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Jessica Pehrson (C) Moa Andersson 
Kommunstyrelsens  
1:e vice ordförande 

Sekreterare 

 
 
  Förslag på justerare: Mats Palm (S) 
 

Samtliga ärenden har beretts av kommunstyrelsens ordförande. I samtliga beslutsärenden 
föreslås kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens/tidigare nämnds förslag till 
beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse. 

 
 
 

Information: 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
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Revidering av reglemente för 
Folkhälsopolitiska rådet  

Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2020 mellan Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Herrljunga kommun  

Mötesplats Herrljunga - Människor 
Kultur Företag  

PAUS 

Budget och verksamhetsplan 2020 
Herrljunga kommun  

Redovisning av ekonomiskt stöd -
Föreningen Hem i Herrljunga 

Revidering av reglemente för 
gemensam servicenämnd för IT, växel 
och telefoni  

Revidering av reglemente för 
gemensam servicenämnd för ekonomi 
och personal  

Revidering av stadgar för Herrljunga 
kommuns kulturpris  

Revidering av stadgar för Herrljunga 
kommuns hantverks- och 
kulturstipendium  
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reglemente   
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 Protokoll från förbundsstyrelsen för 
Sjuhärads samordningsförbunds 
sammanträde 2019-09-11  
 
Minnesanteckningar från 
kommunstyrelsens presidiums 
verksamhetsdialoger med 
facknämnderna 2019-09-30  
 
Inbjudan och program Folkhälsa - en av 
våra viktigaste framtidsfrågor - Borås 18 
oktober  
 
KF § 133/2019-09-16 Fördelning 
lönepott 2019  
 
Protokoll från Herrljungabostäder AB:s 
styrelsesammanträde 2019-09-09 
 
SKL Cirkulär 19:40 
Budgetförutsättningar för åren 2019–
2022  
 
Information från SKL om 
budgetpropositionen 2020 och 
höständringsbudgeten för 2019   
 
Mötesanteckningar från 
Folkhälsopolitiska rådet 2020-09-20 
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 Förlängning av avtal avseende 

Koncernkontosystem och finansiella 
tjänster från 2020-01-01 till 2021-12-31 
mellan Herrljunga Kommunkoncern och 
Sparbanken Alingsås AB 
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Revidering av reglemente för Folkhälsopolitiska rådet 
 
Sammanfattning 
Revidering av Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun. 
Anledningen till revideringen är att giltighetstiden gick ut 2018-12-31 och att de nya 
ledamöterna önskade en översyn av dokumentet. 
Översynen av reglementsbestämmelserna har resulterat i förändring av rådets befogenheter. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-24 
Reglemente; Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun 
2019-2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Reglemente för 
folkhälsopolitiska rådet. 
 
 
 
Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 

Ärende 2



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-09-24 
DNR KS 187/2019 878  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska inför ny mandatperiod fastställa reglementen för styrelser och 
facknämnder och ett särskilt reglemente för facknämndens verksamhetsområde. 

   
Revidering av Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun 
har gjorts. Anledningen till revideringen är dels att giltighetstiden gick ut 2018-12-31 och 
att de nya ledamöternas önskan om en översyn av reglementet.  

 
          Förändringar efter översynen är: 
          - under Syfte första meningen "Folkhälsopolitiska rådet är ett politiskt rådgivande och 
            beslutande organ men där fokus ligger på dialog och samverkan har "och beslutande" 
            samt "men" tagits bort. 
          - folkhälsosamordnare bytts ut till folkhälsoutvecklare 

        - under Organisation och arbetsformer, Sammansättning har förtydligande gjorts av 
          de olika nämnderna. 

           Översynen av reglementsbestämmelserna har resulterat i förändring av rådets befogenheter. 
  

         Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en långsiktig strategisk investering i hälsa och   
 livskvalitet.  

         En viktig faktor för det goda livet är det nationella målet: "Att skapa samhälleliga  
         förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
         hälsoklyftorna inom en generation. 
         Folkhälsoarbetet är tvärsektoriellt och sker i samverkan med kommunens olika nämnder 

           och förvaltningar, organisationer och föreningar, Västra götalands regionen, Polisen,  
           Länsstyrelsen, Närhälsan m fl. 
 

Ekonomisk bedömning 
            Fastställande av reglementet har ej någon påverkan på ekonomin. 
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Reglemente 
 
Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, 
Herrljunga kommun 
 
 
 
Dokumentet gäller för Folkhälsopolitiska rådet 
 
 
   

Våga vilja växa! 
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Antagna av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
 
Inriktning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga 
nämnder. 
 
Inriktningsmålen 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 

 
Folkhälsoarbete 
Folkhälsa är samhälls- och befolkningsinriktade hälsoinsatser som utgår från befolkningens 
behov och som man vidtar för att främja hälsa, förebygga sjukdom och förtidig död. 
 
Folkhälsoarbetet ska vara politiskt förankrat och ske i samverkan mellan olika berörda 
aktörer, det ska bedrivas kontinuerligt, tvärsektoriellt och långsiktigt. 
Förutsättningar för en god folkhälsa skapas genom samverkan över gränser. 
 
Åtgärder för att främja befolkningens hälsa måste ske på kort och lång sikt och bestå av flera 
olika typer av insatser för att lyckas. Det handlar om att uppnå såväl strukturella förändringar 
som att påverka beteenden. Det är viktigt att folkhälsoarbetet inriktas mot folkhälsans 
grundläggande bestämningsfaktorer – det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen och 
människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. 
 
Inledande bestämmelse 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder. 
 
Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för 
samtliga nämnder. 
 
Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder. 
 
Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret. 
 
Folkhälsopolitiska rådet är till sin funktion ett råd och har ej funktion likställt med nämnd. 
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Syfte 
Folkhälsopolitiska rådet är ett politiskt rådgivande organ där fokus ligger på dialog och 
samverkan. 
 
Rådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. 
 
Verksamhetsområde/arbetsuppgifter 
Rådet skall organiseras för hela kommunen. 
 
Rådet ska arbeta aktivt med att utveckla det lokala folkhälsoarbetet som främjar hälsa och 
förebygger sjukdom och skada och som även inkluderar det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. 
 
Rådet har som uppgift att föra in folkhälsoarbetet som en naturlig del i den löpande 
verksamheten, där varje nämnd genom respektive facknämndsprogram skapar förutsättningar 
för en god hälsa hos kommuninvånarna, bl a genom samverkan med andra aktörer i samhället 
t ex frivilligorganisationer. 
 
Förutom kommunens inriktningsmål är planer, program och policys på global, nationell, 
regional och lokal nivå som rör områdena folkhälsa, trygghet och säkerhet vägledande 
alternativt styrande.  
 
Folkhälsopolitiska rådet har en viktig roll; att sprida information och kunskap om 
folkhälsoarbetet i sina nämnder och verksamhetsområden samt att föra en dialog med 
befolkningen. 
 
Folkhälsoutvecklaren ansvarar för dialogprocessen. Dialogprocessen är ett verktyg för att 
skapa bättre förutsättningar att folkhälsan integreras för att nå visionen Växtkraft 10 000.  
 
Redovisning av det gångna årets arbete inom Folkhälsopolitiska rådet samt det ekonomiska 
utfallet skall ske i form av en årlig verksamhetsberättelse. Det ska framgå hur mycket 
kommunen avsätter för hälsofrämjande och/eller preventiva befolkningsinriktade insatser. I 
verksamhetsberättelsen skall en uppföljning ske av de mål verksamhetsplanen innehåller samt 
det arbete som under året bedrivits inom olika projekt och arbetsgrupper. 
 
Organisation och arbetsformer 
 
Sammansättning 
Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande 
Sekreterare: Folkhälsoutvecklaren 
Övriga ledamöter: Kommunstyrelsens ordförande 
         Socialnämndens ordförande 
         Bildningsnämndens ordförande 
         Tekniska nämndens ordförande 
         Bygg- och miljönämndens ordförande 
 
Ersättare: samtliga nämnders vice ordföranden 
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Till rådet kan adjungeras den eller de ytterligare tjänstemän och förtroendevalda som rådet  
beslutar. 
 
Sammanträden 
Folkhälsopolitiska rådet träffas fyra gånger om året eller oftare vid behov. Ersättarna har 
yttranderätt. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt 
skickas till varje ledamot, ersättare och berörda tjänstemän senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 
handlingarna som tillhör ärendet på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantag får 
kallelse ske på annat sätt. 
 
Dagordning 
Två veckor före varje sammanträde träffas folkhälsosamordnaren ordförande i rådet för att 
stämma av dagordning och ärenden. 
Dagordning ska innehålla meddelandepunkt där ledamöterna kan sprida och återkoppla 
aktuell information.  
 
Aktualisering av ärenden 
Rådets ordinarie ledamöter kan aktualisera ärenden till rådets sammanträden.  
De adjungerade parterna kan också aktualisera ärenden genom att kontakta ordinarie ledamot 
i rådet som berörs av aktuell frågeställning.   
Ärenden som ska tas upp på rådets sammanträden ska vara rådets sekreterare/ordförande 
tillhanda senast 14 arbetsdagar före sammanträdet.  
För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det viktigt att förslag som 
Folkhälsopolitiska rådet lägger är förankrade på chefsnivå. 
 
Mötesanteckningar 
Folkhälsopolitiska rådets förslag och initiativ skall redovisas i mötesanteckningar efter varje 
sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. 
Förslag och yrkande skall redovisas liksom de avvikande synpunkter som framförts. Rådet 
regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 
 
Ekonomi 
Ersättningar till ledamöter och ersättare i Folkhälsopolitiska rådet avgörs av respektive 
huvudman som också svarar för dessa kostnader i förekommande fall. 
 
Ändring av reglemente 
Ändringar i reglementet kan aktualiseras av Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen. 
 
Fastställelse 
Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet skall fastställas av kommunfullmäktige i Herrljunga 
kommun. 
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Utbildning och Ikraftträdande 
Ledamöter och ersättare i rådet skall erhålla utbildning anpassad till rådets uppgifter minst en 
gång under verksamhetsåret. 
Detta reglemente gäller från och med 2019-xx-xx 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

Tjänsteskrivelse 
2019-09-24 

DNR KS 179/2019 878    
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 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 
budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens 
folkhälsoutvecklare sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens 
avdelning folkhälsa. Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, fastställer planen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Reglemente för 
folkhälsopolitiska rådet. 

Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning 
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KOMMUNSTYRELSENS 
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Viveca Lundahl 
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Bakgrund 
Ett samverkansavtal är slutet mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting. Avtalet avser samverkan och 
samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 2017-2020. 
 
Ekonomisk bedömning 
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån verksamhetsplanen. 
Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften vardera för hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel 
eller tjänst riktad mot insats. 
 
Samverkan 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.  
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Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2020 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Herrljunga kommun 
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   2019-09-23 

 

 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 
budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens folkhälsostrateg 
sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa. 
Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen.   

Det övergripande nationella folkhälsomålet 
Det övergripande nationella folkhälsomålet att folkhälsopolitiken ska skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Målet ska tillsammans med andra 
styrdokument beaktas i det lokala folkhälsoarbetet. En medveten folkhälsopolitik kan 
och bör förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta 
och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

Västra Götalandsregionens utgångspunkter och mål 
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för 
en god hälsa och vård på lika villkor. Nämndens mål- och inriktningsdokument 2020 är 
utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna 
tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill 
prioritera inför 2020 för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa 
att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, 
insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.  
Nämndens mål- och inriktningsdokumentet utgår från regionfullmäktiges budget 2020 
som är det överordnade styrdokumentet. Budgeten lyfter fram en förbättrad folkhälsa 
som en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra Götaland. En av utmaningarna är 
de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats 
på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet. Förutsättningarna för bästa 
möjliga fysiska och psykiska hälsa på lika villkor påverkas av flera faktorer som arbete, 
utbildning, ekonomisk och social trygghet samt omgivande livsmiljöer.  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserar på fyra fullmäktigemål och ett eget mål. 
Det fullmäktigemål som är mest relevant för folkhälsoarbete är ”Den psykiska hälsan 
ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom”. 
Nämndens eget mål har ett särskilt folkhälsofokus ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska 
minska” en tydlig koppling till folkhälsoarbetet.  
Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra 
Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020, 
Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen det 
goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, 
Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med 
mänskliga rättigheter.  
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2019-09-23 

Herrljunga kommuns mål 

Utvecklingsplan Växtkraft 10 000; folkhälsomål och prioriterat område: 

Herrljunga kommuns inriktningsmål; Herrljunga kommun har en välkomnande VI-känsla 

Prioriterat mål: Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun. 

Målindikatorer: 
– öka antalet besökare på Familjecentralen
– öka antalet besökare på Fritidsgården
– antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i

Prioriterade områden: 
– Barn och unga
– Trygghetsskapande arbete
– Jämställdhet
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Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsåret 2020 
Budgeten för folkhälsoinsatserna baseras på ”Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2017–2020” där respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från 2017 och 
tills vidare”.  

Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen 

Intäkter HSNS Kommun Övrigt* Totalt 
Ingående från föregående år 
Folkhälsotjänst,  
- lön (inkl. lönebikostnader) 

382 000 311 950 

- omkostnader (admin., kostnader, 
resor, kurser etc.) 

