11111 ~.1rskild uppm111 k~amhet åt barn och ungd•Jmar, för art främja språkutveckling och stimulera till 
hhiiiiW Amh.tjlltul ilerade gll tp!Jl t är personer med funku .. usnedsättning och personer som har annat modersmål 
1r1 ,H· n ka. 1 \thlu• t ~ket arra n• ~ ,.,,, d ler medverkar till varierande kult-urprogram ror b:trn och vuxna. 

F rit idsg:i ni 
l'r itidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 ti l l dess alt man 
fyller l C) k Fritidsgilrdens mål ilr att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighel och växa som 
människor, utan krav på preswtion. Llngdomama själva är med och ut formar verk5amheten i sy lie <tll sknpa en 
attraktiv och 111eningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altarpsskolans lokaler. 
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Verksamhetsbeskrivning tom 2018-08-31 

Bildning~ nä m n den 

Bi ldningsnämnden har under· året haft sex av rio sammnnträden. 

Ri ldningsl\0 n t oret 

Elevhlilsa n/familjerentr}l le.n 
Bildningsnämnden antog under varen ett fOrslagsom tagits fram av M LA-skolsköterskan attjournaler får lagras 
digitalt i väntan på E-arkiv. En modul i PMO köps in för deua ändamål. Kuratorerna går en NPP-coachutbildning. 
Ett projekt med Y AM och MI IF A. där Herrljunga kommun beviljats medel fi·än Västra Götalandsregionen for att 
stärka arbetetmed su icidprevention med inriktning mot framfurallt årskurs 8 har stanats. Utbildning av personal 
börjar under hösten 20 l 8 och de fors ra insatserna for elever bör kunna ske under våren 2019. Familjecentralen har 
und~:r våren haft fokus p~ alt arbeta med nyrekryterad personal från de andr·a verksamheterna som ingår i 
farniljecentralen. 

Förslw la 
Under året har Molla/Mörlanda förskolor brutits ur Ytterby fOrskoleverksamhe.t. En ny chef har ti llsatts illcd 
ansvarar fo r Molla/Mörlanda. Det innebär att fOrsko lan numera leds av tre forskolechefer. Anledningen till 
forstärkning av ledningsfunktionen beror på att förskolans verksamhet har vuxit över tid och försko lornll Jinns med 
geografiskt spridning. 

Under lersta delen av 2018 har lnnerby försko la startat två nya avdeln ingar för all klara kön i såväl llen·ljunga 
tätort som i lJudene och Eggvena. Del innebär att Jnnetby torskoleområde bedriver försko la i fyra hus, Horsby 
försko la. Ugglans tOrskola, Lyckans fårskola samt i Equmen iakyrkans lokal, med totalt 13 avdelningar. 

Förskoleldass. grunclslwla1 g rundsiirsl\Oia 
A malet elever i grundskolan ökar. LikasA ökar antalet elever mollagna i grundsärskolan. RutinertOr att möta 
grundstirskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats ti·am i 
förvaltningen. Ti llbyggnaden vid Horsbysko lan är i full gång och en ny huskropp växer fraln med klassrum. 
fritidshem och övriga utrymmen. Verksamhetsstart i augusti 2019. En IKT -plan är antagen av nämnden !Or 
perioden 2018-2020 och planen spe~ i licera r utvecklingsomräden fOr perioden. Tillsnmrnans med den planen av 
kommunens !T-avdelning tagit fram en plan för att säkerställa att verksamheten har en god digital lnfi·astruktur. Det 
arbetet beräknas att vara klart 20 19. Inköp for art stärka elevernas digitalisering är genomrörda och från 
höstterminen 2018 kommer årskurs 6 arheta med ett personligt digitalt verktyg. Under våren har nya rut iner tagits 
fram fö r att stärka arbetetmed atl öka skol närvaron i våra skolor och en ffirändring i lagen har skett som innebär ett 
krav pä rektor att anmäla oroande frånvaro rill huvudmannen. Fyrskolor (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) 
deltar i hälsoprojektet "puls får lärande" där eleverna deltar i pulshöjande aktiviteter under skoldagen i syfte att 
förbättra välbefinnande och lämndt:. Under året deltar fyrskolorna även i läs lyftet, ss efter läsåret 20 18/2019 har 
samtliga skolenheter i Herrljunga deltagit i satsningen. Från och med läsår 20 18/20 19 påbörjar alla elever i årskurs 
6 si!t språkvaL Eleverna äker till Altarpskolan for undervisning i fi·anska, spanska eller tyska. Som alternati v till 
~pråkvalet finns svenska/engelska. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att bli al ltmer komplett och har resul terat i mer kvalificerade 
uppföljningar och analyser av dc mål skolan har att fårhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselcnkllter 
kring "rnjuk11" värden samt sammanställningar och analyser uv dessa. Även elevernas målupp(yllelsc, 
kunskapsresultat, nationella prov och betyg fåljs och analyseras systematiskt. 1\ntalel barn med rättighel till 
grundsärsko lans verksamhet har ökat markant under 2018. Främst gäller detta grundsMrskoleclevcr i de tidiga 
skolåren. En samverkan mel lan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats de senasie 
läsåren. Samverkan planeras fortsätl<l dc komrnnnde åren och ligger i fas med det nya lagkravel på l O Jagilrs PRAO 
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i i\rskurs 8 och 9. Syftet är hland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverknings industrin och övriga 
yrkes livet och därigenom möjl iggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet. För att 
möjl iggöra för elever iltt kvalificera sig vidare till gymnasieskolan läggs stor vikt vid att öka måluppfyllelsen i 
kärnämnena. l<ompetcnsutveckling i form av Läslyftet har genomforts vid flera av kommunens grundskolor och 
under hösten 2018 g~ r de sista lyra grundskolorna in i deL Vid ett flertal nv kommunens gr11ndskolor har 
organiserade rastaktiviteter erbjudits eleverna vid förmiddags" och lunchrast, Rastaktiviteterna tar resurser i 
anspråk, men hnr påverl\at elevernas relationer och trygghet positivt. Från och med höstterminen utökas 
simundervisningen och samtl iga kommunens e lever i forsko leklass kommer att erbjudas simundervisni ng. 

Gymn;lsk~kola n-Ku n ska p:o.l<o.l llan 
ETG- ~:~:t"ttl il'll ll !,: (certifiering ti ll l l t~kn ikgymnasium) blev klar under juni 2017 för El- och Energi programmet. Det 
innebaJ c11 Ok.td lwal itct där c k\·l' lll i• n ·rtiticras som elektriker och blir anställningsbara direkt efter 
gymnasieexmnen. vi lket uteslutet· tidigare behov av ett lärlingsår. 

Ku nskapskiillan har tillsammans med Fokus l ten·ljunga utvecklatsamarbetet med näringslivet/branschen och i den 
satsningen även fått projektpengar frå n Skolverket. Arbete har hittills lett till att etablera fler samarbetspartners med 
fl et· utbildade handledare for eleverna. 

En gedigen satsning på ökat elevantal har bidragit till att Kunskapskällan kontinuerligt ökat antalet antagna till 
nationellt program. Bildningsnämnden har satt upp rekryteringsmål för elevantagning. vi lket gymnasieskolan 
arbetar systemiltiskt for att ~1 ppnå, 

IM-progmmmet har fått anslag från skolverket vilket möjliggjort flera positiva satsningat· där till exempel 
upprustning av l K T-miljö är en. 

lrllru, lnkt"inu~prognlnt111 ~ l vid KunskiJps~ä ll nn blev undet vitren kvolitct.sgrnnsk::td av Sknltnspcl,tinrwu gtlllande 
nynullloda l! k•\l:l'\ fn nl-alt.t utbildnin ~vti!!ul' c lt~;r SfW<lkintrlldltklltlll ~l\nl i 11spo"tione11s bl!., lult th:nttfierillle u·e 
tllved,lings,Hm i1J~:n, vnm' ett berörde vuxl!nutl.l i ldning~:n. •\t~tlrdcrnu :.J,.J tl·do,'isas till Skollllspd.unm:n senast 
2019-02- 18. 

l augusti startade Humanisitiska programmet vid Kunskapskällan igen. Antalet lärlingsplatser har byggts ut. 
l< unskapskällan hl1r projektansUll l t en lärlingskoordinator som ska arbeta med APL inom IM-programmet. 

Gymnasiesä rslwla 
Samtl iga gym nasiesärskoleplatser köps av annan huvudman och eleverna går på gymnasiesärskolor med spridning. 
Gymnasiesärskolan är fyraårig och uppfdljning av verksamheten sköts av t•ektor fOr särsko lan . 

Fritidshem 
All personal vid fr itidshemmen har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med flera andra 
kommu ner i Sjuhärad . Syftet har varit att implementera nytt kapitel 4 i läroplanen Lgr l L Den gemensamma 
kompetensutveckl ingen planeras att fortsätta även över 20 19 och inför 2019 finns det ett behov att säkerstäl la det 
kommande legitimationskravet som träder i kraft fö r ft·itidshemmet. 

Fritidshemmen har underåretfokuserat pä art skapa och upprätthålla goda relationer, genom att samarbeta utifrån 
ett demok ratiskt och empatiskt lorhallningssätt. Syftet är att ge eleverna själva större in nytnndc i utbildn ing och 
kunna van1 med och påverka. Elever skall känna sig nöjda och trygga vid frit idshemmen. vilket är ett fokusområde i 
det systematiskt kvnlitetsarbete som är pågående. För att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet och få fokus 
på bat'nens olika behov har personal fått utbilda sig i det som har med fritids hemssatsning att göra. 
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BiblintcJ( 
Biblioteket har Implementerat en nytt tlllänings- oclt katalogsystem, Mikromarc. Under varen har Biblioteket 
satnarbctat med studierårbundet Vuxenskolan i föreläsningsserie om livskva litet. 
Biblioteket har ingått i ell projekt i samarbete med bibl ioteken i Sjuhärad, ett mångspråksprojekt med olika 
utåtriktade program for barn och vuxna hösten 20 l 8 

Fritidsgli r d Frectime 
Ansvaret för frit idsgården ligger sedari ht 2017 under verksamhetschefen ror elevhälsan/rektor särskolan. Lokalerna 
vid Fr•cctime har v;u·it föremål för sanering under stora delar av äret, vi lket har resulterat i att fritidsgården har fått 
nyt1ja sporthallen i större omfattning samt bedrivit utomhusaktiviteter. 