70 000 

Folkhälsoinsatser 132 916 132 916 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Tandhälsa; 3-6 åringar 30 000 
Särskilt föräldrastöd: 
 ”Lilla gruppen” inom Familjecentralen 

Trygg i Herrljunga kommun 
EST; effektiv samordning för trygghet 10 000 
S-S-P-F; skola-soc-polis-fritid 20 000 
SSG; seniorsäkerhetsgruppen 10 000 

Mänskliga rättigheter 

Lokalt jämställdhetsnätverk; genomföra 
bl a Herrljunga kommuns 
jämställdhetsplans intentioner 

10 000 

HBTQ-lärandeprojekt 10 000 

Förenings- och 
civilsamhällssamverkan 
”Fritid för dig” 62 916 82 966 
”Fokus äldre” 30 000 

Totalt kronor 514 916 514 916 
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Insatsområde Vad? Hur? Indikatorer/uppföljning 

Barn och ungas uppväxtvillkor Tandhälsan; 3-6 
åringar 

Särskilt 
föräldrastöd 

”Lilla gruppen” 

”Tillsammans mot tandtrollen”.  
Folktandvården deltar i Familjecentralens föräldrautbildning 

Metodmaterialet ”En förälder blir till”. 

Familjecentralen har märkt att vissa föräldrar som behöver extra 
stöd i föräldraskapet av olika anledningar väljer att inte delta i den 
generella verksamheten. De går därmed miste om det 
lättillgängliga stöd som Familjecentralen erbjuder. 
Familjecentralen tror att flera av dessa föräldrar skulle kunna nås 
genom en riktad grupp, där ramarna är mer trygga och tydliga.  

Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

Trygg i Herrljunga kommun EST; effektiv 
samverkan för 
trygghet. 
S-S-P-F 

SSG 

En arbetsmetod i syfte att öka tryggheten i samhället. 

Samverkansforum i syfte att ge varandra en lägesuppdatering där 
fokus är att förebygga/främja att barn och unga inte ska hamna i 
riskzon för droger och kriminalitet. 

Förebyggande trygghetsarbete; med enkla medel skapa en 
verksamhet med information och rådgivning till seniorer. 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

Ärende 3
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Mänskliga rättigheter Lokalt 
jämställdhetsarbete 

HBTQ-
lärandeprojekt 

Bl a genomföra Herrljunga kommuns jämställdhetsplan. 

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation för att främja 
målgruppens rättigheter och möjligheter. 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

Förenings/civilsamhällssamverkan ”Fritid för dig” 

”Fokus äldre” 

 ”Fritid för dig”, utgår från modellen ”Sport for you”, och är en 
form av sluss eller prova-på verksamhet och går ut på att lokala 
idrottsföreningar eller andra intressenter, hjälper till i utförandet 
av idrottsaktiviteter i närområdet. 

Stödja hälsofrämjande insatser och mötesplatser. 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

Ärende 3



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jenny Nyberg 

Tjänsteskrivelse 
2019-10-02 

DNR KS 57/2018 942    
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 

Föreningen Hem i Herrljunga - redovisning av ekonomiskt stöd 

Sammanfattning 
Föreningen Hem i Herrljunga har inkommit med redovisning av det ekonomiska bidrag 
som betalades ut av Herrljunga kommun under oktober 2018. 

Föreningen har nyttjat 139,3 tkr av de 300 tkr som utbetalades. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-02. 
Redovisning av ekonomiskt bidrag från Herrljunga Kommun till ideella föreningen Hem i 
Herrljunga 
Kommunstyrelsen § 172/2018-10-22 
Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner inkommen redovisning. Föreningen Hem i Herrljunga ska till 
kommunstyrelsen redovisa resterande användning av det tilldelade stödet, senast 2019-12-
31. 

Jenny Nyberg 
Controller 

Ärende 6



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jenny Nyberg 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-10-02 
DNR KS 57/2018 942  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
I september 2018 tog kommunfullmäktige i Herrljunga ett beslut om att tilldela den ideella 
föreningen Hem i Herrljunga 300 tkr i ekonomiskt stöd. Föreningen arbetar med att hjälpa 
och stötta ensamkommande ungdomar i Herrljunga. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
om att följa kommunfullmäktiges beslut i oktober 2018 och därmed betalades 300 tkr ut till 
föreningen Hem i Herrljunga 29 oktober 2018. Medlen togs från kommunstyrelsens budget 
för tillväxt och utveckling enligt beslut i KS/KF. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även om att föreningen Hem i Herrljunga skulle inkomma med 
en redovisning av det tilldelade stödet senast 2019-06-30. 
 
Ekonomisk bedömning 
Föreningen Hem i Herrljunga inkom med följande redovisning 2019-09-04: 

• Sammanställning av nyttjade medel 
• Årsberättelse för verksamhetsåret 2018 
• Protokoll årsmöte 2018 
• Kassabok för perioden mars 2018 – juni 2019 
• Kontoutdrag för perioden mars 2018 -  juni 2019 

 
 
Föreningen redovisar att 135,7 tkr har använts av de 300 tkr som mottagits i stöd. Efter 
granskning av kassaboken framkom att föreningen betalat ut 139,3 tkr, det vill säga 3,6 
tkr mer än redovisat. 
 
Inga kvitton har lämnats in och därmed kan inte verifiering av utbetalda poster göras. 
 
Enligt Bokföringslagen är en ideell förening bokföringsskyldig om den uppfyller något 
av följande krav: 

• Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor. 
• Föreningen bedriver näringsverksamhet. 

 
Föreningen Hem i Herrljunga uppfyller inte dessa krav och är därmed inte 
bokföringsskyldig. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jenny Nyberg 

Tjänsteskrivelse 
2019-10-02 

DNR KS 57/2018 942 
Sid 3 av 3 
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Redovisning av ekonomiskt bidrag från Herrljunga Kommun till iCleella föreningen Hem i Herrljunga 

Redovisningen avser perioden 30 oktober 2018 till 21 aug 2019 för ca 30 ungdomar som bott på HVB 

för ensamkommande flyktingbarn i Herrljunga Kommun. Kontoutdrag finns för hela perioden. 

I första hand har föreningen hjälpt till att hitta frivilliga familjehem till de killar som behövt, samt att 

hitta lägenhet där så varit aktuellt. Vi har stöttat ekonomiskt för kläder och mat, extra kostnader för 

boende i frivilliga hem samt fritidsaktiviteter. Medlemmar i föreningen har även varit behjälpliga i att 

ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen (NGL) samt att ansöka till 

utbildningar och studiebidrag från CSN. 

Föreningen hade vid årsskiftet 34 betalande medlemmar, varav de flesta på olika sätt varit aktiva 

med att stötta killarna, till exempel som frivilligt familjehem, och i viss utsträckning med mat. 

Läxhjälp och hjälp med att söka jobb är andra sätt att stödja, liksom att fungera som handledare för 

övningskörning. Vi fortsätter arbeta för att våra ungdomar ska kunna yrkesutbilda sig och därefter 

skaffa jobb och bli integrerade i samhället. Målet är att våra ungdomar ska vara självförsörjande. 

2018-10-30 - bidrag från Herrljunga Kommun 

Vinterkläder och -skor till 28 grabbar 

Ersättning till frivilliga familjehem 

Hyresbidrag 

Matbidrag till grabbar 

Västtrafikkort för resor till skola 

Fritidsaktiviteter, hyra sporthallen 

Deltagande i Företagscupen 

Banktjänster 

Skatt RSV 

Totalt utbetalt från kontot 

In på kontot 300000 + 42880 = 343470 

ut från kontot 135735 

Saldo sek 207145 

Medlemsavgifter 

Gåvor 

Kronor 

Ingalill Styrud 

kassör 

7000 

35880 

42880 

750+39 

Kronor 

Margareta Varenhed 

sekreterare 

300000 

J 58000 

39200 YnoD 

7700 bbOb 

17428 rr~~~ 

V 2430 

v 6955 

'~ 2800 

y 789 

J 433 

135735 
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Årsb~rätte!se för verksamhetsåret 2018 Föreningen Hem i H,errljunga 

Hem i Herrljunga bilda des i december 2017 för at t stödja de ensamkomm ande flyktingbarnen. 

Många av dem fylld e 18 år under 2017 och 2018, andra blev uppskrivna i ålder och fi ck då inte bo 

kvar på kommunens HVB. 

Styrelsen har under året utgjorts av 

Ordförande Inger Saldner 

Sekreterare 

Kassör 

Övriga ledamöter 

Suppleant 

Margareta Va renhed 

Carina Råkeberg 

Tord Wetter och Lillemor Fritioff 

Malin Conlan 

Syftet med föreningen är att hitta frivilliga som kan tänka sig att öppna upp sitt hem för någon 

asylsökande ungdom. 

Första mötet hölls i december 2017 och man utsåg en interimsstyrelse. Stadgar skrevs och antogs vid 

första årsmötet som hölls 4 januari 2018. Antal styrelseledamöter har under året varit fem ordinarie 

och en suppleant. 

Föreningen är registrerad som ideell förening på skatteverket. Vi öppnade bankgiro och swish-konto i 

Swedbank under året. 

Därefter har fem protokollförda möten och ett antal ej protokollförda arbetsmöten hållits. 

I december 2017 ansökte HiH hos Socialnämnden om att få disponera lokaler i gamla Fotolabbet för 

att ungdomar skulle kunna bo där tillfälligt. Det blev avslag. 

HiH sökte under sommaren pengar från Socialnämnden och fick avslag. Därefter fördes ansökan upp i 

Kommunfullmäktige som tillstyrkte 300 000 sek till HiH. 

En mycket uppskattad resa till Ulla red genomfördes i oktober med fem styrelseledamöter i egna bilar 

och 14 ungdomar, för att handla vinterkläder och -skor. 

HiH bokar sporthallen regelbundet för att ungdomarna ska kunna spela fotboll och cricket under 

vintern . Föreningen hjälper även till med baslivsmedel då det behövs. 

Inför födelsedagen önskade Tord Wetter pengar som skulle sättas in på HIH's konto i Swedbank. Före 

och under firandet i Göteborg kom det in mer än 25 000 sek från Tords vänner och bekanta. 

Lions i Herrljunga skänkte 3000 kronor till fö reningen HiH. Beslutades att pengarna används till XXXX 

Träff för att hjälpa ett tjugotal ungdomar med ansökan till NGL 

lnformationsträ ff för att informera ungdomarna om pengar från kommun en och hu r fö reningen HiH 

kommer att använda pengarna för att stötta. 

Ett antal te lefonmöten och diskussioner på Facebookgruppen för att besluta om punktinsatser fö r 

ungdomarna. 

/\nt<l ! r lc1cerndf• ungdomar i frivilliga fa miljehem 2018-12-31: 28 ungdomar 

Vid tangentbordet 

f\/jr.irgar~!ta \far:·~nf1ed 

Ärende 6



Protokoll fört vid årsmö e för Föreningen Hem i Herrljunga 25 mars 2019 på 

Långgatan 37, Herrljunga 

11 medlemmar var närvarande 

Inger Saldner öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§1 

§2 

§3 

§4 

§S 

§6 

§7 

§8 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Inger Saldner valdes till ordförande och Margareta Varenhed till sekreterare för mötet 

Fastställande av röstlängd upprättades, alla närvarande är röstberättigade 

Val av protokolljusterare och rösträknare 

Helena Borhammar utsågs till protokolljusterare och rösträknare 

Mötets utlysande 

Kallelse skickades ut via Facebook-sidan, e-post och telefonsamtal tre veckor före 

årsmötet och är därmed rätt utlyst enligt stadgarna 

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen gicks igenom och godkändes 

Ekonomisk redovisning 

Kassören Carina Råkeberg redogjorde för året som gått och redovisningen lades till 

handlingarna 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 

Verksamhetsplanen godkändes med vissa tillägg, se övriga frågor 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Ansvarsfrihet tillstyrktes för verksamhetsåret 2018 

§ 10 Behandling av förslag från styrelse och medlemmar - se punkt 18 Övriga frågor 

§ 11 Bestämmande av antal styrelsemedlemmar 

Årsmötet beslutade att antal ordinarie medlemmar uppgår till 5 samt en suppleant 

§ 12 Val av styrelseordförande och kassör för en tid av ett år 

Till styrelseordförande omvaldes Inger Saldner. Nyval av Ingalill Styrud till kassör 

§ 13 Val av övriga ledamöter 

Till ordinarie ledamöter valdes Helen Borhammar, Ellinor Engblom och Margareta 

Varenhed. Till suppleant valdes Tord Wetter 

§ 14 Revisor och suppleant för en tid av ett å r 
Till revisor utsågs Erik Nilstad. Beslutades att ingen suppleant väljs. 

q 1':1 Tecknande av firma 

Årsmötet beslutade att Inger Sa ldner och Ingalill Styrud teckna r· firma var för sig. 

Ärende 6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 

SERVICENÄMND/IT/VÄXEL{TELEFONI 2019-0$-lZ (JJ.t 
q b 

ITVT § 17 DNR ITVT 12/2019 

Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, 
växel och telefoni 

Sammanfattning 
Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns för
troendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och perso
nal under verksamhetsåret 2018. PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna 
enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verk
samhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten 
och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda 
minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive full
mäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste 
nämnden sammanträda minst två gånger per år. Förvaltningens förslag är att ändra 
det minsta antalet sammanträden per år till fyra, eftersom det ligger i linje med hur 
ofta nämnderna sammanträtt sedan de inrättades år 2015. 

På grund av den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1januari2018, före
slås också titeln kommunchef ändras till kommundirektör. I samband med den fö
reslagna revideringen har förvaltningen passat på att infoga reglementet i den mall 
som används för övriga nämnder i Herrljunga kommuns reglementen. För att före
slagen revidering ska bli verklighet behöver den godkännas av kommunfullmäktige 
i både Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis förslag till Herrljunga och 
Vårgårda kommunfullmäktige: 
Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och 
telefoni godkänns. 

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis förslag till Herrljunga och Vår
gårda kommunfullmäktige 

1. Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, 
växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16). 

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Herrljunga och Vårgårda kommuner 
För kännedom Dokumentcontroller i Herrljunga kommun 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16 

DIARIENUMMER: 

FASTSTÄLLD: 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD: 

GILTIG TILL: 

DOKUMENT ANSVAR: 

Reglemente 
Reglementebestämmelser för gemensam 

servicenämnd för ITJ växel och telefoni 

Dokumentet gäller för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. 

KS XXX/2019 

101 

KF § 198, 2014-

12-09 

2 

KF §XXX, 2019-

XX-XX 

Tills vidare 

Kommunstyrelsen 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun 
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Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16 

Antaget av kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184 

Antaget av kom m unfu Il mäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92 

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta 

en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner -

IT/Växel/Telefoni. 

§ 1 Nämndens uppgifts 
Servicenämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) 

och datakommunikation med växel- och telefonifunktioner. 

Det övergripande syftet är att 

• Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka 

användarvänligheten för kommunala IT- tjänster och Växel/Telefonitjänster. 

• Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga 

verksamhetsområden i de båda kommunerna. 

• Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. 

• Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna 

genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av 

verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

I nämndens uppgifter ingår att fungera som stöd i olika IT- och Växel/Telefoniprocesser såsom 

• Drift och säkerställande av kommunernas IT-system och växel/telefonisystem. 

• Strategiutveckling för IT-stöd i verksamheterna. 

• Utvecklingsarbete avseende e-samhälle med därtill hörande e-frågor såsom e- demokrati, e

service och e-förvaltning. 

• Utveckling och samverkan avseende kommunernas växel- och telefonifunktioner. 

• Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att 

resurserna räcker längre. 

• Tillhandahålla användarsupport avseende IT/Växel/Telefoni funktionerna. 

Herrljunga kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess 

organisation. 

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 

reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens 

verksamhet. 

Ärende 7



Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och 

rapport i samband med årsredovisningen. 

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra 

myndigheter och med enskilda organisationer. 

§ 2 Sammanträden 
Den gemensamma nämnden sammanträder minst ett fyra gånger per år, på plats, dag och tid som 

nämnden själv bestämmer. 

§ 3 Sammansättning 
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska 

väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1 :ajanuari för varje mandatperiod. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 

har trätt in i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet 

har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare 

från annat parti har trätt in. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin 

mening antecknad i protokollet. 

§ 5 Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

§ 6 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 

tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

2 
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Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunefle.fettdirektören i 

värdkommunen göra detta. 

§ 7 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, 

får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 

ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 8 Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skajusteras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på va1je samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har 

ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna. 

§ 9 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. 

§ 10 Delgivning 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, 

vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 1 

övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 11 Arvoden 
Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns 

arvodesreglemente. 

3 
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1fl Vårgårda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 

; l! HERRLJUNGA KOMMUN 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal 

§ 20 Dnr 2019-000402 

Revidering av Reglemente för gemensam 
servicenämnd ekonomi och personal 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals förslag till beslut 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige i Vårgårda och Herrljunga 
kommuner besluta: 

Revideringen av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och 
personal godkänns. 

Sammanfattning 
Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns 
förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi 
och personal under verksamhetsåret 2018. Granskningen har syftat till att 
pröva om servicenämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen 
ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens 
utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och 
årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna 
sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera 
till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med 
årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. 
Förvaltningens förslag är att ändra det minsta antalet sammanträden per år 
till fyra, eftersom det ligger i linje med hur ofta nämnderna sammanträtt 
sedan de inrättades år 2015. På Kommunfullmäktige i Vårgårdas 
sammanträde den 16 januari 2018, § 20, beslutade kommunfullmäktige att 
flytta upphandlingsfunktionen från Strategisk planering och utveckling 
(SPU) till Ekonomiavdelningen från och med den 1 februari 2019. Mot 
bakgrund av detta beslut justerar förvaltningen reglementets 1 §,vilken 
behandlar nämndens uppgifter m.m. 

I " ..... , ..... , ....... 

Sida 
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Sara Gårdeson, 0322-600610 
Sara.Gardeson@vargarda.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-06 
Referens 

VK 2019-000402 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Servicenämnden ekonomi och personal 

 

   

 

Revidering av Reglemente för gemensam 
servicenämnd ekonomi och personal 

Förvaltningens förslag till beslut 

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige i Vårgårda och Herrljunga 

kommuner besluta:  

Revideringen av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och 

personal godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och 
ekonomiska effekter 

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns 

förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi 

och personal under verksamhetsåret 2018. Granskningen har syftat till att 

pröva om servicenämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

 

PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen 

ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens 

utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och 

årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna 

sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera 

till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med 

årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. 

Förvaltningens förslag är att ändra det minsta antalet sammanträden per år 

till fyra, eftersom det ligger i linje med hur ofta nämnderna sammanträtt 

sedan de inrättades år 2015. På Kommunfullmäktige i Vårgårdas 

sammanträde den 16 januari 2018, § 20, beslutade kommunfullmäktige att 

flytta upphandlingsfunktionen från Strategisk planering och utveckling 

(SPU) till Ekonomiavdelningen från och med den 1 februari 2019. Mot 

bakgrund av detta beslut justerar förvaltningen reglementets 1 §, vilken 

behandlar nämndens uppgifter m.m. 

  

Beslutsunderlag 

 Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi 

och personal, 2019-09-05 

Ärende 8



Vårgårda kommun 
Datum 

2019-09-06 
 

VK 2019-000402 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Jämställdhetsanalys 

Reglementet gör ingen skillnad mellan kvinnor och män. 

Lars Björkqvist 

Kommunchef 

Sara Gårdeson 

Kanslichef 

Beslutet ska skickas till 

Lars Björkqvist 

Linda Rudenwall 

Maria Granberg Klasson 
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Reglemente för gemensam 

servicenämnd ekonomi och personal 

Antaget av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184 

Antaget av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92 
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Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal 

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och 

med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam 

servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – ekonomi och personal. 

Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att 

 vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga 

verksamhetsområden i de båda kommunerna 

 bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den 

kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre 

 möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och 

kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalitet inom kommunala 

ekonomi- och personaladministrativa tjänster 

 öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så 

sätt locka och behålla kompetent personal. 

 

Vårgårda kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma 

nämnden ingår i dess organisation. 

 

§ 1 Nämndens uppgifter m.m. 

Den gemensamma nämnden har att ansvara för verksamhetsstödjande 

insatser vad avser ekonomi- och personalfunktionerna i de båda 

kommunerna. Nämndens uppgift är att stödja och säkerställa en effektiv 

ledning, administration och gemensamma arbetsformer inom olika delar av 

ekonomi, inköp/upphandling- och personaladministrationen. Följande 

uppgifter ingår i nämndens verksamhetsområde: 

 

Ekonomiadministrationen 

Stödja de kommunala verksamheterna i olika ekonomi- och 

upphandlingsprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, 

anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning, upphandlings- och 

avtalsfrågor etc. Servicenämnden ska arbeta för att kommunerna ska leva 

upp till målsättningen "God ekonomisk hushållning", löpande utveckla 

ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom 

funktionsansvaret ekonomi. 

 

Personaladministrationen 

Stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer såsom löner, 

arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, 

jämställdhet och likabehandling etc. 
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Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal 

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de 

ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet. 

 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande 

kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i 

samband med årsredovisningen. 

 

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande 

kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer. 

 

§ 2 Sammanträden 

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, 

dag och tid som nämnden själv bestämmer. 

 

§ 3 Sammansättning 

Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en 

ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en 

ersättare. 

 

Av kommunallagen följer att värdkommunen/huvudmannen ska utse en 

ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 

år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod. 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt 

ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får 

åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 

tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

§ 5 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens 

sekreterare. 

 

§ 6 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

kommunchefen i värdkommunen göra detta. 

 

§ 7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandes uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens 

samtliga uppgifter. 

 

Ärende 8



      
2019-09-05 

      
      

      
Sida 

5(5) 

 

Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal 

§ 8 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens 

protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. 

Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll 

har anslagits på de olika anslagstavlorna. 

 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 10 Delgivning 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 

nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

§ 11 Arvoden 

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt 

respektive kommuns arvodesreglemente. 
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; g HERRUUNGAKOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

BN § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2019-09-30 

DNR UN 145/2019 

Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kultur
nämnden i Herrljunga, 2003-09-16 (KF § 105) ett kulturpris att årligen utdelas 
till personer, organisationer med mera som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört 
en livsgärning inom kultur- och hantverksområdet. Den stadgade prissumman har 
sedan start varit 5 000 kr. 

Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att pris
utdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas 
språk moderniseras. 

Besl utsu nderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-21 
Föreslag till revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen revidering av stadgar
na för Herrljunga kommuns kulturpris. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns kulturpris 

godkänns (bilaga 1, BN § 120/2019-09-30). 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1, BN § 120/2019-09-30 

STADGAR 

KULTURPRIS 

Kr 5.000 Kr 10.000 

§ 1 

Herrljunga kommuns kulturpris utdelas årligen, inom ramen för av 
kommunfullmäktige beviljat anslag. 

§2 

Kulturnämnden Bildningsnämnden beslutar om val av pristagare samt om 
tidpunkten och formerna för prisets utdelning. 

§ 3 

Priset utdelas till person/personer eller grupp, organisation, förening som gjort 
förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och 
konsthantverksområdet. Pristagaren skall ska vara känd i kommunen. 
Personen/personerna skall ska antingen vara bosatt/a inom kommunen eller ha 
nära anknytning till densamma. Grupp, organisation, förening ska vara verksam 
inom kommunen. 

§4 

Förslag på pristagare kan lämnas till kulturnämnden bildningsnämnden. 
Kulturnämnden Bildningsnämnden äger dock rätt att utdela priset även utan att 
formell ansökan föreligger. 
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; g HERRUUNGA_<OMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

BN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-09-30 

DNR UN 146/2019 

Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och 
kulturstipendium 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kultur
nämnden i Herrljunga, 1985-04-23 ett hantverks- och kulturstipendium. I sam
band med inrättandet av ett kulturpris 2003 ändrades stadgarna för hantverks-
och kulturstipendiet så att priset årligen ska utdelas till unga, lovande förmågor 
som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som 
stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Den stadgade 
summan har sedan start varit 5 000 kr. 

Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att pris
utdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas 
språk moderniseras. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-21 
Föreslag till revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kul
turstipendium 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen revidering av stadgar
na för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks

och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30). 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1, BN § 121/2019-09-30 

STADGAR 

HANTVERKS- OCH KULTURSTIPENDIUM 

Kr 5.000 Kr 10.000 

§ 1 

Herrljunga kommuns hantverks/kulturstipendium utdelas årligen, inom ramen 
för av kommunfullmäktige beviljat anslag. 

§2 

Kulturnämnden Bildningsnämnden beslutar om val av stipendiat samt om 
tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning. 

§3 

Stipendiet utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration 
till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom 
kultur- och konsthantverksområdet. Personen/personerna skall ska antingen vara 
bosatt/a inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma. Stipendium 
kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation, förening e. d. 

§4 

Ansökan om stipendium lämnas till Kulturnämnden Bildningsnämnden. 
Stipendium sökes för egen räkning. Kulturnämnden Bildningsnämnden har 
dock rätt att utdela stipendium även utan att formell ansökan föreligger. 
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Q; HERRLJUNGAWMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
Sid 14 

BN § 122 DNR UN 154/2019 

Revidering av bildningsnämndens reglemente (ny inriktning för 
musikskolan) 

Sammanfattning 
Sedan 2015 har bildningsnämnden ansvar för musikskolan, vilket regleras i bild
ningsnämndens reglemente. För att ligga i linje med den nationella utvecklingen 
föreslår förvaltningen att musikskolan får en ändrad inriktning till kommunal kul
turskola. Definitionen av kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena 
musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet åter
kommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. En ändrad in
riktning skulle innebära ett permanent breddat utbud av kulturundervisning i 
Herrljunga kommun, vilket skulle kunna locka fler barn och vuxna till kommu
nens verksamhet. 

Genom att ändra bildningsnämndens reglemente från att ansvara för kommunens 
musikskola till att ansvara för kommunens kulturskola skulle verksamheten få ett 
förändrat uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-10 
Föreslagen revidering av bildningsnämndens reglemente daterad 2019-09-10 

Förslag till bes I ut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Föreslagen revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Simon Fredriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bi

laga 1, BN § 122/2019-09-30). 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom Dokumentcontroller 
till: 
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Bilaga 1, BN § 122/2019-09-30 

DIARIENUMMER: KS xxx/2019 xxx 

FASTSTÄLLD: 2015-09-08 

VERSION: + 2 

SENAST REVIDERAD: KF § xxx/2019-
XX-XX 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENT ANSVAR: Kommunstyrelsen 

Reglemente 
Reglementsbestämn1elser för bildningsnä1nnden, 

Herrljunga ko1111nun 

Dokumentet gäller för bildningsnämnd 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

°" $f 
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Bilaga 1, BN § 122/2019-09-30 

Inriktning 
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, 

stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun. 