M us il(s lwl:t n 
Från och med höstterminen 2017 delar llerrljunga chef för musikskolan med Vårgåtda. Fördelat·na med detta är 
flera; dels blir det en renodlad cherstjänst, dels kan kommunernas verksamheter berika varandra och dels finns 
förutsättningar för att göra större tjänster/heltidstjänster. Samarbetet kring gemensam musikskolechcfkommer att 
fortsätta. 

Vuxenutbildn ing 
Vuxenutbildningen har under året rekryterat ny rektor och ny studie- och yrkesvägledare. 
Under värcn blev vuxenutbildningen involverad i skolinspektionens kvalitet~granskning av nyanlända elevers 
fortsalla lltbildningsväga'' efter språkintroduktion, Beslutet innebar en identifierat utvecklingsområde som berör 
vu>.<emttbildninge11: Huvudmannen behöver tyd liggöra vikten av och aktivt skapa förutsättningar för strukturerade 
kontakter mellan soråkintroduktion och den kommunala vuxenutbildningen. Åtgärderna ska redovisas senast 2019-
02-18. 

Framtid 

Bil (l n ingsl<onlo r 
l nom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör 
lokaler anpassade ror dc krav som ställs på dagens undervisning i styrdokument och andra författningar. Till detta 
ska ocksii läggas krav gällande ventilation och inomhusmiljö som regleras i mi ljöbalken och en ökande volym i 
både förskola och grundskola. 
l våras startade det stora projektet Hors by som kommer att pågå under flera år. l projektet ingår om- och 
tillbyggnad av Horsbyskolan, tillbyggt kök med matsal och förskola med åtta avdelningar. Nu är den stora 
tillbyggnaden av sko lan i full gång och inflyttn ing för verksamheten beräknas till augusti 2019. Nästa utmaning 
hand lar om all säkra tillgången till tillrticklig trådlös kapacitet tillsammans med en utrullning av digitala verktyg i 
grundskolan i syfte att siikerställa läroplanens skärpta krav tillsammans med kravet på att elever utvecklar en 
ad~kvat cfrgital kompetens för framtiden. Ytterligare en mycket stor utmaning handlar om kompetensfOrsärjning i 
försko la. skola, fritidshem där samtliga legitimationsyrken- förskollärare, lärare och fritidspedagoger - är 
svårrekryterade på grund av ett totalt underskott inom dessa yrkeskategorier i landet. Till detta läggs det ny inf·orda 
kravet 0111 1egitimntion inom rritidshemmet som träder i kraft 2019. 

l 11om forvallningen brottas också med vikande resultat i grundskolan, vilket främst lom härledas till elever som sent 
anliinder t i Il llcrrljunga kommuns skolor. Det finns också en oroande ökande psykisk ohälsa h land eleverna i vår 
verksnmhet. en trend som också går att se nationellt. 
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Elevhn lsa och familjecentra l 
l-löste11 20 l!! kommer delar av elevhälsans personal att utbilda sig till instruktörer i Y AM och Milt A. Detta finns 
ulfårligare beskrivet i den genomförandeplan som tagits fTam inom ramen får Närvårdssanwerl<an. 
Familjecentralen gör tillsammans med Primärvärden en ansökan om sociala investeringsmedel i syfte att st1111a en 
ny, lwmpletterande veri,..,;Hnhd "Lilla gruppen", inom ramen fur Familjecentralen. t\ vs i k ten är att i ett tidigt skede 
stödja vårdnadshavare 111\!d h•IHI i fcirskoldilder fd1' att stärka en god omvårdnad och förebygga framtida 
svårigheter. 

Bibliotel< 
13iblioteket hat tagit del av n1cdel genom Statens kulturräd ''Stärkta bibliotek" fOr att stärka l!PP 
bibliotcksvcrksarnhcten. Dessa medel skapar fOruts!iltningar for en satsning på barn/ungdom med 20 timmatheeka i 
ett helt år. Dessutom kommer det bli en satsning på digitalt lyft och en H:ls- och skrivstation får personer med 
funk tionsnedsättning. Denna satsning beräknas till ca l O timmar/vecka i ett hell år. 

Försi<Ohln 
l Herrljunga tätort kommer torskoleutbyggnaden att fortsätta inom ramen for den inledda om- och tillbyggnaden på 
llorsby. l etapp 2 och 3 ingår om- och tillbyggnad av fårsko la, vilket planeras for· start under 2019. Nya 
fdrskoleavdelningar i Herrljunga tätort har varit en förutsättning för att klara lagkravet om att erbjuda förskoleplats 
till dc barn som har rätt till plats i kombination med att erstitta tilltalliga lokallösningar. 

Under våren har ett arbete med alt in fora en pedagogisk lärplattform utmynnat i att lST lärande har köpts in 
Utbildning och infdrartdc kommer ske succesivt under hösten 2018 med skarp driftjanuari 20 I 9. 

För förskolan har regeringen nyllgen beslutat om all infcira en ny läroplan. Förvaltn ingen arbetar tillsammans med 
forskalecheferna för att implantera den nya läroplanen somträder i kraft l ju li 2019. Nyheter i läroplanenät 
fram forallt att undervisningsbegreppet har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbelSdelning 
mellan forskol lärare och barnskötare. 

Fil t s f,, th• ld~tss, grundsi<Oian, grundsärskolan 
Ek'-'tll\t;llet växer for grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler 
samnyttjas av flera verksamheter. En pmjektering kommer att inledas under hösten 2018 fOr om- och tillbyggnad av 
Mörlanda fl:>rskola och skola. 

Fritidshem 
r ritidshemmet kommer att fortsätta sitt arbete med att få elever på fl·itidshcmmen att känna sig nöjda och trygga. 
Enheterna arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet och räknar med att det fort löper kommande år. 
Utöver det sä kommer fi·itidshemmet att sträva efter att nå bland annat ett utvecklingsmäl som handlar om arl 
foräld rarlm skall bli mer insalta och delaktiga i fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet kommer även 
lot1sättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen. 

Fritidsgli rd 
Förutsättningarna för att starta upp Frectime på ett bra sätt under hösten hänger samman med att tidsplanen får 
renl \\!IIIW•:n av köket och åtg!lrdandet av lullmiljön i köket hälls. Detta planeras vara klart under september. 
Vet t,:;.untwlen räknar med bättre mer ändamålsen liga lokaler efter renoveringen. framförallt ett kök som möjliggör 
tlcr efterfrågade aktiviteter. Den skolgårdsinvestering som görs på Altorp fårväntas också leda till positiva 
mervärden får Freetime. 
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Gymnnsies kolan-K u n s l< n pskä Ila n 
Söktrycket mot Kunskapskällan har ökat men även fortsättningsvis behövs ett st01i fokus på att nå lJt till alla elev~::r 
med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Kunskapskällan ligger 
i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också for eleverna vid de 
studieforberedande programmen. Vidare arbetar skolan vidare med att stärka övergångarna från IM-programmet til l 
fortsatta utbildningsalternativ. Prån och med hösten kommer digitala prov att testas för att möta skolverkets krav. 

Elever inom de högskolerörberedande programmen kommer under hösten att erbjudas praktik, vilket de tidigare 
inte haft. 

Kunskapskäl lan är involverad i smalbandsprojektet VP-LAN där målet är att bygga upp ett nätverk av smalband for 
rorsöksverksamhet. Skolan kommer ocks~ alt bygga upp en encrgifursörjningsmodul av solceller få r effektiv och 
klimatsmart el. 

Komvux 

Vuxenutbildningen pla nerar at1 starta en utbildning till barnskötare från och med vecka 2 2019. Utbildning inriktar 
sig mot i första hand outbi ldade barnskötare och bildningslorvaltningen ser över mö,iligheten att stärka 
kompetensen i lorskolan. 

Vidare samverkar Kt~nskapsl<tillan med vuxenutbi ldn ingen fö r att kunna erbjuda ner 1\urscr tillsnmmnns . 

lO 
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Inriktningsm§! och prioriterade m§! 

l. Herrljunga I<Ommun ä1· en kommun där det ä t gott att leva! 

Prioritentt mal llppt'yllt Prognos Kommentar . 

1.1 Alla barn och elever ska känna sig 
trygga och kunna utvecklas så att de kan 
fo rverkliga s ina drömmar med tro på s ig 
sjiilva. 

per 2018 
180831 

2. Herrljunga kommun iir en långsiktigt hå llbar kommun! 

Hög ambitionsnivå på några av 
indikatorerna. Starkt framåt inom 
biblioteksverksamheten. 

Prioriterat m:H Uppfyllt Prognos Kommentar 

2: 1 All pedagogisk verksamhet arbetar med 
frågor om hå llbarhet och miljöansvar. 

per 2018 
180831 

3. lienljunga lwmmun ha1· en tydlig och väll<omnande VJ-kiinsla! 

Stort kliv inom IKT. utvecklingsområde 
inom sopsortering. 

Priorilt.'r:tt mill t ippfyllt Prognos 1\:ommcntar 

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

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

3:3 Förbättra integrationen av nyanlända 
med positiva effekter på 
samhällsutveckling genom medverkan och 
delaktighet av anställda och medborgare 

per 2018 
180831 

Stora kl iv inom båda målindikatorer. Högt 
ställda målvärden. 

Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare. 

riden för gcnomffird utbildning vid SPI h<u· 
effektiviserats under det senaste året och 
klarar ny målindikatorn 

4. Herrljunga kommun hnr ett dynnmisl{t och loka lt f6rankrat näringsliv! 

Prioriterat mäl l lpJlrylll l'ro~nos h:ommentar 

4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i 
tidigaårtOr att utveckla ett entreprenöriellt 
lärande. 

jl{'l' 2018 

180831 

Ligger strax under det angivna målet 

Il 
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- -- ---4.2. Invånare i kommunen ska ha ett 
minskat beroende av försörjningsstöd. 

5. Herrljungn kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Ligger strax under målet för 
vuxenutbildningen. 

Prioriterat mål llppfyllt Prognus Kommentar 

5: l Det årliga resultatet ska under en 
rul lande treårsperiod uppgå til l 2% av 
kommunens intäkter, skatter och generella 
bidrag. 
5:2 Investeringarna ska över en rullande 
femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 
kapitalet ska solid iteten inte understiga 70 
%. 

per 2018 
180831 

Budget i balans med en överskottsprognos. 

Inom ram för delåret, positiv prognos men 
kommer inte uppfylla hela tilldelade 
investeringsbudgeten. 

Följs endast upp kommunövergripande. 

6. Herrlju nga kommun a rbetar i enlighet med det av kommun fullmäktige faststä llda personalpolitiska 
programmet. 

Prioriterat miH lJJ)pfyllt Prognos Kommentar 

per 2018 
180831 

6: l sjukfrånvaron skall minska. Minska 

6:3 Heltidsanställda ti llsvidare skall öka. Öka 

sj ukfrånvaron från delåret 2018 har ökat 
marginellt med O, 14 %. 

Andelen heltidsanställda har ökat me_d __ 
nästan 2%. 
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strukturella förutsättningar för m~luppfyllelse 

Cheferna upplever överlag relativt goda forutsättningai· for att leda sina respektive verksamheter. När det gäl ler 
lärarbehörighet så är behörigheten god överlag. Andel årsarbetare per elev/barn är goda. Det har saknats 
legitimerade lärare i enski lda ämnen på skolor och inom forsko lan har Ytterby område delvis svårt att rekrytera 
behörig personal. 

l några sammanhang lyfts bristen på optimala lokalforutsättningar som en strukturell resurs som kan påverka 
fårutsältn ingarna for måluppfyllelse över tid. Det pågår byggnationer och fler projekt är planerade inom både 
fO rskola och skola. 

M~luppfyllelsekommentarer 

l årskurs 3 har måluppfyllelse över lag ökat och de nationella proven harmoniserar med detta. Årskurs 6 har haft 
måluppfyllelsen återhämtat sig järnfon med 2017. l årskurs 9 finns det ingen tyd lig tendens utan där finns det en 
viss variation i måluppfyllelsen. Elevinflytande på fritidshemmen har varit gott och enheterna lägger fortsatt fokus 
på l'ltt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån det nya kapitlet i läroplanen. Gymnasieskolan har en 
relativt god genomströmning och bra resultat fram for al lt inom de yrkesfOrberedande utbildningarna. 
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Ekonomi 
Drift 

Summa intäkter 
Personalkostnader 

Lokalkostnader, energi, VA 

övriga kostnader 

Kapitalkostnad 

Summa kostnader 

Summa Nettokostnader 

Kommunbidrag 

Resultat 

Förvaltningsledning 
Elevhä lsa inkl familjecentral 
Förskola inkl ped 
Fritidshem 
Grundskola inkl modersmål 
Grundsärskola 
Gymnasieskola 
Gymnasieskola interk. 
Gymnasiesärsko la 
Vuxenutbildning 
Bibliotek 
Musikskola 
Fritidsgärd 
Allmän kultur verksamhet 

Bilaga l, BN § 107/2018-10-01 

2 010 
2 130 

- 960 

- l 070 
140 

2 250 

235 272 

237 521 

2 250 

600 
o 

2 180 
o 

330 

o 
- 100 

- 600 

o 
o 

- 160 

o 
o 
o 

2 250 

2 010 
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Ekonomisk sammanfattning 

Bildningsnitmndens budget 2018 uppgår till 23 7 521 tkr, utfallet per den 31/8-2018 uppgår til l 148 433 tkr. Utfall 
får perioden januari-augusti visar pä ett positivt resultat om 4 037. Slörredelen av den positiva avvikelsen beror på: 
rorskolan och grundskolans positiva resultat. Att fårskolan har ett positivt resultat beror främst på att 
fdrskoleverksamhetcrna inte har den barnvo lym man tilldelats for och lämnar överskott vid årets slut (differens 
mellan tilldelning kontra utfall ). Av grundskolorna har man allra främst Horsby 4-6 samt Altarpskolan som 
haft t: n betyd ligt lägre personalkostnad under perioden januari-augusti. 

Inom forskolorna ser man elt behov av att anställa legitimerad personal utifrån den beUlnkta bemanning man 
önskar, men en sviktande marknad gör det svårt. 

l Nettoutf~illet för nyanlända har l 059 tkr bokats upp mot flyktingbufferten. 
De ökade kostnaderna härrör främst till Altarp skolan, där man framöver ska se över befintlig personalstruktur och 
lönekontering. 

Ekonomi 

Blltluiu;.:!'lwullll'f'l 

Under bildningskontoret redovisas ettnegativt resultat for perioden om -()85 tkt·, detta beror på att man här bokat 
upp de lönerna som kommer betalas ut retroaktivt eller avslutad förhandling. Lönekostnaden man lagt på 
bi ldningskontoret som sedan skall fördelas ut på de olika verksamheterna uppgår till 1700 !kr. 

Förskola 
Förskoleverksamheten ål" uppdelad i två områden Ytterby samt lnnerby. Tillhörande fårskola fi nns även pedagogisk 
omsorg samt kooperativ. 

Ytterby förskolcområde har ett positivt utiall lo r perioden januari-augusti om 839 tkr. Överskottet beror fi·ämst pä 
att man inte kommer fårbruka hela budgeten som är anpassad till högre volymantal av fö rskolebarn. Ytterby 
förskaleområde har svårigheter med att rekrytera yrkeslegitimerad personal vilket resulterar till au 
personalkostnaderna är lägre. 

lnnerby fårskola har ett positivt ulfall om 198 under perioden och beräknas vid årets slut med ett litet överskott om 
40 tkr. Flera av enheterna visar ett överskott men det som drar ned prognosen är kostnaderna för att bedriva 
Lyckans två nya avdelningar. Vid uppstartande av Lyckan fanns resurser fö r uppstartande av en avdelning men inte 
två. Dock omhändertas delta av de positiva prognoserna övriga färsko leenheterna inbringar. Innerby 
fOrskaleområde har en lägre barnvolym gentemot budget vi lket gör att även här kommer inte hela personalbudgeten 
nyttjas och ett överskott lämnas (inom de olika förskolorna). 

Bädc lnnerby och Ytterby forskaleområde ska gå med positiva resultnt vid årets slut detta efter att man ser att 
barnlltltalct inte ligger i nivå med budget. Sammantaget redovisar torskoleverksamheterna en positiv prognos om 
1890 tkr vid årets slut. 

Köoperativ och dagbarnvärdare har en positiv prognos om 90 tkr. Detta beror på att man har fårre heltidsbarn 
gentemot vårterm i n en. 
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Fritidshem 
r-' ritidshemmen har ett gemensamtutfall pä l 1 4 11 tkr vid delåret, detta innebar en positiv avvikelse om l 19 tkr. 
Fritidshemmen har pmgnos en ligt budget. Fritidshem Horsby F-3 hat· något högre personalkostnader gentemot 
budget uch prognosliseras med ett underskott om -l 00 t kr. Taxor och av g i fler resulterar till en förhöjd intäkt om 
l 00 resul terar till en kostnadsneutral prognos. 

(, rusHislwla/cs·uuthii n.Jwlll 

Grundskolorna har ett gemensamt utfall om 55 390 tkr (ink l modersmål). En pos itiv avvi kelse under perioden med 
13K2 tkr. Den positiva avvikelsen härrör främst till Horsby-6 som under perioden januari-augusti redovisar ett 

positiv resultat om 1504 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre elevantal vilket resulterar till att en överskott ska ges 
vid årets slut. Följt ;w lägre personalbemanning gentemot budget under vårterminen samt högre externa ersättningar 
(IKE). Horsby 4-6, Altarp samt Molla/Mörlanda är grundskolor med positiva prognoser. Altorpskolan redovisar en 
positiv avvikelse om l 027 tkr för perioden, något som kommer minska successivt tills årets slut, t\ !torps kolan lmr 
en positiv prognos om 400 tkr på helåret. 

Fyrskolorna hAr en negativ prognos om -3 70 lkl\ underskottet bygger på att man har högre personalkostnader. Dock 
har fyrskolorna ett högre elevantal vilket resulterar till alt högre personalbemanning varit nödvändig. 

Sammantaget prognosliseras grundskolorna med etl positivt resultat vid ärets sl ut om 680 t kr 

Grundsärskolan redovisar ett utfall 0111 2 089 tkr. en positiv avvikelse under perioden med 624 tkr. Kostnaden fo1· 
grundstirsko lan kommer stiga under höstterminen for integrerade elever samt köp av interkommunal plats. 
Gn.mdsiirskolan redovisar en budget i balans. 

t. v 111 nasicskul;~ ll · l'u n~ lw p:.l, li Ila n 
Kunskapskällan_har eU utfal l om 17 054 1l<r , v1 lket resulterar till en negativ avvtl<else under penoden 0 111 -67 tkr. 
Gymnasiesko lRn har hall högre kostnader under första terminen av olika slag (personal, il, system, osv). M<Hl har 
sett över de olika kostnadsposterna och samtliga forväntas minska lmder höstter·mincn då många satsningar legat 
under vårterminen. Gymnasiesl\\11Un har en neg<1tiv pmgno:; om -l 00 tkr på helåret. 