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA. 

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas I 0 000 invånare i kommunen år 2020. 

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål: 

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 det personalpolitiska prcigrammet 

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 som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet. 

Inledande bestämmelser 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder. 

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga 

nämnder. 

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder. 

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret. 

Bildningsnämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, medverka i den 

fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

Bildningsnämnden har att verka för att kultur, bibliotek och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och 

vuxna samordnas med andra huvudmän, organisationer och föreningar med flera. 

Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn 

och ungdom. 

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar. 

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt 

planerings- och uppföljningsansvar. 

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut 

inom nämnds verksamhetsområde. 
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Bilaga 1, BN § 122/2019-09-30 

Reglementets roll 

1 § Reglementets roll 
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning, 

i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker 

från detta reglemente gäller den bestämmelsen. 

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag och andra författningar samt bestämmelser i detta 

reglemente. 

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet som inom i detta reglemente angivna 

verksamhetsområde särskilt ålagts annan. 

2 § Bildningsnämndens ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för 

- förskola och fritidsverksamhet 

- annan pedagogisk verksamhet 

- förskoleklass 

- grundskola och grundsärskola 

- gymnasieskola och gymnasiesärskola 

- kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna 

- tillsyn av enskilt driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, vilka beviljats 

tillstånd av kommun 

- anordna skolskjuts 

- skolpliktsbevakning 

- elevhälsa 

- fritidsgårdar för ungdomar i grundskolans senare del och så länge de tillhör skolväsendet för barn 

och ungdom 

- samverkan mellan skola och arbetsliv 

- studie- och yrkesvägledning (SYV) 

- folkbibliotek och skolbibliotek 

- kommunala musikskolan kulturskolan 

- kultur för barn, ungdom och vuxna 

Nämnden ansvarar därmed för att alla ungdomar som lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt 

till enligt lagar och författning. 

Bildningsnämnden ska ansvara för att löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte går ett nationellt program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Ansvaret gäller till ungdomarna fyller 20 år. 

2 
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Bilaga 1, BN § 122/2019-09-30 

I nämndens ansvarsområde inkluderas också ansvar för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. 

I kulturansvaret ingår 

inköp av konstverk till kommunens förvaltningar och svara för vård och underhåll av denna 
konst samt svara för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö och ge råd i förekommande fall 

söka möta att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kulturarrangemang 

verka för att kommunens kultur, biblioteks och mHsil6koleaHläggi:iiHgar kulturskoleanläggningar 

ska vara tillgängliga på tider då medborgare kan utnyttja dem. Tillvarata resurser inom 

bibliotek- och musikskoleverksamh.eten kulturskoleverksamheten på ett optimalt sätt så 

att de skapar mervärden för barn, ungdomar och övriga kommuninvånarna 

genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare, stödja och stimulera det arbete som dessa bedriver och som komplement till 

föreningslivets verksamheter organisera och ansvara för kultur-, biblioteks- och 
mHsikskoleaktiviteter kulturskoleaktiviteter samt arrangemang inom ansvarsområdet 

verka för att kultur, kulturhistoriska byggnader och skyddsvärda kulturmiljöer samt kommunens 

museala samlingar bevaras, utvecklas och synliggörs, exempelvis Fåglaviks Glasbruksmuseum. 

enligt av kommunfullmäktige fastställda normer ansvara för frågor beträffande kommunala 
stipendier och priser inom kultur-, biblioteks- och mHsikskolesektorn kulturskolesektorn samt 

utdelande av dessa 

utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om taxor, hyror och avgifter inom 
ansvarsområdet 

3 

Ärende 11



; ; HERRUUNGAWMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
Sid 18 

BN § 125 DNR UN 163/2019 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenut
bildning med Vårgårda kommun 

Sammanfattning 
Vårgårda kommun har sedan läsåret 2013/2014 varit huvudman för vuxenutbild
ningen i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. Samarbetet kring vuxenut
bildningen har reglerats genom ett samverkansavtal som först antogs 2013-05-28 
(kommunfullmäktige § 63). Avtalet har genom åren reviderats och den senaste 
versionen av samverkansavtalet undertecknades 2015-01-09. 

Under våren 2019 har nya förändringar av samverkansavtalet diskuterats. De 
flesta är av redaktionell karaktär i form av förändrad disposition. En av de större 
förändringarna är finansieringen under rubriken "Ersättning för elever som om
fattas av lagen om etablering'', där en ersättningsnivå om 20 tkr år ett plus 20 tkr 
år två förändras till en ersättning om 36 procent av schablonersättningen per elev. 
Förändringen av den ekonomiska regleringen ska inte påverka bildningsnämn
dens budget nämnvärt, utan förändringen medför en enklare modell för finansie
ring över tid. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-16 
Förslag till reviderat samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med 
Vårgårda kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Föreslagen revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenut
bildning med Vårgårda kommun godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenut

bildning med Vårgårda kommun godkänns. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Vårgårda kommun. 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2019-04-01

Samverkansavtal kring vuxenutbildning

Avtalsparter

Avtalets parter är Herrljunga kommun och Vårgårda kommun.

Avtalets syfte

Det är avtalsparternas intention att samordna sina organisationer kring kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare i en gemensam organisation 
med Vårgårda kommun som huvudman.

Avtalet syftar till att reglera formerna för hur Vårgårda kommun övertar Herrljunga kommuns 
ansvar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare i enlighet med skollagen 23 kap 8§.

Avtalet syftar vidare till att reglera Vårgårda kommuns åtaganden inom kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare i den gemensamma 
organisationen när det gäller utbildningsutbud, kvalitet samt ekonomi.

Avtalstid

Avtalet gäller från 1 september tillsvidare med tolv månaders uppsägningstid. 
Till avtalet bifogas ett antal bilagor, vilka det är parternas intention att årligen revidera. Bilagorna 
skall vara reviderade senast den 1 december året innan de skall gälla. 

Organisation

Vårgårda kommun ansvarar för den närmare utformningen av organisationen för kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare för båda 
kommunerna med beaktande av vad som överenskommits i detta avtal. Utbildning kommer att 
anordnas i båda kommunerna. Vilka utbildningar som anordnas var bestäms av rektor för 
organisationen utifrån de riktlinjer som finns i bilaga 1.

Rätt till insyn

Vårgårda kommun ansvarar för att hålla Herrljunga kommun löpande informerad om verksamheten 
i organisationen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare.

Herrljunga kommun tillförsäkras insyn i organisationen genom att en samrådsgrupp bildas. Denna 
grupp består av tre representanter (två politiker och en tjänsteman) från respektive kommun samt 
rektor för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare. Gruppen sammanträder minst en gång per termin och alla frågor av större betydelse 
som gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare ska behandlas i gruppen. Gruppen är inte beslutsfattande i några frågor.
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Utbildningsutbud

Vårgårda kommun ansvarar för att anordna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna och utbildning i svenska för invandrare för invånarna i Herrljunga och Vårgårda kommun.

Inom den kommunala vuxenutbildningen anordnas undervisning på såväl grundläggande som 
gymnasial nivå. Inom den gymnasiala nivån anordnas även gymnasial yrkesutbildning. 
Omfattningen av den gymnasiala yrkesutbildning regleras närmare i bilaga 1.

Finansiering

Organisationen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare är en resultatenhet under kommunstyrelsen i Vårgårda. Organisationen 
finansieras gemensamt av de båda avtalsparterna med ett belopp per invånare. Detta belopp 
fastställs i bilaga 3. Herrljunga kommun betalar därför inte någon interkommunal ersättning per 
deltagare till Vårgårda kommun.

Beräkningsprinciper

Vid fastställande av det belopp som kommunerna skall bidra med till den gemensamma 
organisationen sker detta efter antalet invånare i kommunen per den 30 juni året innan aktuellt 
budgetår.

Hantering av över- och underskott

De ekonomiska överskott som uppstår i organisationen ackumuleras på ett särskilt balanskonto. Om 
det ackumulerade överskottet överstiger 500 tkr skall det överskridande beloppet fördelas mellan 
kommunerna enligt antalet invånare i kommunen den 30 juni året innan budgetåret. Underskott 
skall i första hand räknas av mot balanskontot, i andra hand fördelas underskottet enligt samma 
principer som ovan.
Vårgårda kommuns ekonomistyrningsprinciper gäller den gemensamma organisationen. Om 
kommunstyrelsen i Vårgårda ålägger organisationen ett överskottskrav för att betala tillbaka tidigare 
års underskott skall ett överskott i första hand fördelas mellan kommunerna tills dess att tidigare års 
underskott är återställt, innan ett överskott kan ackumuleras på balanskontot. 

Kvalitetsfrågor

Parterna är överens om vikten av att säkerställa en god kvalitet i utbildningen inom kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. I bilaga 2 finns närmare 
reglering av kvalitetsfrågor.

Erbjudande av utbildning

Vårgårda kommun ansvarar för att skollagens bestämmelser kring hemkommunens ansvar för att de 
som har rätt att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
och svenska för invandrare följs och att de som är berättigade att delta i sådan utbildning också får 
delta i utbildning.
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Rekrytering av studerande

Vårgårda kommun ansvarar för att skollagens bestämmelser kring att aktivt verka för att nå de 
vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och svenska för invandrare följs samt för att motivera dem att delta i sådan 
utbildning i såväl Herrljunga som Vårgårda kommun. Herrljunga kommun förbinder sig att vara 
Vårgårda kommun behjälplig i detta arbete när det gäller invånare i Herrljunga kommun, t ex 
genom länkning på kommunens hemsida till den gemensamma vuxenutbildningen. Den 
gemensamma organisationen ansvarar för att studie- och yrkesvägledning finns i båda kommunerna 
så att invånarna ges möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare i hemkommunen. 

Ansökan och antagning

Vårgårda kommun ansvarar för mottagande av ansökningar samt antagning till kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Vid antagning ska de 
sökande behandlas likvärdigt oberoende av om de är bosatta i Herrljunga eller Vårgårda kommun.

Om en invånare i Herrljunga eller Vårgårda söker en utbildning inom kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna eller svenska för invandrare hos en annan huvudman har Vårgårda 
kommun det ansvar som normalt tillkommer hemkommunen för hantering av ansökan, avgivande 
av yttrande samt åtagande att ansvara för kostnader.

Arkiveringsansvar

Vårgårda kommun ansvarar för all hantering av allmänna handlingar, inklusive betygskataloger och 
diarieföring, utlämnande av handlingar samt arkivering och gallring i den gemensamma 
organisationen.

Försäkringar

Vårgårda kommun ansvarar för att olycksfallsförsäkring samt ansvarsförsäkring tecknas för 
eleverna i den gemensamma organisationen under skoltid/verksamhetstid.

Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av avtalet  ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten avgöras i allmän domstol. 

19xxxx

För Herrljunga kommun För Vårgårda kommun

---------------------------- ----------------------------
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Bilaga 1 
Utbildningsutbud

Avtalets intention

Det är avtalsparternas intention att skapa en gemensam organisation för kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare för att kunna 
erbjuda ett brett utbildningsutbud till de båda kommunernas invånare. Inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen ska utbildning erbjudas både för dem som önskar läsa in behörighet för 
högskolestudier och för dem som önskar skaffa sig en yrkesutbildning.

Utbildningsutbud

Följande utbildningar ska erbjudas av den gemensamma organisationen:

Grundläggande vuxenutbildning:

Inom ramen för den grundläggande vuxenutbildningen ska följande ämnen erbjudas lektionsförlagt:
- Svenska
- Svenska som andraspråk
- Engelska
- Matematik

Därutöver beslutar rektor kring erbjudande av övriga ämnen alternativt orienteringskurser med 
utgångspunkt från de behov som finns hos eleverna.
Utbildningen förläggs på en eller båda orterna utifrån en behovsanalys av rektor.

Gymnasial vuxenutbildning

Rektor beslutar kring erbjudande av (övriga) kurser alternativt orienteringskurser med utgångspunkt 
från de behov som finns hos eleverna och i det omgivande samhället. Rektor beslutar också i vilken 
form kurserna ges, t ex distans, kvällstid eller liknande. 
Utbildningen förläggs på en eller båda orterna utifrån en behovsanalys av rektor.

Gymnasial yrkesutbildning

Parterna är överens om vikten av att tillhandahålla  gymnasial yrkesutbildning, det skall finnas ett 
utbud för kommuninvånarna att söka. Yrkesutbildning sker i dagsläget såväl i egen regi som genom 
köp av verksamhet.

Köp av verksamhet sker i första hand genom att kommunerna deltar i BRvux, Boråsregionens 
gemensamma organisation för gymnasial yrkesutbildning. Därutöver avgör rektor vilka 
yrkesutbildningar som köps från andra aktörer.
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Rektor ansvarar för att upprätthålla kontakter med det lokala näringslivet för att hålla sig informerad 
om vilka utbildningsbehov näringslivet ser. Inför beslut gällande yrkesutbildningar i egen regi bör 
frågan lyftas i samrådsgruppen. 

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna ska anordnas för invånare i båda kommunerna. Organisationen ska 
aktivt sträva efter att nå den aktuella målgruppen. Rektor ansvarar för att utbildningen anpassas 
efter elevernas behov. 

Svenska för invandrare

Inom organisationen anordnas utbildning i svenska för invandrare. Rektor ansvarar för hur den 
närmare organisationen av verksamheten sker.

I organisationen av verksamheten ska rektor beakta att många SFI-elever efter avslutade SFI-studier 
går vidare till grundläggande vuxenutbildning.
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Bilaga 2 
Kvalitetsfrågor

Avtalets intention

Avtalsparterna är överens om att ambitionen med en gemensam organisation är att skapa en 
vuxenutbildning med hög kvalitet som skall vara tillgänglig för kommuninvånarna i de båda 
kommunerna.

Kvalitetsarbete

I den gemensamma organisationen ska det bedrivas ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete under 
ledning av organisationens rektor. Arbetet ska involvera såväl personal som elever och enligt rutiner 
som överenskoms rapporteras till Bildningsnämnd i Herrljunga/Kommunstyrelse i Vårgårda. Rektor 
ansvarar för att allt som enligt skollagen åligger verksamheten fullgörs, t ex att årligen upprätta en 
plan mot kränkande behandling och diskriminering/trakasserier samt att arbeta för jämställdhet när 
det gäller studie och yrkesval. Om rektor beslutar om utredning av kränkning delges 
Kommunstyrelsen i Vårgårda detta såsom ansvarig för den gemensamma organisationen.    

Kvalitetsmått

 Kvalitetskriterier har utvecklats i den gemensamma organisationen inom följande områden:
1. Studieresultat
2. Andel elever som fullföljer sin utbildning/når sina mål
3. Elevernas upplevelse av utbildningen
4. Övergång till arbete eller högre studier

Till varje kriterium kopplas målområden och redovisas mätetal. Målområdena och mätetalen förs in 
i vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete och blir en del av enhetsplanen för 
vuxenutbildning, enligt den arbetsmodell som är antagen i Vårgårda kommun.

Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna skall följande särskilt beaktas i kvalitetsarbetet:
- att planeringen utgår ifrån elevernas och framtida arbetsgivares behov
- att handledarnas kompetens säkras vid arbetsplatsförlagda utbildningar
- att kontinuerligt samråd sker mellan skolans lärare och arbetsplatsens handledare
- att tillräckliga avtal upprättas mellan skolan och arbetsplatserna

Redovisning av kvalitetsarbete

Regelbundet ska den gemensamma organisationen lämna en rapport och redovisa hur 
organisationens kvalitetsarbete bedrivs med utgångspunkt i de ovan fastställda kvalitetsmåtten. 
Rapporten belyser och specificerar kvalitetsmått och nyckeltal för den gemensamma organisationen 
och redovisas för Kommunstyrelse/Bildningsnämnd. Frågor kring kvalitetsarbete ska även 
behandlas vid samrådsgruppens möten.
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Bilaga 3 
Ekonomi

Avtalets intention

Parternas intention är att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Målet är att 
nå en kostnadsnivå för organisationen som är i nivå med genomsnittskostnaderna i riket för 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 

Kostnader för kommungemensam administration

Parterna är överens om att Vårgårda kommun som huvudman har vissa tillkommande kostnader för 
ekonomi-, IT- och personaladministration, vilka traditionellt inte budgeteras i verksamhetens 
budget. Den gemensamma organisationen belastas därför med en kostnad på 50 tkr för att 
kompensera Vårgårda kommun för dessa kostnader. Inom kostnaden ryms även 
försäkringskostnader för eleverna.

Ersättning för elever som omfattas av Lagen om etablering

Herrljunga kommun åtar sig att bidra med en andel av den statliga grundersättningen för 
flyktingmottagande till den gemensamma organisationen för att ersätta organisationen för kostnader 
för undervisning av SFI-elever. Ersättningen är i dagsläget 36% av schablonersättning per elev. 
Procentsatsen kan justeras efter ändringar i schablonersättningen på grund av utökade medel för 
utbildningsplikten. 

Ansökan om statsbidrag 

Det är de båda kommunernas avsikt att gemensamt ansöka om eventuella statsbidrag, vilka kan 
komma att finnas för vuxenutbildning. Herrljunga kommun ansvarar för att den gemensamma 
organisationen för vuxenutbildning får de fullmakter vilka kan krävas för sådana ansökningar.

Finansiering av BRvux

Båda kommunerna deltar i Sjuhärads kommunalförbunds samverkansorganisation för gymnasial 
yrkesutbildning, kallad BRvux. Parterna är överens om att den gemensamma organisationen för 
vuxenutbildning övertar det ekonomiska ansvaret för finansieringen av BRvux för båda 
kommunerna.
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Belopp per invånare

För året 2019 bidrar respektive kommun med 569 kronor per invånare till den gemensamma 
organisationen. Detta bidrag inkluderar finansiering till BRVux-organisationen med 25 kr/invånare. 
Varje år görs en ekonomisk uppföljning med prognos för kommande år. Uppräkning för kostnads- 
och löneökningar sker årligen enligt Vårgårda kommuns fastställda beslut om uppräkningar i 
verksamheterna. Beloppet per invånare beräknas efter antalet invånare i kommunerna per den 30 
juni året innan aktuellt budgetår. Beslutet redovisas av rektor i samverkansgrupp.  

Lokaler

Den gemensamma organisationen hyr lokaler av Herrljunga kommun för den del av verksamheten 
som bedrivs i Herrljunga. Årshyran räknas upp årligen utifrån gällande rutiner inom Herrljunga 
kommun. Senast 1 september årligen skall uppgift inkomma till den gemensamma organisationen 
om kommande års hyra. I årshyran ingår lokalvård. 
Herrljunga kommun åtar sig att ansvara för att nuvarande eller likvärdiga lokaler tillhandahålls 
under avtalsperioden. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson 

 
Ordförandeskrivelse 

2019-10-02  
DNR KS 192/2019 110     

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 

  

 
Val av representanter till SmåKoms höstmöte 21-22 november 2019 
 
Sammanfattning 
SmåKom har bjudit in till höstmöte 21-22 november. Mötet hålls på Best Western Plus 
Stockholm Bromma och årets program har bland annat fokus på bostadsfrågor, 
arbetsmarknadspolitik och landsbygdsutveckling. Höstmötet kommer även att fastställa 
verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
Kommunstyrelsen bör därför välja två representanter från kommunen att delta på mötet.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet 2019-10-02 
Program höstmöte SmåKom 21-22 november 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ___________ och ___________ att 
deltaga på SmåKoms höstmöte 21-22 november 2019. 
 
 
Gunnar Andersson 
Ordförande 
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SmåKom – de små kommunernas samverkan 
Kontakt: Charlotta Haskovec, verksamhetsledare       

 charlotta@smakom.se          
 0706 725 649 

                                   
 
 
 
 
Höstmöte  
21 nov kl. 11.00 -- 22 november kl. 13.00 2019  
 
Plats: Best Western Plus Sthlm Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma 
Kostnad: 2 800 kr ex moms per person 
 
Torsdagen den 21 november 2019 
 
11.00 SmåKoms budget och verksamhetsplan 2020 samt övriga interna frågor 

12.00 Lunch  

13.00 Inledning – Peter Lindroth, ordförande 

13.10 Bostadsfrågor och arbetsmarknadspolitik 

15.15 Kaffe och te 

15.45 Forts. Bostadsfrågor och arbetsmarknadspolitik 

17.00 Dagen avslutas 

19.00 Middag  

 
Fredagen den 22 november 2019 
  
08.30 Ekonomi och landsbygdsutveckling  

09.30 Kaffe och te   

10.00 Forts. Ekonomi och Landsbygdsutveckling 

11.00 Avslutning  

11.30 Lunch 

 

Deltagande föreläsare är bland andra; 

- Ann Eriksson, VD Statens Bostadsomvandling (SBO) 
- Jan-Olof Appel, kommunchef och Anna Falk, socialchef, Munkfors kommun 
- Ovanåkers kommun om arbetsmarknadsläget 
- Förfrågan om medverkan har också skickats till landsbygdsminister Jennie Nilsson och 

energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
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ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.  

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor 

samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla. 

 

  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-09-11 
 
Justeringsdatum:  2019-09-17 
 
Anslaget sätts upp:  2019-09-19 
 
Anslaget tas ned:  2019-10-10 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på    
www.sjusam.se  
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, 
Österlånggatan 74, Borås. 
 
 
 
Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
Anna Fagefors 
Förbundschef  
 
anna.fagefors@sjusam.se  
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Onsdag den 11/9, kl 08.30-12.00   

Plats Yxhammarsgården, Borås  

 

 

Kallade 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun   

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 
  

Omfattning 

§§ 35-45 
  

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 

 

35 Mötet öppnas 

Närvarande ledamöter presenterar sig 

 

Dagordningen godkänns. 

 

36 Val av justerare 

 

Sofia Sandänger justerar 

37 Föregående protokoll, den 21/5 2019 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

Ordförande summerar ärenden från föregående möte 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna, med 

ett förtydligande om att  

förbundschef sammankallar 

till möte om sociala företag.  

 

38 Ekonomi, delårsrapport 

  

Delårsrapporten sammanställer kortfattat den 

verksamhet som bedrivits under årets åtta månader.  

Genomgång av förbundets ekonomiska läge och att 

prognosen tyder på minskat anslag. Förbund som 

inte använder nuvarande anslag till fullo beräknas få 

ytterligare minskade anslag.  

 

Instick sker om nyligen genomfört studiebesök i 

Danmark. Det inspirerar till nya arbetsformer och till 

att lyfta fråga nationellt om hur lagstiftningen kan 

behöva förändras för mjukare övergångar från 

offentligt stöd till egenförsörjning. 

 

 

 

Styrelsen fastställer delårs- 

rapport januari-augusti 2019 

att tillsända medlemmar,  

med ett tydliggörande till 

medlemmar om möjligheten 

att prioritera medel för extra 

satsningar under hösten och 

den budgetbegränsning som 

väntas framåt.  

Förtydligandet fastställs i 

samband med justering av 

protokoll.  

39 Verksamhetsuppföljning  

  

A, Positiv Rörelse  

Projektet är i ett slutskede, och arbetet är intensivt. 

Kurser pågår och projektet har haft besök från Norge 

med planering av fortsatt utbyte för att lära av deras 

rekryteringsstrategier.   

  

B, PULS  

Arbetet utförs enligt plan. Studiebesöket i Danmark 

(se instick §38 ovan) är en del i projektets 

transnationella utbyte. Puls ger ofta flera insatser 

parallellt för varje deltagare, vilket bekräftas som 

positivt utifrån forskningen som skett i Danmark. 

Även Halland visar intresse för danska forskningen.  

 

C, Förbundsfinansierade aktiviteter 

Metodutveckling av basverksamheterna Ny kraft och 

Aktiv hälsa sker i samverkan med Puls-projektet.  

Även verksamheternas sätt att tillämpa ACT får viss 

metodutveckling genom ett särskilt ACT-team. 

 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen  

 

och beslutar att utreda 

förutsättningar för att utveckla 

förbundets befintliga 

verksamheter enligt vad 

forskningen visar som 

framgångsrikt med den 

”Danska modellen”, 

eventuellt i samarbete med 

Halland 
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Gröna Vägen och Vägen framåt har enats om en 

metod för att framöver erbjuda en gemensam 

aktivitet istället för dagens två.  

 

40 ESF ansökan, PR Hälsa i Hållbart Arbetsliv  

Ansökan har skickats in efter samråd med presidiet. 

Kort dragning om hur projektansökan formulerats 

inför och efter utlysning och medlemmarnas olika 

initiativ. Alla tillfrågade har intresse av projektet och 

vill fortsätta samtal om nyttjande. Enbart de 

medlemmar som redan idag bekräftat vilka 

förvaltningar som är aktuella för 

kompetensutveckling finns namngivna i ansökan. 

Gemensam del finns i ansökan för de medlemmar 

som ännu inte förankrat fullt ut.   

 

 

Styrelsen bekräftar presidiets 

beslut. 

41 Space, del i nationell ansökan  

 

SKL har formulerat en nationell ansökan till ESFs 

utlysning inom mobilitet för unga. 

Sjuhärads samordningsförbund har tillfrågats om att 

vara samarbetspart i projektet.  

Presidiet har fattat beslut om att medverka om 

projektet beviljas.  

 

 

 

Styrelsen bekräftar presidiets 

beslut om att delta i en 

nationell ansökan - så länge 

det innebär att arbeta med en 

strikt vald målgrupp och med 

hög kostnadsmedvetenhet. 

 

42 Verksamhetsplanering 

 

10miljoner har äskats för 2020 i enlighet med 

medlemsråd, men prognos tyder på att anslaget kan 

minska med 10%. Eventuell ytterligare minskning 

kan bli aktuell om förbundets egna kapital 

överskrider rekommenderad nivå. Delvis ny 

verksamhetsutformning förbereds enligt tidigare 

uppdrag till Gröna vägen/Vägen framåt. 

Arbetsförmedlingen har tyckt till inför mötet om 

vikten av en fungerande beredningsstruktur. 

Förbundschef återger hur hon uppfattat att år 2020 

kan inledas med workshop för nyckelpersoner 

tillsammans med olika tillfälliga eller tematiska 

arbetsgrupper kan prövas och att medlemsrådet 

utifrån dessa underlag ges möjlighet att anvisa 

riktlinjer till styrelsens fortsatta uppdrag. 

 

 

Styrelsen beslutar att nya 

arbetsformer utifrån evidens 

och beprövad kunskap kan bli 

aktuellt för 2020.  