( •) lllllll\lol\oltrn lllttrl.tHlllllUnilll 

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall om G 572 tkr vilket resulterar til l en negativ avvikelse om -7!! lkr 
under perioden. Prognosen för de interkommu nala platserna är -600 tkr vid årets slut. Detta bygger pä att man under 
vårterminen köpt ner platse1· dock är nuvarande prognos att det kommer köpas ci rka 7 platser farre under 
hösHerminen samtidigt som man forviin ias sälja 6 platser fler gentemot vårterm in. Underskottet bygger dock på all 

111!111 inte helt når den forväntade volymen på helårseffekt samt en ror låg ti lltagen budget av busskort. 

Gymnasicsii rskola 
Gymnasiesärskolan har ett ulfa llunder perioden om l 442 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 197 tkr 
Gymnasicsärskolat1 hnr en prognos en ligt budget. 
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\ llh!llllllultln mt• 
Vuxenutbildningen som köps av Vårgärda har ett utfall om 3593 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under 
perioden med 5 tkr. Prognos enligt budget. 

Kultur och fritid 
Biblioteket har ett utfall om 2 655 tkr under perioden och därmed en negativ avvikelse om -152 tkr. Den negativa 
avvikelsen beror främst på de ökade kostnaderna för kulturhuset. Biblioteket har en negativ prognos om -1 60 vilket 
grt~ndar sig på den ökade driftkostnaden av kulturhuset. Inom ramen för biblioteket ingår även 
allmänkulturverksamhet som har ett utfall om 216 tkr gentemot budgel om 260 tkr. 

M usil<skolan 
Musikskolan har ett utfall om 1 115 tkr, en positiv avvikelse under perioden med 188 tkr. Avvikelsen beror på de 
statsbidrag man tilldelats som genererat att kommunbidraget inte nyttjats i den om fattning man budgeterat för. 
Musikskolan har prognos enligt budget och inväntar redovisning på fOrgående års statsbidrag. 

F ritid ~ l!nt·dtn 

Fritidsgården har ett utfall om 416 tkr samt en prognos enligt budget. Avvikelsen för fritidsgården är negativ med-
22 tkr, men lönekostnaderna kommer minska under höstterminert vilket resulterar till ettlägre utfall. 
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Volymer 

Nedanstående tabeller visar antalet grundskalebarn per årskull under vårterminen l /1-2018- --
30/6-2018 

ELEVER l 
KOMMUNEN -
F 127 
1 108 
2 110 
3 92 
4 124 
5 99 
6 101 
7 101 
8 94 
9 120 
lke netto 2 
Summa 1078 

Nedanstående tabell visar antalet förskolebarn per årskull under vårterminen 111-2018---30/6-
2018 

Alder 
1-3 år 
3-5 år 
IKE netto 
Summa 

Barn i kommunen 
258 
241 

5 

504 

Nedanstående tabell visar anta let fritidshemsbarn totalt under vårterminen ink! lov/garanti plats. 

F ritidshem Utfall 
519 

18 

Meddelande 4



Bilaga l, BN § 107/2018-10-01 

UPPFÖLJNING PERSONAL - Delår (JANUARI- JUNI) 
Herrljunga kommun 

Förvaltning: 

Bildningsförvaltningen 

MÄL sj ukfrånvaro: 
sjukfrånvaron ska minska i 
förhå llande till samma period 
föregående år 

Fylls i av HR-SPECIALIST sänds t ill förvalt n ingschef 

% sjuktal SJuktal % - lång > Andel heltid % 
Total (1/1-30/6) 60 d gr av rotalt 30 juni 2017/2018 

sjuktal (1/1·30/6) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Kvinnor 5,71 5,97 42,55 41,50 73,47 74,61 

Män 2,71 2,26 27,48 16,72 82,97 87,75 

Totalt 5,19 5,33 41,19 39,68 75 76,72 

Förändring i j mf delår 2017 och delår 2018 

Enhet som ökat % sjukfrånvaro Enhet som minskat andel heltid l 
Enhet Ökat %-andel Enhet Minskat% -

andel -- -
Molla/Mörlanda förskola 3,87 Ytterby förskola (Eggvena, 1,62 

Eriksberg, Hudene, Od) --
lnnerby förskola (Horsby, 0,47 Kunskapskällan 0,81 
Sländan, Ugglan) 
Bibliotek 2,87 Al torpskolan 0,47 

-
Horsbyskolan F-3 2,51 

-
Horsbyskolan 4-6 3,64 

Elevhälsa/Särskola 0,44 
- -- -· 

Analys 
Bildningsförvaltningen har en sjukfrånvaro under första halvåret 2018 som är i stort oförändrad i 
förhållande till 2017, en marginell ökning orn O, 14% syns. Under årets forsta månader upplevdes en extrem 
sjuktopp som drabbade forskola och skola hårt. Trots det syns endast en marginell ökning av årets sjukfrånvaro. 
Även i år fortsätter trenden nedåt för långa sjukskrivningar dvs mer än 60 dagar. För långtidssjukskrivningar har 
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andelen av det totala antalet sjukdagar minskat med ca J ,5 %. Cheferna har bedrivit ett aktivt 
rehabilitetingsat·bete och tlera långa ~juksl<.rivningar har avslutats med åtet·gång l arbete ell er avslut med 
nyorientering. 

Förra året märktes en påtag! i g minskning av ande len sjukfrånvaro vid vissa enheter, vi lket var fallet vid 
biblioteket, Horsbyskolan och Kunskapskällan. l år har sjukfrånvaron ökat något vid bi bliotek och 
Horsbyskol an. Ä ven Molla/Mörlanda förskolor har gått i fel riktning. 

Inom förvaltningen bedrivs ett kontinuerligt arbete för att följa upp och tidigt inleda samtal vid frekvent 
korttidsfi·ånvaro, dvs fem eller fle r sjukti Il fållen under ett år. Cheferna ges stöd i det arbetet från H R
specialist. 

Frisknärvaron, dvs personalutan någon sjukfrånvaro, har ökat första halvåret 2018 järnfört med fö rsta 
halvåt·et 2017. Ökningen äten dryg procent och ger en frisknärvaro på 46, l %. Det innebär att nästan 
varannan medarbetare i förvaltn ingen inte har någon sjqkfrånvaro under det första halvåret. 

Åtgärder 
Försko lan ingår i sjuk frånvaroprojektet som beräknas pågå fram till 20 19. Inom projektet 
utvecklas rutiner som visat sig ge ett gott resultat. Erfarenheter och framgångsfaktorer utvecklas 
och sprids genom utbild ningen och i förvaltningen. Tanken är att sprida projektets lärdomar till 
samtl iga verksam heter. 
llälsa och arbetsmiljö är en stående punkt vid APT. 
Led ningsgruppen skapar utrymme för lärande kring framgångsri ka och förebyggande insatser. 
Chefer inleder och genomför insatser vid fem korttidstillfällen inom ett år. 
Portsatt akt ivt rehabarbete med stöd av HR-specialist. 

Andelen heltidsanställda 
Totalt sett har förvaltn ingen en relativt hög andel heltidsanställda och andelen har ökat med knappt 2 
procent. Normen vid anställning i fö rvaltningen är heltid med undantag av musikskola och l viss mån 
även fritidshem , Samtidigt finns det hos en del medarbetare ett starkt och uttalat önskemål om att få 
arbeta deltid. dvs vi har medarbetare med deltidstjänster uti från eget önskemål. 

Investeringar 
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BeiOP,P-'netto (tl~,f)M • ,.·2018~08<!1\ _ ·201~;~~~~ ~ •' ~.1~ .~- -~e~ 
InventarierliT 297 1 000 147 1 147 1 147 o 
Lekplatser/upprustning 128 300 337 637 637 o 
Förstudie Mörlanda o 200 -200 o o o 
förskola 
Förstudie förskola o 300 o 300 o -300 
Herrljunga 

Förstudie Altarpskolan o 300 o 300 o - 300 

Inventarier Horsby 350 750 565 1 315 350 -965 

Förstudie Od o 200' o 200 200 o 
skola/förskola 

S:a investeringar egna 775 2 850 1 049 3 899 2 334 -1 565 

Horsby förskola/skola 4 773 35 100 10 178 45 278 18 300 - 26 978 

Ventilation Altarp 85 3 000 -2 573 427 427 o 
Tillbyggnad Molla skola 1 348 o 797 797 597 - 200 

S:a investeringar gm 
6 206 38100 8402 46 502 19 324 27178 

TN 

Kommentat· till utfa ll och prognos investeringAr 

Genom tekniska 

Bildningsförvallningen har större och mer omfatiande investeringar som går genom tekniska som ilr utf<lraren och 
bildningsnilmnden beställaren. 

1!.!11 .1 iow .. ,,lc< l' lll!!:u 

Investeringar for inventarier och IT sker löpande under året. Verksamheterna har själva fått ta fram en behovsplan 
på vad som behövs investeras/återinvesteras i under året, Man har sedan fatta t beslut om vad/vilka verksamheter 
som skall/behöver ta del av investeringsbudgeten rur 2018. 
För upprustning av lekplatser finns avsatt 63 7 t kr, utfallet för perioden uppgår till 128 t kr. Man bygger bl<~nd annat 
parkow· park vid Altarpskolan som fa1·digställs senare under året. 

Medlen för förstudie Mörlanda är om !orda till tekniska nämnden för att fårdigställa Molla skolgård. Förstudie 
Herrljunga forskola samt Altarpskolan beräknas inte få några kostnader under året, kan komma ändras beroende på 
när ett beställningsunderlag tas fram. 

Inventarier Horsby har en positiv prognos om 965 tkr, detta beror på att man köpt in de saker man kartlagt under 
å1·et. 

JnriktningsmJ/ och prioriterade mJl 

l . Herrljunga l.:ommun lir en kommun där det är gott ntt leva! 
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~ l'rioritemtl mlil~--- -- 'MHiindikiltor Bol<sl 
-

Bol<sl - 1\'i:W -t itfall ~ 
l 2016 2017 ZOI8 2018-

l . 08-JJ 

1.1 Alla barn och elever ska Andelen föräldrar som anger 96% 96% 97% 98% 
klinna sig trygga och kunna att deras barn känner sig 
utvecklas sii att dc kan trygga i förskolan . 
förverkliga sinn drömma r 
med tro på sig själva. 