 

Förbundschef får i uppdrag  

att ge förslag till 

verksamhetsplan. 

Verksamhetsmässigt önskas 

tydlig progression mot arbete 

och lätt överskådlig 

aktivitetsstruktur. 

 

Förslaget ska även beskriva 

hur beredning kan 

genomföras med nya former. 

43 Samordningsförbundets dag 

13/11 planeras invigning med öppet hus i förbundets 

nya lokaler. Föredrag och seminarier med olika 

inriktning till näringsliv, handläggare styrelse mfl 

samt mingel. Styrelsen har möte efter lunch. 

 

 

Beslutas att ordna ett program 

med kortare punkter och 

presentationer som kan vara 

av intresse för olika grupper. 
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44 Aktuellt hos parterna 
Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga 

aktuella frågor, (exempelvis omorganisation eller nya 

direktiv från ägare, uppdragsgivare osv) : 

 

Arbetsförmedlingen har meddelat inför mötet att  

Daniel Boskowic tillträtt som ny chef den 1/9 

Vårgårda kommun utför nu en Chefoskop analys 

genom Positiv Rörelse, och har nya lokaler för sin pre-

rehabverksamhet. 

I Ulricehamn byter prerehab-verksamheten enhetschef 

och det finns ett medskick om samarbetsvilja kring  

integrationsfrågor. En kurs i fördjupad 

samhällsorientering med fokus mot arbete är aktuellt. 

Borås berättar om ytterligare IOP riktad till personer 

med funktionsnedsättningar ihop med två föreningar 

samt att det kan bli en Kramiliknande IOP med kyrkan. 

Bollebygd ökar samverkan mellan Lss, integration 

sociala resurser och civila näringslivet och skapar ett 

sysselsättningsinitiativ, som stort ”återbruk”. 

Svenljunga samlar arbetsmarknadsverksamheterna i 

ett gemensamt hus. 

VGRegionen berättar om en satsning att utbilda fler 

kuratorer. 

Försäkringskassan har ny representation i förbundet. 

Organisatoriskt för dem har nyligen Sjuhärad slagits 

samman med Halland till ”Södra Västsverige”  

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

45 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Kommande planerade möten 

 

13/11 heldag - samordningsförbundets dag 

Styrelsen uppmuntras att ta del av inspiration under 

förmiddagen (se kommande program) och har 

beslutsmöte direkt efter mötet (lunch ingår) 

 

6/12 kl 8.00-10.00 Frukostmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutas. 
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Delårsrapport januari-augusti 2019,  
 

om de individinriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande 

insatser som sker enligt beslutad verksamhetsplan och beviljade projektplaner.  

 

  

Individinriktad grundverksamhet enligt verksamhetsplan: 

 

Basverksamheterna Aktiv hälsa och Ny Kraft ges i alla åtta kommuner. Inriktningen är pre-

rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler 

närmar sig arbete. Metodutveckling av dessa sker i samverkan med projekt PULS.  

Borås har ytterligare aktiviteter: Den tidigare aktiviteten K-plus för unga med 

aktivitetsersättning ligger till grund för det nya PULS projektet och dess aktiviteter. 

Studiesteget är en metod som kvarstår efter POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att 

underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete. 

 

Gröna Vägen och Vägen framåt  

Gröna vägen och Vägen Framåt är två naturbaserade aktiviteter för personer med 

stressproblematik. Under året har de båda verksamheterna haft ett särskilt uppdrag att se hur 

de kan formas till en gemensam aktivitet.   

 

Kompetensutveckling hos Sociala företag 

Arbetsintegrerande sociala företag i Sjuhärad kan genom förbundet få kompetensutveckling 

och coachande administration. Förbundet har kanaliserat stödet genom Musketörerna, en 

förening där sociala företag kan ha medlemskap och då själva bekostar delar av nyttjat stöd. 

Formerna för stödet har diskuterats och styrelsen har utsett en arbetsgrupp för fördjupning.    

 

SPACE Utlandspraktik har efter en projektperiod med medel från ESF påbörjats som 

egenfinansierad verksamhet i samarbete med Fristad Folkhögskola. Ett fåtal yngre personer 

får terminsvis stöd i förberedelser inför och genomförande av några veckors utlandspraktik, 

som underlättar etablering i arbetslivet i Sverige. Nationellt finns intresse för metoden och 

den kan komma att involveras i ett nytt projekt genom SKL. 

 

 

ESF-finansierade projekt har under delåret bedrivits enligt beviljande ansökningar:  

 

PULS ger individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning som bedöms 

kunna ha framtida arbetsförmåga och flera år kvar i arbetslivet. Samordnat följs deltagaren 

genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.  

Parallellt anpassas förbundets grundutbud så att fler ur målgruppen ska kunna nyttja 

aktiviteterna och vilja, våga och kunna delta.  
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Positiv Rörelse har bedrivit kompetensutveckling som verkar för psykisk hälsa och 

hållbarhet hos anställda i kontaktyrken. Insatserna ska stärka parternas organisatoriska 

förutsättningar och berör parternas egna personal i exempelvis vård, skola och 

omsorgsyrken. Strategiskt inriktade insatser och stresshanteringskurser knyts samman med 

insatser till chefer eller i vissa fall hela arbetsplatser. Även en öppen seminarieserie har 

påbörjats för att sprida kunskap om hur vi alla kan bidra till ett bättre arbetsliv.  

Ett transnationellt samarbete har inletts som öppnar möjligheter till ett nytt koncept för att 

rekrytera män till arbeten inom vård och omsorg. 

 

 

Övriga frågor som förbundet verkar för 

 

Ett nytt önskat projekt, PR -Hälsa i hållbart arbetsliv 

Med erfarenheter från projekt Positiv Rörelse, styrelsemöte och medlemsråd samt de insatser 

parterna själva bedriver formas en tänkt fortsättning under projektnamn PR -Hälsa i hållbart 

arbetsliv, för ansökan av ESF-medel. Intentioner finns om att fortsätta medlemmarnas 

utveckling i projektform och bidra till förändringar som skapar goda arbetsförhållanden och 

hållbarhet i arbetslivet samt underlätta kompetensförsörjning.  

 

 

Teamsamverkan som parterna själva håller personal till 

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter 

tillsammans med vården hanterar frågor kring en särskilt komplex målgrupp. Det är i många 

fall oklart hur individerna bäst ges stöd att åter komma i arbete. Teamen bemannas och 

bekostas i dessa fall av respektive ingående part och förbundet bistår endast med viss 

processledning vid behov. En uppföljning kommer att ske för att om möjligt generalisera 

frågeställningar och metoder så att det kan komma andra till del även utan lokala team. 

 

 

Utbildningar. Utöver de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplan har även 

målgruppsinriktade utbildningsinsatser för personal hos ägarparterna prioriterats. NeuroACT 

har genomförts och ACT och Supported Employment är bokade. Ett fåtal platser kan finnas 

tillgängliga om medlemmarna önskar anmäla ytterligare någon att ta del av kurser.  

 

 

 

 

Behov av extra utvecklingsmedel? 

 
Förbundet finansierar en löpande basverksamhet och bekostar ibland extra satsningar.  

Statens anslag kan begränsas för förbund med stort eget kapital 
så det är av vikt att använda resurser som finns. 

Förbundet kan exempelvis bekosta kompetensutveckling för medlemmarnas personal. 
 

Medlemmarna uppmanas att kontakta kansliet angående önskan om extra satsningar 
som underlättar de egna uppdragen kring arbetslivsinriktad rehabilitering 
Maila förbundschef: anna.fagefors@sjusam.se , eller ring 033-4301009 
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Periodens antal deltagare: 

 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-Augusti 
2018 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Totalt perioden 46 263 37 159 40 18 81 26 

Varav unika 35 209 30 104 34 17 55 21 

IN-flöde, årets nya 34 178 22 132 31 16 65 18 

UT-flöde 25 145 28 101 32 12 49 13 

 

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 5 anonymt registrerade. Orsak till anonym 

registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. 

Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera 

aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. Fyra personer skrivna i någon 

kommun utanför Sjuhärad har under årets hittills tagit del av förbundets aktiviteter.  

 

  Inregistrering Utregistrering 

 
 
Kön 

 
Antal 

 
Antal 

Januari Kvinna 65 25 
  Man 27 14 
Totalt Januari   92 39 
Februari Kvinna 37 30 
  Man 23 12 
Totalt Februari   60 42 
Mars Kvinna 47 34 
  Man 27 29 
Totalt Mars   74 63 
April Kvinna 38 56 
  Man 26 23 
Totalt April   64 79 
Maj Kvinna 55 33 
  Man 33 22 
Totalt Maj   88 55 
Juni Kvinna 35 51 
  Man 16 22 
Totalt Juni   51 73 
Juli Kvinna 6 8 
  Man 11 9 
Totalt Juli   17 17 
Augusti Kvinna 35 26 
  Man 19 11 
Totalt Augusti   54 37 
Totalt 
perioden   500 405 

 

 

 

All uppföljning sker i ett nationellt 

sektorsövergripande 

uppföljningssystem, SUS. 

 

Här är endast ett urval presenterat. 

Ytterligare variabler finns att följa 

upp för de som önskar. 

Kontakta kansliet vid intresse. 
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Ekonomisk uppföljning:  

                

 
      RESULTATRÄKNING                                                             
Utfall   jan-aug 2019  jan-aug 2018 

Intäkter     
 Space  369 911,00  836 198,12 
 Point  2 355 851,00  3 576 773,00 
 Positiv Rörelse  921 581,00  364 425,00 
 Puls  621 571,00   
 Övriga intäkter, öres och kronutjämning  -10,16  -6,92 

Summa Verksamhetens intäkter  4 268 903,84  4 777 389,20       
Kostnader     

 Arvoden  -81 610,00  -93 779,75 
 Reseersättning  -38 237,13  -52 631,62 
 Sociala avgifter  -23 874,91  -28 046,00 
 Övriga Personalkostnader  -545 887,74  -502 643,16 
 Verksamhetsanknutna kostnader, Not 1  -9 949 676,98  -17 207 439,25 
 Lokalkostnader  -70 000,00  -54 420,00 
 Övriga kostnader, Not 2  -325 151,07  -110 705,70 

Summa Verksamhetens kostnader  -11 034 437,83  -18 049 665,48 
RES1 Verksamhetens nettokostnad   -6 765 533,99   -13 272 276,28 

 Erhållna bidrag från huvudmännen  12 724 666,00  13 080 000,00 
 Övriga finansiella intäkter  0,00  0,00 
 Övriga finansiella kostnader  -1 591,00  -1 030,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader  12 723 075,00  13 078 970,00       
RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut   5 957 541,01   -193 306,28       

 Extraordinära intäkter  0,00  0,00 
 Extraordinära kostnader   0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT   5 957 541,01   -193 306,28 
      
 
Not 1  Verksamhetsanknutna kostnader  

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -13 960,16 
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -9 501 002,71 
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -13 503,17 
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -232 256,07 
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -2 800,00 
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnad -151 663,24 
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -28 876,00 
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 615,63 

 Summa: -9 949 676,98 
Not 2  Övriga kostnader  

6230 Datakommunikation -5 497,00 
6451 Kontorsmaterial -6 228,83 
6911 Kostnader för information   -1 255,32 
7071 Representation (ej personal) -554,46 
7212 Tele, mobil -933,65 
7251 Postbefordran -46 
7551 Konsultarvoden spec utredn -50 236,00 
7599 Övriga tjänster -249 252,00 
7619 Övriga kostnader -11 147,81 

 Summa: -325 151,07 
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Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat. Denna rapport omfattar faktiskt 

utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Redovisning 

sker månadsvis och ESF har granskat och godkänt ansökan om slututbetalning för Point och 

Space samt godkänt ansökan om utbetalning för Positiv Rörelse till april och PULS till maj. 

 

  BALANSRÄKNING 
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans 
   2019-01-01  2019-08-31 

TILLGÅNGAR     

      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 

      
Omsättningstillgångar    

  Kortfristiga fordringar, not 1 5 688 937,00 -3 875 487,00 1 813 450,00 
  Likvida medel, not 2 8 794 001,20 3 210 014,14 12 004 015,34 

Summa omsättningstillgångar 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 
      

EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER    

      
Eget kapital     

  Eget kapital 3 419 480,33 0,00 3 419 480,33 
  Periodens resultat 0,00 5 957 541,01 5 957 541,01 

Summa Eget kapital 3 419 480,33 5 957 541,01 9 377 021,34 
      

Skulder     

  Kortfristiga skulder, not 3 11 063 457,87 -6 623 013,87 4 440 444,00 
Summa skulder 11 063 457,87 -6 623 013,87 4 440 444,00 

      
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 

 

 

 NOTER  
Not 1:  Kortfristiga fordringar  

1511 Kundfordringar 136 250,00 
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 10 034,00 
1711 Förutbetalda kostnader 500,00 
1712 Upplupna intäkter 1 666 666,00 

 Summa: 1 813 450,00 
   

Not 2: Likvida medel  
1930 Bankgiro 8 189 948,04 
1970 Särskilda bankkonton 3 814 067,30 

Summma: 12 004 015,34 
   

Not 3: Kortfristiga skulder  
2411 Leverantörsskulder 2 195 382,00 
2991 Upplupna kostnader 1 487 812,00 
2992 Förutbetalda intäkter 757 250,00 

 Summa: 4 440 444,00 
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Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe:: 

 

Prognosen är att följa fastlagd budget och göra ett nollresultat totalt för året 

 

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall Budget 

    
jan-
aug helår 

    2019 2019 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 142 300 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 90 200 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  829 1 550 

3001 Verksamheter i Borås, (Ny kraft, K+ tertial 1)  3 050 4350 

3002 Aktiv hälsa Borås  535 800 

3004 Sociala företag 124 500 

3005 Utbildning/Utveckling  18 200 

3006 Gröna Vägen i Borås  0 1 350 

3007 Aktiv hälsa Mark 100 300 

3008 Ny kraft Mark  690 2 070 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd 0 100 

3011 Ny kraft Bollebygd  0 550 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  67 100 

3013 Ny kraft i Svenljunga  433 650 

3015 Ny kraft i Tranemo  467 700 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   985 1 450 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv) 500 800 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv) 433 650 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 67 100 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 115 200 

3036 Vägen Framåt -29 0 

  Del-implementering efter ESFprojekt Point och Space 680 838 

  Medfinansiering ESF(429 Positiv Rörelse, 900 Puls T2-3) 0 1329 

Summa   9 296 19 087 
 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall 
    jan-aug 
    2019 

3047 Positiv Rörelse -faktiska 265 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade 682 

3049 Puls 793 

Summa   1 740 
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FINANSIERINGSANALYS   
jan-aug 2019   
Löpande verksamhet  

 

Årets 
resultat 5 957 541,01 

Kassaflöde från löpande verksamhet 5 957 541,01 
Förändring av rörelsekapital  

 

Kortfristiga 
fordringar 3 875 487,00 

 
Kortfristiga 
skulder -6 623 013,87 

 
Överlåtelse 
inkomster  

Förändring av rörelsekapital -2 747 526,87 
Investeringar   

 Investeringar 0,00 
Investeringsnetto  0,00 
Finansieringar   

 

Långfristiga 
fordringar 0,00 

 
Långfristiga 
skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 
   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3 210 014,14 
   

Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  12 004 015,34 
IB Likvida medel  8 794 001,20 
Summa:  3 210 014,14 

   
 
Belopp i tkr Utfall               

jan-aug 2019 
Prognos 

helår 2019 
Budget helår           

2019 
Utfall jan-aug        

2018 
1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-6 767 19 087 19 087 -13 273 

2.Bidrag 12 725 19 087 19 087 13 080 

3.Resultat  5 958 0 0 -193 

4.Utgående EK 9 377 3 419 3419 2 871 

 

Bidrag i kr   
    
 Försäkringskassa 4 543 500 

Arbetsförmedlingen 4 543 500 

Kommuner 5 000 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 000 

Totalt 19 087 000 
 

Bollebygd              209 209 

Borås                   2498 2498 

Herrljunga             212 212 

Mark                      773 773 

Svenljunga             239 239 

Tranemo               265 265 

Ulricehamn           545 545 

Vårgårda                259 259 
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Verksamhetsdialogmöten 2019-09-30 
 

Närvarande 
Gunnar Andersson, ordf. KS 
Mats Palm , 2:e vice ordf. KS 
Christina Glad - ordf. BN 13.00-14.00 
Hans Malmqvist, ordf. BOM 16.00-17.00 
Ronny Norrman, vice ordf. BOM 16.00-17.00 
Eva Larsson, ordf. SN 14.00-15.00 
Anette Rundström, vice ordf. SN 14.00-15.00 

Annica Steneld, bildningschef 13.00-14.00 
Erik Thaning, utvecklingsledare 13.00-14.00 
Linnea Holm, tf. socialchef 14.00-15.00 
Lena-Britt Björklund, tf. bygg- och miljöchef 
16.00-17.00 
Ulf Wedin, tf. teknisk chef 15.00-16.00 
Håcan Lundqvist, controller 13.00-14.00 
Linn Marinder, controller 14.00-15.00 
Jenny Andersson, controller 15.00-16.00 
Linda Rudenwall, ekonomichef 
Moa Andersson, nämndsamordnare  13.00-15.00 
Fam Sundqvist, nämndsamordnare 15.00-17.00 
 

  
Mötet handlar om information och dialog om nämndens delårsbokslut 2019. Frågor som 
behandlas är ekonomisk prognos för året, avvikelsehantering, väsentliga händelser under 
året, beställardialog samt måluppfyllelse och prognos.  
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § utöva uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag. Med anledning av detta kallas samtliga nämnders 
presidium till dialogmöte. 

 
Bildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning delår 2019 

Utfall 2018-08-31 Utfall 2019-08-31 Differens 

+4 037 +8 564 +4 527 

Prognos 2018-08-31 Prognos 2019-08-31 Differens 

+2 075 +3 255 +1 180 

Prognos 2018-08-31 Utfall 2018-12-31 Differens 

+2 075 +1 612 -463 
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Prognos 2019 

Prognos 2018-08-31 Utfall 2018-12-31 Budget 2019 Prognos 2019-08-31
+2 075 +1 612 0 +3 255

Verksamhet Prognos 2019-08-31
Förskola 2,6

Fritids/grundskola 0,5
Gymnasieskolan -0,4

Övrigt 0,6
Summa: 3,3 [Mkr]  

Orsaker till prognosavvikelser mot budget 

Positivt 

• Högre intäkter statsbidrag 
• Lägre personalkostnader på grund av mindre barngrupper 

Negativt 

• Högre lärlingskostnader 
• Högre IKE-kostnader 

Avvikelsehantering 

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att hantera eventuella avvikelser mot budget 2019 eller 
inför 2020? Noggrann översyn av personalorganisation i samtliga verksamheter. Dialog i 
ledningsgrupper kring kommande behov i form av kompetensutveckling, stöd/barn-elev, 
ökad samverkan EHT, IKE. Aktuell information kring barn/elevantal. Översyn av måltid, 
lokalvård och vaktmästare.  

Väsentliga händelser under 2019 

• Förändringar i lagkrav avseende lärarlegitimationer för fritidspedagoger, 
förskolechefer likställs med rektorer, ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) samt 
utökad timplan för idrott och matte. 

• Uppdragsutbildning för barnskötare 
• Möjlighet att anställa lärarassistenter. 
• Organisationsförändringar: nya rekryteringar, Altorpskolan och Kunskapskällan – nr 

administration/ledningsomsorg. 
• Förslag om att musikskolan blir kulturskola. 
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• Verksamhetsförändringar: minskat antal förskolelärare per avdelning, pågående 
arbete på Horsbyskolan. 

• Arbete kring Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt 
rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. (HÖK 18).  

Beställardialog 

Uppdatering beställardialog 

• En process pågår mellan förvaltningarna om omfattningen och innehåll av 
tjänsteleverans.  

• Pågår en dialog kring elevdatorer samt support 
• Utmaning att klara kostnadsökningar. 

Utmaningar 

• Rekryteringar av behörig personal 
• Lärartäthet – barn/elevgrupp 
• Förskoleplatser 
• Planerade byggprojekt – rätt tid (arbetsmiljö) 
• Fortsatta statsbidrag 
• God måluppfyllelse grundskolan, behöriga elever till gymnasiet 
• Ökat söktryck till Kunskapskällan 
• Digitalisering 

Mål 

Måluppfyllelse och prognos 

• Ökad digital tillgänglighet 
• Meritvärde och gymnasiebehörighet ligger still 
• Marginellt ökad trygghet hos elever, 9 av 10 känner sig trygga 
• Goda resultat medarbetarenkäten 
• Gemensamt projekt sociala investeringar, fokus på tidiga insatser 
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Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning delår 2019 

 

• Utöver förändrad hantering av ensamkommande barn så har vård av barn och unga 
ökat markant jämfört med föregående år. 

• Nämnd, förvaltningsledning, centralt stöd och Vård och omsorg ligger i paritet med 
föregående år. 

• Funktionshinder har ökat med cirka 1 miljon kronor jämfört med föregående år, 
medan sysselsättning ligger i nivå med föregående år.  

Prognos 2019 

 

• Socialnämnden prognostiseras ett underskott på 2 950 tkr för 2019 (inklusive 
resultatföring av flyktingbuffert 200 tkr). 

• Minskad budgetram med 1 372 tkr ligger budgeterad på nämndnivå. 

Utfall Utfall Budget
Enhet 20180831 20190831 20190831
Nämnd 268 320 -286
Förvaltningsledning 3 536 3 667 4 956
Myndighet 23 871 29 532 25 580
Centralt stöd 4 305 4 105 5 546
Vård och omsorg 77 767 77 865 77 152
Socialt stöd 21 927 19 564 20 564
Totalsumma 131 674 135 053 133 512

RESULTAT NETTO Budget Prognos Prognos Utfall
(tkr) 2019 2019 2018 2018
Nämnd -791 559 481 396
Förvaltningsledning 7 569 5 869 5 530 5 337
Myndighet 38 792 42 592 35 074 35 781
Centralt stöd 7 800 6 700 7 183 7 029
Vård och omsorg 117 806 118 906 116 165 117 864
Socialt stöd 31 588 31 088 35 701 34 490
Summa verksamhet 202 764 205 714 200 134 200 897
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• Prognostiserat utfall 1 700 tkr jämfört med budget på förvaltningsledningen främst 
på grund av vakant verksamhetschefstjänst  för vård och omsorg samt nyttjat buffert 
till att täcka överskott i övriga verksamheter. 

• Myndighet prognostiseras ett underskott på 3 800tkr främst på grund av ökade 
kostnader för vård av barn och unga, i form av ökade placeringar, samt ökade 
kostnader för vuxenvård.  

• Centralt stöd prognostiseras ett överskott på 1 100 tkr på grund av ökade intäkter i 
form av omsorgsavgifter samt lägre kostnader för timpersonal och den 
administrativa enheten. Budgeterat inköp av datorer kommer ej att göras under 
hösten. 

• Vård och omsorg prognostiseras ett underskott på 1 100 tkr på grund av inhyrd 
personal och ökade personalkostnader för hälso- och sjukvård under sommaren, 
samt ökade kostnader för hemtjänsten.   

• Verkställighet och sysselsättning har prognostiserade överskott på totalt 600 tkr, 
medan funktionshinder har fått beslut om kraftigt utökade assistanstimmar i ett 
ärende, vilket genererar ett prognostiserat underskott på 500 tkr på helår. Socialt 
stöd gemensamt har ett prognostiserat överskott på 400 tkr på grund av vakant 
enhetschefstjänst avseende framför allt verkställighet.  

Avvikelsehantering 

• Inköpsstopp avseende datorer 
• Uppföljning av övertid 
• Vakanshållning av verksamhetschefstjänst 

Väsentliga händelser under året 

• Väsentliga händelser som har hänt eller kommer att ske.  
- Förändringar i lagkrav 
- Organisationsförändringar (Ny organisationsstruktur inom Socialt stöd och 
minskning av medel till förvaltningsledningen) 
- Genomlysning av organisationen. Dels en ekonomisk och dels en i vilken samtliga 
chefer + facket har intervjuats, resultatet är sammanställt i en rapport.  

• Verksamhetsförändringar 
- Flytt av korttiden 

Arbetsplatskartläggningsintervjuer med samtliga anställda på myndighet har genomförts. En 
tf. konsultchef har tagits in som ska arbeta med gruppdynamiken och sammanhållningen på 
barn- och ungasidan.  
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Beställardialog 

Socialförvaltningen har avstämningar med IT 4 gånger per år. Mötena är positiva. Ett 
område där det finns förbättringspotential är att det hade behövts en tidigare dialog kring 
införandet av caterpillar. 

Socialförvaltningen har regelbundna avstämningar med tekniska förvaltningen. Det saknas 
till viss del en dialog kring vilka behov som finns och vad socialförvaltningarna får för 
pengarna. Det saknas avtal. 

Mål 

Måluppfyllelse och prognos 

• Flera av socialnämndens mål följs upp med hjälp av medarbetarenkäten samt öppna 
jämförelser, vilka ej är genomförda och publicerade ännu.  

• Nämndens ekonomiska mål avseende driftbudgeten är ej uppfyllt per delår eller 
prognos. Målet avseende hur investeringarna ska finansieras nåddes per augusti och 
prognostiseras att nås även på helår.  

• Sjukfrånvaron minskar och andelen heltidsanställda ökar både per augusti och i 
prognosen, vilket är positivt och bidrar till måluppfyllelsen. 

 
Tekniska nämnden 
 
2018- ett kostsamt år för tekniska nämnden gällande snö- och halkbekämpning, gata/park 
och fastighet. Fritid har för 2019 fått en minskad ram på grund av överskott 2018. 
 