Andelen fOräldrar som är 95% 97% 98% 97% 
nöjda med försko lans arbete 
med att stimulera och utmana 
bal'nens intresse för 
matematik, naturvetenskap 
och teknik ska öka. 
Andelen föräldrar som anger 96% 97% 98% 96% 
att deras barn känner sig 
trygga på fritidshem 
Andelen elever som når 80,5% 77,9% JOO% -
målen j alla ämnen. 

Andelen elever som känner 93% 87% JOO% 88% 
sig trygga i grundskolan. 

~ s Andelen personal som 4,5 4,6 -' 
upplever meningsfullhet i sitt 
arbete ska öka. * mäts 
vartannat år 
Antal elever som deltar i 160 170 175 138 
musikskolans verksamhet ska 
öka. 
Antal boklån per barn/ elev 8,4 10,7 10,4 14,4 

och år för barn/ elever 0-17 år 
ska öka. 

-
Antal deltagare 43 50 50 96 
"Sommarboken" ska öka. 

*ny 

enkätfråga 

2. 1-icrrljungn kommun är en J!l ngsiktigt hållbar I<Ommun! 
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)Prioritt·rat mill -
-

M:\lindil<aior 
----

Roi<sl Unksl 
--

Mal 
-

lltflllf l 
2111 (l 2017 2UIS 2018-

08-31 

2: l All pedagogisk Andel elever som upplever att 88% 88% 90% -
verksamhet arbetar med frågor skolan arbetar med frågor om 
om hållbarhet och hållbarhet och mi ljöansvar 
mi ljöansvar. ska öka. 

Andel elever som inkluderas i 60% 50% Ej mätt 
arbetet med avfallssortering ... än 
på enheterna ska öka. 
Antal datorer/ lpads vid F-6- 60% 63% 60% Ej mät 
skolorna ska öka så att det än -
motsvarar en dator per fyra 
elever. 
Andel lärare som regelbundet 80% JOO % 100% 100 % 
använder lärplattformen i sitt 
pedagogiska arbete ska öka. 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Yl-känsla! 

Prioriterat mål Målinclilmtor Bol,sl Boks l Mål Utfall 
2016 2017 2018 2018-

08-31 
Andelen elever som upplever 84% 68% 95 % 84 % 

3.1 Alla barn och elever ska att lärarna tar hänsyn till 
utveckla fot·m:lgan att deras åsikter ska öka. 
a rbeta i demokratiska 
arbetsformer. 

Andel vårdnadshavare som är - 99% 85 % 97% 
nöjda med förskolas arbete 
med normer och värden ska 
öka 
Andel av önskade timmar på 100% 100% 100% 100 % 

3.2 Förskola, fritidshem och obekväm tid som har 
skola som prägla s av god beviljats. * 
tillg~ ng och hög kvalitet 

Antal barn per årsarbetare, 4,8 4,9 5,1 5,0 
försko la. -- --
Antal elever per årsarbetare, 21,4 22,0 22,0 20,9 
fritids . 
Antal elever per årsarbetare, 10,4 10,5 10,9 10.0 
grundskola. 
Andel fd räldrar som är nöjda 96% 97% 100 % 1- 96 % 

med personalens bemötande. 
21<iT Genomsn itll igt meritvärde åk 

--
214,1 2 15 ,1 220 

9 ska öka. 
- ---

Andel elever i Herrljunga 
-

49,8% -~0% - 55% 
kommun som väljer 
Kunskapskällan 
Antal elever från andra 23 23- 23 st 34 st 
kommuner som årligen väljer 
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-
Kunskapskällan 

- 33% 
-;- - --

Andel tiejer som besöker 23% 26 % ,.. 

fritidsgå rden (nytt mål) ·-· -
Antal besök på fr itidsgården, 81 44 40 ,.. 

snitt per kväll . 
Andel vårdnadshavare som 93 94 % 87 % 

är nöjda med sitt inOytande 
över fritidshems-
verksamheten ska öka 
Andel vårdnadshavare som . 93% 93 % 71 % 
är nöjda med sitt inflytande 
över f6rskoleverksamheten 
ska öka 
Andelen elever som upplever - 89% 97 % 76 % 
att lärama förväntar sig att 
eleven ska nå målen ska öka 

3:3 Förbättra integrationen Den genomsnittliga tiden fdr . 37,5 35 29 
av nyanll'inda med positiva elever att nå minst godkänt 
effekter på resultat i en SFI-kurs ska vara 
samhiillsutveckling genom max 35 veckor 
medverkan och delaktighet (samverkansmål) 
av anstil lida och medborgare -

Antal individer som studerar - l3 20 16-
på sfi boende utanfOr 
Herrljunga tätatt 

"' Fritidsgårdens lokal renoveras för niirvarande, så aktuell statistiken fin ns inte för den senaste perioden 

4. Herrljunga kommun hRr ett dymuniskt och lolu1lt förankrat nä ringsliv! 

!Priorite;:at m:U · -- M:llindilmtcu· - '' Bol,sl T,rr Boks(. ~. M:\1 ' . lJrt'all~ 

. 2016 2017 21118 2f!)8~ 'l 

~ -- ~ - . - - - 08:3 i j: 

ed forsko lans ar ete med att 
veckla barnens intresse for 

b stimuleras rcd~tn i tidiga år för m 

att utveck la ett entreprenii ricllt ut 
l iir~t nde. apande och kreativitet ska sk 

ök 
A 

a. 

ndelen barn och elever som 
re gelbundet har kontakt med 
yr keslivet ska öka. 

4.2. Invå nare i kommunen ska A ndcl elever i åk 9 som är 

ha ett minsl<a t beroende av be höriga till ett yrkesprogram 
försö rjningsstöcl. sk a öka. 

ndel elever som fullföljer A 
g y 

in 
mnasicprogram inom 4 år, 
kl. IM. (Kommunb lad) 

ndel av invånare 20-64 år som A 
de ltar i vuxenutbildning. 

---43% 40 % 60 % -

85,1% 84,6 % JOO% . 

83% 84.4% 87 % 84,4-

2,6% 2,6 % 3,3 % 2,6% 
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Andelen elever som påbörjat 25% -%* 25% * 
studier vid universitet/ högskola 
inom 3 år efter avslutad 
gymnasieutbildning. 

* SK L har slutat att mäta detta 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

ITVT § 15 ITVT 8/2018 

DelArsrapport per augusti 2018 

Sammanfattning 

Sid 6 

Delårsrapporten avseende Servicenämnd ekonomi/personal och IT presenteras i en 
rapport. 

Utfallet för IT, växel och telefoni har en negativ avvikelse med 373 tkr jämfört med 
budget. Avvikelsen förklaras till stor del av att förväntade intäkter avseende växeln 
och datorer i V årgårda som inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året. 
Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på O på totalen för 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-04 
Delårsrapport per augusti 2018 servicenämnden ekonomi/Personal och IT 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Servicenämnden godkänner delårsrapporten per augusti 2018. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Gemensam servicenämnd IT/Växel{felefonis beslut 
l. Delårsrapporten per augusti 2018 godkänns. 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsrapport 
med årsprognos 

per den 

2018-08-31 

 

 

 

 

 

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun  
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Inledning 
Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. 
Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga 
kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna 
ansvarar för verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, 
personal och IT/växel/telefoni.  

 
Ekonomiavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och 
verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i 
ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningens 
uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, 
budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc. 
 

Under första delen av 2018 har ekonomiavdelningen fokuserat på att ge verksamheterna stöd 
och service i ekonomifrågor. Avdelningen har lyckats med uppdraget genom att medarbetare 
med hög kompetens och samarbetsförmåga arbetar i avdelningen. Årets utvecklingsarbete har 
framförallt handlat om att utveckla avdelningens rutiner och arbetssätt samt ny modul för 
leverantörsfakturahantering.  
 
Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har fortlöpt och handlar om att avdelningen 
ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk. Varje rutin ska 
fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive processansvarig.  
 

Utfall och prognos 2018-08-31 

  

Utfall 
aug 
2017 

Budget 
ack. aug 
2018 

Utfall 
aug 
2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
budget vs. 
prognos 
helår 

Intäkter/kommunbidrag  7 672  6 805 7 278 10 511 10 661  200

Personalkostnader  ‐4 813  ‐5 334 ‐5 179 ‐8 301 ‐8 251  50

Lokalkostnader  0  0 ‐2 0 0  0

Övriga kostnader  ‐1 760  ‐1 446 ‐1 058 ‐2 172 ‐1 972  200

Kapitalkostnader  ‐26  ‐25 ‐25 ‐38 ‐38  0

Summa  1 073  0 1 015 0 400  400

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 
015 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras med två poster; personalbudgeten har 
inte nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt 
budget. Prognosen visar på ett positivt resultat om 400 tkr med anledning av tjänstledighet hos 
personal som innebär lägre personalkostnader samt att en del intäkter avseende 
personalkostnader förväntas komma. 

Ekonomiavdelningen har inte gjort några investeringar under året. 
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Personalavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som 
ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en 
löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-
avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala 
förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd 
vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar 
samverkansprocesser och pensionsfrågor. 
 
Personalavdelningens huvudsakliga fokus är två kommunövergripande projekt inriktade på 
kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel 
heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16.  
 

Utfall och prognos 2018-08-31 

  

Utfall 
aug 
2017 

Budget 
ack. aug 
2018 

Utfall 
aug 
2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
budget vs. 
prognos 
helår 

Intäkter/kommunbidrag  8 265  9 629 9 278 14 841 14 841  0

Personalkostnader  ‐4 966  ‐7 594 ‐7 388 ‐11 787 ‐11 787  0

Lokalkostnader , m.m.  0  ‐43 ‐39 ‐65 ‐65  0

Övriga kostnader  ‐2 871  ‐1 992 ‐2 108 ‐2 989 ‐2 989  0

Kapitalkostnader  0  0 0 0 0  0

Summa   428  0 ‐257 0 0  0

 

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett negativt utfall mot budget för perioden med 
257 tkr. Det negativa resultatet kan framförallt förklaras med högre systemkostnader än 
budgeterat. Personalavdelningen driver projektet sänka sjukfrånvaron och heltidsprojektet 
inom befintlig budget.  

Prognosen visar på ett resultat om +/-0 tkr.  
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IT, växel och telefoni 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter 

finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden 

ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice 

genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel‐ och telefonitjänster. Nämnden 

ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling 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/Telefoni 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.  

Utfall och prognos 2018-08-31 

  

Utfall 
aug 
2017 

Budget 
ack. aug 
2018 

Utfall 
aug 
2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
budget vs. 
prognos 
helår 

Intäkter  3 366  2 852 9 396 4 283 4 283  0

Personalkostnader  ‐4 739  ‐4 739 ‐4 719 ‐7 722 ‐7 722  0

Övriga kostnader  ‐8 167  ‐6 300 ‐13 745 ‐9 455 ‐9 455  0

Kapitalkostnader  ‐1 200  ‐1 475 ‐1 194 ‐2 472 ‐2 472  0

Summa nettokostnader  ‐10 740  ‐9 889 ‐10 262 ‐15 366 ‐15 366  0

Kommunbidrag  10 107  9 889 9 889 15 366 15 366    

Resultat  ‐633  0 ‐373 0 0  0

Utfallet har en negativ avvikelse med 373 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras till 
stor del av att förväntade intäkter avseende växeln och datorer i Vårgårda som inte kommit in 
då faktureringen sker i slutet av året. 

Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2018. 

Notera att 2018 års lönerevidering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i 
budgetsiffrorna. 
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Investeringar 
Utfall  Utfall  Budget  Prognos  Avvikelse 

Belopp netto (tkr) 
2017‐08‐

31 
2018‐08‐

31 
2018  2018  helår 

ITstrategi + trådlöst ntv 
Hrja 

0  ‐458 2 000 2 000 0 

IT kapacitetsutökn. Herja 
+ VGA 

0  ‐1 842 2 000 2 000 0 

IT‐infrastruktur 
kommuncentral (V) 

0  ‐300 0 0 0 

IT Trådlösa nätverk (V)  0  ‐1 400 1 400 1 400 0 

IT strategi 
genomförande (V) 

0  0 1 500 1 500 0 

S:a investeringar egna  0  ‐4 000 6 900 6 900 0 

*Investeringar med (V) efter sig är budgeterade i Vårgårda

Utfallet på 2018 års investeringar visar 4 000 tkr. Prognosen är att den totala 
investeringsvolymen på 6 900 tkr kommer att utnyttjas.  

Sammanställning servicenämnderna 

Utfall 
aug 
2017 

Utfall 
aug 
2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
budget vs. 
prognos 
helår 

Ekonomiavdelningen  1 073  1 015 10 511 10 111 400 

Personalavdelningen  428  ‐257 13 795 13 795 0 

IT, växel, telefoni  ‐633  ‐373 15 366 15 366 0 

Summa nettokostnader  868  385 39 672 39 272 400 

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett överskott på 385 tkr vid 
delåret 2018. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 
758 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 373 tkr. Prognosen 
visar att IT-avdelningen gör ett nollresultat och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett 
överskott på totalt 400 tkr.  
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Boverket
Datum
2018-11-0S

Diarienummer

6S96/2018
7398/2017

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Till samtliga kommuner

Kommunstyrelsen

Bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan-, bygg- och
tillsynsenkäten 2018
Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsen-

käten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas region-

ala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den höga svars-

frekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas tillförlitlighet och

materialets kvalitet är helt beroende aver kommuns medverkan och engagemang.

Resultaten kommer att publiceras på Boverkets hemsida som öppna data.

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att skickas

i början av december 2018 och ska vara besvarade senast torsdag 31 januari 2019.

Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och redovisas till regeringen under

apriloch maj 2019.

Bostadsmarknadsenkäten
I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi ser

det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som råder i

olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den årliga Bo-

stadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella läget

på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och

få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren.

Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i fem delar, i vilka olika fokusområden

kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om Boverkets analyser av

resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser används materialet i en rad rap-

porter och produkter från Boverket.

Del l. Läget på bostadsmarknaden

Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om läget

på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknadsenkäten,

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-353000.
Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Meddelande 6

mailto:registraturen@boverket.se.
http://www.boverket.se


2(3)
och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket utrymme i me-

dia.

Del 2. Bostadsbyggande

Frågor om forväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform,

samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om forväntat bostadsbyggande är

grunden for Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till rege-

ringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, konjunktur-

bedömare, byggherrar med flera.

Del 3. Allmännyttan

Boverket ska enligt Förordning (20 Il: 1159) om allmännyttiga kommunala bo-

stadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll på bo-

stadsmarknaden. Uppgifterna från del 3 är mycket värdefulla for det fortsatta arbe-

tet.

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen

Del 4 utgör ett värdefullt underlag for att följa kommunernas arbete med bostads-

försörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella riktlinjer for

bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom och mellan

kommuner och om det finns någon form av förturssystem till bostäder.

Del 5. Läget för olika grupper

Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren for olika grupper i samhället.

Kommunernas svar är mycket värdefulla for att belysa situationen for olika grup-

per på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid.

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten
Enligt plan- och byggforordningen (2011 :338) och Boverkets regleringsbrev ska

Boverket varje år följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från till-

lämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats

i anslutning tilllagen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma regeringen

på tendenser inom tillämpningen som i längden kan leda till exempelvis regeländ-

ringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av statistikuppgifterna hämtas in

från länsstyrelserna, men for att få en samlad bild över hur plan- och bygglagstift-

ningens regler tillämpas är det viktigt att Boverket även får in statistik på kom-

munnivå.

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är uppdelad i fem delar:

Del I.Översikts- och detaljplanering

Frågor om planbesked, arkitektur med mera. Med anledning av att Boverket i år

har i uppdrag att särskilt analysera och redovisa kommunernas tillämpning av art-

skyddsforordningen inom ramen for detaljplaneprocessen ställs i år även frågor

angående detta.
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Del 2. Markanvisningar

Frågor gällande lag (2014:899) om kommunala markanvisningar.

Del 3. Lovoch byggande

Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan med mera.

Del 4. Tillsyn

Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera.

Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett fortsatt

gott samarbete med er.

Med vänl4(hälsning
/ ./

///;/

f6orck-Pet~;;~-----
avdelningschef

Richard Bauer

avdelningschef

Kontaktuppgifter

Projektledare Bostadsmarknadsenkäten

Marie Sand

bme(a boverket.se

Uppdragsledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten

Marie Rosberg

pbel({ boverket.se
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HERRLJUNGA KOMMUN 
2018-10-29 

Protokoll nr 70 
styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB 

Närvarande: 

styrelse: 

Tjm : 

Inbjudna: 

Anders Andersson, Fatrik Benjaminsson, Staffan setterberg 
Ordförande: Staffan Serterberg 

Linda Rudenwall (VD) 

Ägardialog med ordförande och VD för 
Herrljungabostäder AB 
Ordförande: Karin Carlsson 
VD: Christer Johansson 

Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag 
Ordförande: Claes Unosson 
VD: Anders Mannikoff 

Herrljunga kommunhus lokaler 
2018-10-29 kl. 14.00 

l. styrelsesammanträdets öppnande 
Mötet förklarades öppnat av ordförande. 

2. Godkänna dagordning 
Beslut: Dagordningen godkändes. 

3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll 
Beslut: Anders Andersson och Fatrik Ben j aminsson valdes att justera dagens protokoll. 

4. Återrapport från finansrådet 
Beslut: Informationen läggs till handlingarna. Minnesanteckningar från finansrådet läggs till 
protokollet. 

5. Ägardialoger med bolagen, 
-ekonomisk redovisning för utfall 31/8 och prognoser för helåret samt aktuella 
verksamhetsfi·ågor 

Herrljunga bostäder: 
Bolaget visar ett överskott med ca l, l mnkr för te1iial 2. Prognosen för helåret är svår att 
göra i och med arbetet med värderingar av fastighetsbeståndet och eventuella 
nedskrivningar. Värderingar ska göras va1je år i bokslutet. 

Diskussioner fördes kring K3-reglernas effekter och bostadsbyggandet i kommunen. 
Jämförelser har gjmis med liknande kommuner gällande lagstadgade nedskrivningar vid 

Herrljunga kommun. Box 20 L 524 23 Herrljunga 
TlLl'FON 0513-170 00 • TELEFAX 0513-171 33 

BESÖKSADRESS Torgel l. Herrljunga 
ORG.NU.~-I~·IER 212000-1520 • www.herrljunga.se~,~ 
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n>h:gg.nation En konsult är inne som ska göra värderingar av alla fastigheter i bolaget. 

hir till ni Ilet finns ingen byggbar tomt i Herrljunga kommun. Närmast ligger fastighet 
·r allen. om parkeringsfrågan löses. 

Enligt bolaget har det blivit trögare att få ut lägenheter som är nybyggda, efterfrågan ser 
annorlunda ut mot tidigare år. Ambitionen är att bygga, dock ser bolaget inte att efterfrågan 
iir stor i dagsläget. 

Kommunen har intressanta planer för Horsby och Lyckan . 
Centrala Herrljungas detaljplaner behöver ses över. 

Herrljunga Elektriska: 
Per sista augusti visar båda bolagen att budget kan nås med ca 6 mnkr för helåret. 
Redovisningen för VA-delen är för 2017 tydligare än tidigare och finjusteras även i år. 
Diskussion fOrdes kring om det finns något intervall för V A-kollektivets redovisning som 
visar hur mycket resultatet kan svänga mellan åren. 

fjärrvärme, ett tilläggsavtal är tecknat med Borgstena Energi AB. Avtalet är tecknat med 
förbehåll att det godkänns hos moderbolaget alternativt fullmäktige . Det nya avtalet och 
framtida ägarstruktur diskuterades grundligt. 

Bolaget infonnerade även om övriga verksamhetsfrågor. 

Agardialog slut, fortsältning på styrelsemötet 

6. VDn info•·merar 
V Dn informerar om aktuella händelser. 

l k~ lu l : styrelsen lägger informationen till handlingarna. 

7. Delårsbokslut Kommunkoncernen samt utfa1131/8 samt prognos Nossan 
F örva ltn i ngsaktiebo lag 

V D går igenom det ekonomiska utfallet och prognosen för året gällande Nossan 
förvaltningsaktiebolag. 

l~~_slut: Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen . 

8. Avstämning av den interna kontrollen 2018 
Styrelsen går igenom underlaget för avstämning av den interna kontrollen 2018 

lk,l!!_t: Styrelsen godkänner avstämningen av den interna kontrollen 2018. 

9. Fastställande av intern kontt·ollplan 2019 
Stvrelsen diskuterar internkontrollplan 2019 utifrån förslag. 

I? c:; l11t Styre Isen faststä l ler den interna kontrollplanen för 20 19 års verksam het. 
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l O. Sammanträdesplan 2019 

Beslut: Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för 2019. 

Il. Förfrågan från Herrljunga Elektriska -tilläggsavtal för fjärrvärmeleverans 
Enligt inskickat underlag ska Nossans styrelse ta ställning till om tilläggsavtalet som 
Herrljunga Elektriska avser teckna med Borgstena Energi AB ska gå vidare till fullmäktige 
för ställningstagande eller om avtalet kan anses vara av mindre vikt och därför kan tecknas 
utan vidare förfrågan till fullmäktige. 

Nossans styrelse anser att avtalet inte är av större vikt eller av principiell beskaffenhet och 
därför inte behöver hanteras av kommunfullmäktige. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Herrljunga Elektriska kan fullfölja det nya avtalet. 

12. Uppföljning av försäljningen Herrljunga Hotellfastigheter AB 
Styrelsen sammanfattar affären som genomfördes i våras och får en kort uppföljning 
gällande parkeringsfrågan vid fastigheten. 

Beslut: Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor . 

14. Avslut 
Ordförande avslutar mötet 

Vid pr~tok~e[\ . 

r / "1,~ 

Ju/n !h/~ 
Anders Anderssson 
styrelseledamot 

Patrik Benjaminsson 
Styrelseledamot 
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Nossan Förvaltningsaktiebolag 

556637-5746 

RESULTATRÄKNING 
Budget Utfall Prognos Utfall fg år 

2018 31-aug 2018 2017 

Nettoomsättning o o o o 

F öretagsförsäkring a r -25 000 -20 722 -21 000 -20 197 

styrelsearvoden -100 000 -139 144 -160 000 -78 857 

Revisionsarvoden -100 000 -35 425 -120000 -158 300 

Redovisningstjänster o o o -6 445 

Administrativa kostnader o o o -6 875 

Övriga förvaltningskostnader -600 000 -400 900 -601 000 -501 200 

Rörelseresultat -825 000 -596 191 -902 000 -771 874 

Finansiella poster: 

Utdelning andelar dotterbolag o o o o 
Lämnade koncernbidrag o o o o 
Koncernbidrag 1 035 000 o 1 027 000 950 000 

Resultat från fsg andelar företag 1 901 724 1 901 724 

Övriga ränteintäkter 40 000 65 319 65 000 70 277 

Räntekostnader och liknande resultatposter -250 000 -120 449 -190 000 -205 832 

Summa finansiella poster 825 000 1 846 594 2 803 724 814 445 

Resultat efter finansiella poster o 1 250 403 1 901 724 1 628 890 

Skatt på årets resultat o -9 365 

ÅRETS RESULTAT o 1 250 403 1 901 724 33 206 

SKATTEMÄSSIGT RESULTAT -651 321 o 
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Herrljunga kommun 
Nossan Förvaltnings AB 
Intern kontrollplan 2018 

Internkontrollplan ska upprättas inför kommande verksamhetsår. 

k~&_ g 

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av Intern kontroll årligen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning. 

Avvikelser i den löpande Internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse. 

Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats. 

Nossan AB 
-1 

Risk- och 
Risk i process/rutin/system Kontrollmoment väsentlighets- Resultat av uppföljning l bedömning1 

l 

Koncern i n tern a poster Avstämning av koncerninterna poster. Viktigt att alla bolag tar upp R 3 x V 4 = RV 12 Bolag och stiftelse fick utskickat mallar för ' 

samma skulder och fordringar. Blankett skall fyllas i och skickas in delårsbokslut i god tid före deadlines. Alla l 

l för avstämning. skickade in ifyllda mallar för koncerninterna l 
Görs en gång per år i samband med upprättande av kommunens poster i tid och kommunens koncern kunde l l koncern-redovisning. redovisas på ett korrekt sätt vid delåret 2018 . 

Planering låneportfölj, lånestrategi, Finansråd bestående av kommunens ekonomichef och respektive R 3 x V 4 = RV 12 Finansråd har genomförts vid två tillfållen 
likviditetsplanering bolags verkställande direktör ska gå igenom den samlade under året. 

låneportföljen, fastställa lånestrategin och likviditetsplanering för 
l kommun koncernen. 

l Finansråd genomförs 2 ggr per år i samband med ägardialog 
bolagskoncernen Nossan AB och KS. 

Administrativa rutiner arkivering och Arkivhantering R 3 x V 3 = RV 9 Protokoll förvaras i närarkivet Förbättring har 
d iariefunktion Diarieföring gjorts i att alla bilagor till protokollet signeras 

Samtliga undertecknade protokoll arkiveras i ekonomiavdelningens och placeras bakom protokoll. 

l 
arkiv samt scannas in och finns i kommunens nätverk. 
Undertecknade handlingar arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv. 

~a 
1 Seskala för risk och väsentlighetsbedömning 

~ 
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Herrljunga kommun 
Nossan Förvaltnings AB 
Intern kontrollplan 2019 

Internkontrollplan ska upprättas inför kommande verksamhetsår. 

~K-k--~ 4 

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av Intern kontroll årligen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning. 

Avvikelser i den löpande Internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse. 

Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats. 

Nossan AB 
Risk- och 

Risk i process/rutin/system Kontrollmoment väsentlighets- Resultat av uppföljning 
bedömning1 

Koncerninterna poster Avstämning av koncerninterna poster. Viktigt att alla bolag tar upp R3 x V 4 = RV 12 
samma skulder och fordringar. Blankett skall fyllas i och skickas in 
för avstämning. 
Görs en gång per år i samband med upprättande av kommunens 
koncern-redovisning. 

Planering låneportfölj, lånestrategi, Finansråd bestående av kommunens ekonomichef och respektive R3 x V 4 = RV 12 
l i k vid itetsplanering bolags verkställande direktör ska gå igenom den samlade 

låneportföljen, fastställa lånestrategin och likviditetsplanering för 
kommunkoncernen. 
Finansråd genomförs 2 ggr per år i samband med ägardialog 
bolagskoncernen Nossan AB och KS. 

Administrativa rutiner arkivering och Arkivhantering R 3 x V 3 = RV 9 
diariefunktion Diarieföring 

Samtliga unde11ecknade protokoll arkiveras i ekonomiavdelningens l arkiv samt scannas in och finns i kommunens nätverk. 

l Undertecknade handlingar arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv. 

1 Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

... 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
' 

~~ 
·~ 

~ 
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HERRLJUNGA KOMMUN 
NossAN 
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG AB 
LJNDA RUDENWALL 

STYRELSESAMMA NTRÄ DE 

ÅRSAGENDA 2019 

2018-10-29 

DNR 

SJDA l AV l 

s .. l 2019 f t t'"lld "d t ""d 2018 10 29 amman lnu esp an 
' 

as s a VI sh' rc sesamman ra e - -
Månad Datum styrelsemöte/ Årsstämma 

Kl Ägardialog Noteringar 
14.00-1600 Ärenden --

Jan 28 KS presidie Ordf+ VD Nossan 
(fm) Ägardialog Redovisning till KS utifrån KS 

uppsiktsplikt 
Aktuella ägarfrågor i koncernen 

Kallelse kommer från KS 
Fe b Il styrelsemöte Kallelse till bolagsstämma -

kommunens representant 
Planering bokslut och stämmor 

Mars Il styrelsemöte Inför årsstämma 
Bokslut 

Arsredovisning 
Koncernredovisning 

Revisorerna 
April 15 Bolagsstämma 

April 29 styrelsemöte + Ordf+ VD i bolagen 
Nossans Aktuella ägarfrågor i koncernen 

Ägardialog Finanspolicy 
Finansråd, 2 Koncernkonto 

ggr/år, Prognos helår 
sammankallas 

före ägardialogen 
Sep 2 KS presidie Ordf+ VD Nossan 

(fm) Ägardialog Redovisning till KS utifrån KS 
uppsiktsplikt 

Aktuella ägarfrågor i koncernen 
Kallelse kommer från KS 

Okt 28 styrelsemöte + Ordf+ VD i bolagen 
Nossans Aktuella ägarfi·ågor i koncernen 

Ägardialog Koncernkonto 
Finansråd, 2 Prognos helår 

ggr/år, Fastställande av internkontrollplan 
sammankallas 2019 

före ägardialogen Budgetförutsättningar 
Affårsplaner 

Fastställa årsagenda -
Dec 2 styrelsemöte Beslut koncernbidrag 

Budget 2019 
Uppföljning internkontroll 2018 

Herrljunga kommun. Box 20 l. 524 23 Herrljunga 
TELEFON 0513-170 00 • TELHAX 0513-171 33 

BESÖKSADRESS Torget 1. Herrljunga 
ORG.NU~·!MER 212000-1520 • www.herr1junga.se 
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® HERRUUNGA 
ELEK7RISKA AB 

f:or~ ::~.\Jpcrscn 

Anders Mannikoff 
VD 
0513-220 41 
mJdcrs.mmmikoiT@cLherrljungu s~.: 

20 18-0o-27 
Ert dolum Er referens 

Nossan Förvaltnings AB 
Linda Ruelenwall 
Box 201 
524 23 HERRLJUNGA 

Angående tiJläggsavtal för fjärrvärmeleverans i Herrljunga tätort 

Förslag till beslut 
Nossan Förvaltnings AB, alternativt kommunfullmäktige, beslutar att godkänna förslaget från 
styrelsen för Herrljunga Elektriska AB, att teckna tilläggsavtal med Borgstena Energi AB för 
fortsatta värmeleveranser till Herr~junga tätort. 

Bakgrund 
Herrljunga kommun påbö1jade i bö1jan av 1990-talct utbyggnaden av fjärrvärme i Herrljunga 
tätort. År 1998 överläts verksamheten till Herrljunga Elektriska AB med uppdrag att vidareutveckla 
verksamheten under affärsmässiga villkor. 

En förutsättning vid övertagandet var ett befintligt vännclcveransavtal med Borgstena Energi AB 
gällande t. o. m. 2005-12-30 

Under perioden från 1998 till 2003 fördubblades försäljningsvolymen med prognos om en 
tredubbling fram till 20 l O. För att kunna möta den ökade efterfrågan tecknades 2003 ett nytt avtal 
med Borgstena Energi AB som innebar byggandet av en ny biobränslebaserad pannanläggning i 
anslutning till befintlig anläggning vid fastigheten HcrrUunga 5:39 (pmmcentral Sågen) . Avtalet 
omfattade även vänneleveranscr med stai1 2004-10-01 fram till 2019-06-30 . 

Herrljunga Elektriska AB och Borgstena Energi AB har under de två senaste åren förhandlat fram 
ett tilläggsavtal att giilla från 2019-07-0 l och under fem år med möjlighet till förlängning. 
Tilläggsavtalet är unde11ecknat av partema med förbehåll att Herrljunga Elektriska AB:s ägare ska 
ges möjlighet att häva avtalet genom lagakraftvunnet beslut senast 2018-12-31. 

Ägardirektiv 
l gemensamt ägardirckti v för bolag ingående i Nossan Förvaltnings AB anges att: 

}Jo/agen ska bereda komrmm.fidlmäktige Iii! flil!e af/ yl/ra sig innan bolagen verkställer sådona 
heslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bland onnaf 
nedanstilende ärenden är av större vikt; större strategiska investeringm: andra investeringar eller 
åtgärder som innehär ny inriktning eller star/ av verksamhet inom ny/t C{l}i:'lrs eller 
verksamhetsområdeför bolagen, andm åtgärder som innebär ny inrikt;dngjär bolagen eller start 
av verksomhet inom nytt affi'lrs- eller verksamhetsol/lråde somt större förvärv eller större 
jiJrsäUning avfhst egendom 

Nirslag iji·ägor som kräver kommunfzt!lmäkliges yffmnde ska beredas och samordnas av 
moderbolaget Nossan Förmltningsaktiebolag. 

Herrljunga Elektriska AB 

Postadress 

Henljunga Eleklriska AB 
M<lflcrlals9~lan 3 
574 31 HERRlJUi,IGA 

Tl'inlon 

0513-220 40 

----- - - --

E-post l In/orne/ 

tnfo@el herrljungs se 
www el herrljung a se 

Bankgiro 

841 0367 
Org nummr=r 

556006-9816 

w w CERTJFIERAD w 1509001 
15014001 SP AFS 2001:01 

LPdnlr'lgSs>Atem tör balflel, 
miljö och arlJ.?lsm~j6 

Sida 

l (2) 

R l. 
SE 
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Styrclsen för Henljunga Elel-.--triska AB överlater cl<iitor till Nossan Förvaltnings AB all bedöma 
och vid behov bereda frågan i relation till ägarclircktivets krav och mc(l beaKtande av 
beslutstidpunkt som senast 20 I 8-12-31. 

Tilläggsavtalets innehåll och verk~n 
Tilläggsavtalet bygger i allt väsentligt på grundavtalet från 2003 där 12 av 2 I avtalspunkter länmats 
oförändrade . Avtalshandlingama är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sckrctc:ss lagen 
(2009:400), 19 kap . Förändringama som tilläggsavtalet medför är i korthet: 

• Uppdatering av kontaktpersoner 
• Uppdatering Olll anläggningsdata 
• Uppdatering om ·bränslevillkor (fortsatt enbart biobaserack brä11slen) 
• Uppdatering om leveransvillkor (anpassning till encrgimarknadcn) 
• Uppdatering om effekt- och värmekvantiteter 
• förtydligande om villkor vid ägarbyte 
• Uppdatering av nivåer för ersättning och betalning 
• Förtydligande om villkor vid överlåtelse (kopplat till punkten om äga rbytc) 
• Ny avtalstid från 20 I 9-07-0 I och under fem år medmöjlighet till för lä ngn i ng samt 

förtydligande runt omförhandling och utköpsvillkor 

Styrelsen för Herrljunga Elektriska AB gör bedömningen grundavtal et, med förändringar genom 
tilläggsavtalet, ger bolagets fjärrvärmeverksamhet oförändrade och i några fall förbättrade villkor. 
Inga av förändringarna bedöms medföra någon försämring. Sty1 cl scn konstatc1 ar också att 
samverkan med Borgstena Energi AB under tidigare avtalsperiod varit mycket god och att 
förhandlingen om tilläggsavtalet varit konstruktiv. 

Upphandlingsregler 
Förutsättningarna att teckna tilläggsavtal om fortsatta v änneleveranser enligt ovan är undersökta 
med Upphandlingsmyndigheten. Enligt svaret från myndigheten är det sa kallade 
bränsleundantaget i 3 kap. 10 §i LUF tillämpligt för leverans av energi eller briinsle för 
energiproduktion. Detta innebär att Herrljunga Elektriska AB, med egen verksamhet inom 
cnergisektom (elen upphandlande enheten), är unelantagna från upph<mcllingspliktcn och därmed 
fria att teckna tilläggsavtal enligt ovan. 

HerrJj ung~ Elcl<trislm AB 

Herrljunga Elektrisl<a AB A t1' ,--~0: 

s( .. ~__. 
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LANTMÅTERIET HERRUUNGA KOMMUN 
BYGG- OCH MIUÖI'JÄMNDEN 

Plan- och byggenheten 

Aktbilaga PRD1 
Sida l l·· . ' ·-----"---- . ....--

Beslut om inställd förrättn in 
2018-09-28 

Inkom Z018 -10- O 5 

B .....•. rP..!..~ ..... Zo.re. .. Ärendenummer D nr 
0181858 

Hand! : ........................................ .. 
Förrättning si antmätare 

Martin Gunnergård 

Ärende 

Beslut om 
inställande 

Kostnads
fördelningsbeslut 

Överklagande 

Återkallad fastighetsreglering berörande Herrljunga Herrljunga 30:1 
och Herrljunga Vikingen l 

Kommun: Herrljt.mga Län: Västra Götaland 

Ansökan har återkallats och förrättningen ställs in. 

Förrättningskostnader ska betalas av Herrljunga Hotellfastighets AB. 

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller 
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller 
skickas till: 
Lantmäteriet 
Fastighetsbildning 
80182GÄVLE 

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. 

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra 
veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 26 oktober 2018. Kommer 
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. 

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni 
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenununer 0181858 och 
redogör för vad ni anser ska ändras och varför. 

Protokollet upprättat den 28 september 2018. 

Vid protokollet 

·~C?~-·(-
Martin Gunnergård 
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Vi begär härmed att få återkalla ansökan Ä0181858 om lantmäteriförrättning gällande Vikingen l, då 

det uppstår en planstridighet vid fastighetsregleringen genom att allmänplats inte kan regleras över 
kvartersmark. 

. o q 24-Herrljunga 2018-.......... -....... . 

Herrljunga kommun 

?-l:t.~~························· 
Kommunalråd Herrljl.lj)Ja kommun 

. oa ~::r Herrljunga 2018-.. .... J..-........ .. 

Herrljunga hotellfastighets AB 

Johan Branmark 

Herrljunga Hotellfastighets AB 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Minnesanteckningar 

NossAN 
FÖRVAL TNINGSAKTIEBOLAG 

FINANSRÅD 
MINNESANTECKNINGAR 

Finansråd Nossan Förvaltningsaktiebolag 

Närvarande: 

2018-10-29 

SJDA l AV l 

Anders Mannikoff, VD (Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Kraft AB, 
Herrljunga Vatten),, Christer Johansson VD och Annbritt Kock 
(Herrljungabostäder), Linda Rudenwall (VD Nossan) 

Ej närvarande: Bengt Ottosson (Ordf. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler) 

Herrljunga kommunhus lokaler 
2018-10-29 kl13:00-14:00 

l . Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 

2. Godkänna dagordning 
Dagordningen godkändes. Tillägg i dagordningen gällande räntor/kalkylräntor. 

3. Föregående mötesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar behandlades och lades till handlingarna. 

4. Tecknat avtal Kl-finans 
Kommunen köper verktyget Kl-finans utökad version. Ca 14 tkr/år. Avtalet är nu tecknat 
och verktyget är till hela koncernen att använda. 

5. Genomgång av kommunkoncernens upplåningspmifölj och likviditet 
Genomgång av verktyget Kl-finans. Totallånebild presenteras. 

6. Ränteprognoser 
Diskussion fördes kring hur räntemarknaden ser ut samt hur kalkylräntorna sätts. 

7. Nästa möte 
Nästa möte i Finansrådet är den 29/4, 2019 

8. Mötet avslutas kl 14 

Vid anteckningarna 
Linda Rudenwall 

Herrljunga kommun. Box 20 l. 524 23 Herrljunga 
TELEfON 0513-]70 00 ° TELEFAX 05]3-171 33 

BESÖKSADRESS Torget l. Herrljunga 
ORG.NUMIVIER 212000-1520 o W\\'W.herrljunga,se 
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