Ekonomisk uppföljning delår 2019 
 

 

RESULTAT NETTO Utfall Utfall Avvikelse Budget Avvikelse
(tkr) 2018-08-31 2019-08-31 2018-2019 2019-08-31 bud-res
Nämnd 140 134 -7 181 47
Gemensamt* 1 206 1 193 -12 1 158 -36
Gata Park 9 274 6 273 -3 002 7 820 1 547
Fastighet 9 016 6 609 -2 407 9 532 2 922
Internservice -577 -1 399 -822 -702 697
Fritidsverksamhet 5 215 5 544 329 5 096 -448
Summa verksamhet 24 275 18 354 -5 921 23 084 4 730

Intäkter -59 933 -61 816 -1 883 -62 224 -408
Kostnader 84 208 80 170 -4 038 85 286 5 116
Nettokostnad 24 275 18 354 -5 921 23 062 4 709
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Prognos 

 

 

 
 

Budgetavvikelsen 2019 består av kapitalkostnader + 600 tkr,  
Negativ 
- Internservice tvätt -250, för låg taxaavgift  
 
Positivt 
- Kost och lokalvård +200, mindre sjukskrivningar 
 
Avvikelsehantering 
 
Sammanställning av besparingsförslag med konsekvenser 
 
1.  Ej genomföra investeringar motsvarande 5-10 mnkr   500 tkr  
2.  Fritid Optimering av personal    200 tkr  
3.  Gata o Park Sommarblommor utgår    160 tkr  
4.  Gata o Park Julbelysningar utgår    90 tkr  
5.  Gata o Park Vinterväghållning enskilda vägar utgår   665-1265 tkr  
 

RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
(tkr) 2016 2017 2018 2018 201808 helår 2019 201908 helår
Nämnd 231 250 230 271 271 0 271 271 0
Gemensamt* 352 1 304 1 197 1 328 1 188 140 1 939 2 039 -100
Fastighet -1 397 -2 138 13 841 13 632 13 892 -260 11 394 11 294 100
Gata & Park 11 545 11 269 13 241 11 654 13 154 -1 500 15 309 14 609 700
Internservice** 228 418 -636 -104 496 -600 -311 -261 -50
Fritidsverksamhet 7 303 7 508 7 230 7 999 7 450 550 7 826 7 826 0
Summa verksamhet 18 262 18 611 35 102 34 780 35 262 -1 670 36 428 35 778 650

Intäkter -113 219 -105 296 -91 105 -89 235 -89 150 -85 -93 408 -93 105 -303
Kostnader 131 480 123 907 126 208 124 015 125 600 -1 585 129 836 128 883 953
Nettokostnad 18 261 18 611 35 102 34 780 36 450 -1 670 36 428 35 778 650

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
(tkr) 2016 2017 2018 2018 2019 2019 helår
1 Intäkter -113 219 -105 296 -89 235 -91 105 -93 408 -93 105 -303
Summa intäkter -113 219 -105 296 -89 235 -91 105 -93 408 -93 105 -303
3 Personalkostnader 33 098 33 599 35 841 36 751 37 264 37 264 0
4 Lokalkostnader, ene  35 293 14 694 12 687 14 476 15 473 15 473 0
5 Övriga kostnader 39 926 53 715 54 640 54 289 52 525 52 172 353
6 Kapitalkostnad 23 163 21 899 20 847 20 692 24 574 23 974 600
Summa kostnader 131 480 123 907 124 015 126 208 129 836 128 883 953
Summa Nettokostnad 18 261 18 611 34 780 35 102 36 428 35 778 650
Kommunbidrag 19 243 18 754 34 780 34 780 36 428 36 428 0
Resultat 982 143 0 -322 0 650 -650
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Summa besparingsförslag 1 525-  2 215  
 
Väsentliga händelser under året 
 
• Ny förvaltningschef 
• Ersatt av en tillförordnad teknisk chef efter uppsägningen  
• Utbildning av vikarierar lokalvårdens personal  
• Ny kund på kost, Vårgårda kommun 
• Hög investeringstakt (Hagens projekt, Horsby etapp 2, ombyggnation av Hudene skolas 

kök)  
• Nya chefer och politiker på många förvaltningar vilket påverkar förvaltningens 

arbetssätt  
 
Beställardialog 
 
Uppdatering beställardialog 
 

• Beställardialog ska ske 3 ggr/år  med Socialförvaltningen/Bildningsförvaltningen. 
Beställardialog har skett med bildningsförvaltningen. Förvaltningen väntar på den 
nya socialchefen för beställardialog med socialförvaltningen. 

• Överenskommelse om nivå på köpta tjänster/portioner 
• Överenskommelse  timpris, portionspris mm. 
• Skiljer på fastighetsskötsel/verksamhetsvaktmästeri 

 
Mål 
 
Måluppfyllelse och prognos 
 

• Tomtförsäljningen ökar markant 
• Baseras på utbetalda aktivitetsbidrag ökar aktiviteter under vårterminen (avser 

höstterminen 2018) 
• Energiförbrukningen beräknas öka under hösten  
• Andelen hållbara livsmedelinköp kommer inte att öka då svenskproducerat 

livsmedel prioriteras före ekologiskt  
• Marknadsföring av marknaden och torgen i Herrljunga prognostiseras enligt budget 
• Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder sker via 

beställardialog 
• Informationsmaterial har anpassats till internationella symboler med mera 
• Ny industrimark införskaffad. Intressenter på väg att etablera 
• Eventuellt en ny industritomt kommer att marknadsföras 
• Sjukfrånvarons utfall är lägre än kommunens totala sjukfrånvaro 
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• Andelen heltidsanställda har ökat jämfört med årsbokslutet och föregående 
delårsbokslut.  

 

Bygg- och miljönämnden 

 
Ekonomisk uppföljning delår 2019 
 

 
Prognos 
 

 
 
Avvikelsehantering 
Förvaltningen kommer att effektivisera genom att dela på den administrativa tjänsten som 
idag ligger under miljöförvaltningen 2020 sker en ombudgetering från enheterna till 
nämnden, 50 % miljö, 25 % plan- och bygg och 25 % räddning.  
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Väsentliga händelser under året 
 

• Mindre lagändringar vilket inte påverkat verksamheten i år 
• Inga organisationsändringar har skett 
• 20 % av administratörstjänsten servat räddningstjänsten under sommaren 2019. 

Beställardialog 
Uppdatering beställardialog 

• Sker inga beställardialoger inom nämnden idag. 
• En viss typ av dialog sker (med tekniska nämnden) , definieras dock inte som 

beställardialog.  
• Det förs diskussion om att beställardialog med tekniska nämnden bör ske i 

fortsättningen då nämnden är hyresgäst till tekniska nämnden som äger 
räddningsfastigheter (Herrljungas brandstation och Annelunds brandstation). 

 
Mål 
Måluppfyllelse och prognos 
 

• Det finns några inriktningsmål som är inte relevanta för förvaltningen; ’’Antal nya 
bostäder ska öka’’ . Istället för antal nya bostäder bör nämnden ha ett mått på 
handläggningstid av bygglovsansökningar. Det befintliga målet är inte mätbart då 
nämnden inte ansvarar för ökandet av antal nya bostäder. Ansvaret bör istället ligga 
på kommunstyrelsen som har tillväxtansvarig.  
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Folkhälsa – en av våra viktigaste 
framtidsfrågor 

18 oktober 2019, Borås 
 
En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra 
Götaland och för en hållbar utveckling. Agenda 2030:s mål 3 handlar om att 
säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar. Trots en god utveckling står Västra Götaland inför 
betydande utmaningar, inte minst vad gäller skillnader i livsvillkor och hälsa 
samt möjligheter för invånarna. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska 
och psykiska hälsa på lika villkor påverkas av flera faktorer där arbete, 
utbildning, ekonomisk och social trygghet samt omgivande livsmiljöer är de 
mest grundläggande. Dessa livsvillkor påverkar även valet av levnadsvanor.  
 
För att nå framgång i folkhälsoarbetet krävs en kraftsamling där flera aktörer 
arbetar i bred samverkan. Exempel på aktörer är Västra Götalandsregionen, 
kommunerna, kommunalförbund, statliga myndigheter, näringslivet, det civila 
samhället samt utbildningssektorn. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård – 
markerar betydelsen av att hälso- och sjukvårdens verksamhet bör bli bättre på 
att möta de skillnader som finns mellan sociala grupper vad gäller 
insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa. 
 
Konferensens syfte: Att ge kunskap och inspiration inom folkhälsa, 
folkhälsoarbete, lokala exempel, och om politikens viktiga roll för att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
 
Målgrupp: Politiker i södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i 
Sjuhärad samt Sjuhärads kommunalförbund samt tjänstepersoner som 
verksamhets-/enhetschefer eller relevanta verksamhetsnära professioner inom 
region och kommun. 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås stad 
samt Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i samarbete med 
Tranemo och Svenljunga kommun. Inbjudan med program och anmälan 
skickas ut i augusti. 
 
Kontaktperson 
Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se, Västra Götalandsregionen 
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Anmäl dig senast den 4 oktober på vår webbsida. Klicka på rutan ”Anmäl 
dig här” och fyll sedan in dina uppgifter. För att komma till webbsidan så 
kopierar du och klistrar in denna länk: 
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/0D5C1AA9E85F3165C125840200311AEA?OpenDocume
nt  

   
Program 
08.30-09.00     Fika och mingel 
09.00-09.10     Inledning 

Cecilia Andersson, södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande 
Ylva Bjelle, dagens moderator  

 
09.10-10.10     Folkhälsa, folkhälsopolitik och folkhälsoarbete - 

viktiga verktyg för en positiv samhällsutveckling    
Vad handlar folkhälsa, folkhälsopolitik och 
folkhälsoarbete om? Varför är folkhälsa en 
angelägenhet för hela samhället, vad påverkar hälsan 
och hur kan vi med gemensamma krafter skapa 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa. 
Jörgen Hansson, avdelning social hållbarhet, Västra 
Götalandsregionen 

 
10.10–10.30     Bensträckare.  
 
10.30–11.15     Folkhälsa och Agenda 2030 

Agenda 2030 sätter folkhälsa i ett sammanhang och 
som en viktig del i arbetet med hållbar utveckling.  
Elisabeth Skoog Garås, SKL 

 
11.15–12.00     Hälsa i Västra Götaland 

Hur är hälsan fördelad i Västra Götaland, varför ser det 
ser ut som det gör och vilka är de viktigaste områdena 
för insatser?  
Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare, 
Västra Götalandsregionen.   

  
12.00–13.00     Lunch 
  
13.00–14.55     Lokalt folkhälsoarbete gör skillnad i vardagen    

Inspireras av åtta kommuners lärande exempel på hur 
folkhälsoarbetet gör skillnad och nytta i människors 
vardag.  

 
14.55-15.00     Avslutning 
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Justerandes sign 

KF § 133 
KS § 117 

DNR KS 157/2019 942 

Fördelning lönepott 2019 

Sammanfattning 
I budget 2019 finns ett ej utförde lat kommunbidrag som avser löneökningar 2019. 
Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingama är klara och varje förvaltning 
får då ersättning efter avtalens utfall. Årets förhandlingar resulterade i en total 
löneökning för kommunen på 2,59% med variationer mellan fackorganisationerna. 
Vårdförbundets avtal är ännu inte klart varpå det kan bli ytterligare utfördelning när 
avtalen skrivits under. Ej utfördelad lönepott läggs till resultatet 2019. 

Fördelningen påverkar även 2020 års kommunbidrag och justeras med årssumman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling 
på grund av fördelning av lönepott enligt följande tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltnin~ april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl 90 
intern service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

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

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Fortsättning KF § 13 3 
Fortsättning KS § 11 7 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ramväxling genomförs på grund av fördelning av lönepott enligt följande 
tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl intern 90 
service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ramväxling genomförs på grund av fördelning av lönepott enligt följande 

tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl intern 90 
service 67 
Intern service 122 0 
Bygg och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9375 

Expedieras till: samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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Underhållsrapport Herrljungabostäder AB 
 
 
 
 
 
Färdigställda projekt: 
 
Byte rötskadad fasad Gustavsbergsgatan 5-23 
Målning fasader Gustavsbergsgatan 5-23 
Byte fönster och fönsterdörrar Armaturvägen 2-8 
Dagvatten, asfalt, kantsten Änggatan 2-16  
Kulvertbyte Ringvägen 4-10 
Terrassavdelare Stenbyvägen 1,3,9 
Kulvertbyte Stationsvägen 16 
 
 
 
Pågående/kommande projekt: 
 
Stambyte badrum Torget 3 
Byte takavvattningssystem Andrègatan 17-21, Ringvägen 19-21 
Byte lägenhetsdörrar Torget 2, Torget 3, S.Parkgatan 13 
Snörasskydd bärvägarna  
Byte av vvc-ledningar Bärvägarna 
 

Meddelande 5



Uthyrningsrapport 2019-08-29

Centrum Lgh-nummer Utflyttad Hyra Kostnad
Styrbjörn 1 109-1-1113 3 2019-09-30 8 303 0
Hagen 15 159-1-1115 2 2019-09-30 5 861 0
Mimer 158-5-1119 2 2019-10-31 4 365 0 Ska renoveras uthyrningsdatum ej klart
Vetet 1 113-1-4411 1 2019-10-31 3 172 0
Sötbären/Syrenen 117-1-3111 2 2019-10-31 4 563 0
Enen 11 118-1-1222 2 2019-10-31 4 715 0
Vingen 1 123-2-1010 3 2019-10-31 5 397 0
Violen 12,13 112-3-3212 3 2019-11-30 5 230 0
Falken 3 115-1-1112 3 2019-11-30 4 482 0
Enen 7 152-1-1123 2 2019-11-30 4 971 0
Styrbjörn 7 111-2-2211 4 2019-11-30 6 838 0
Lönnen 3 119-1-1223 3 2019-11-30 5 766 0
Kv Ugglan 201-1-1092 4 2019-11-30 8 277 0
Vetet 1 113-4-7222 2 2019-12-31 4 541 0

0 Månadens tomhyreskostnad

Reserverad lägenhet
Slöjdaren 5 150-4-1111 2 2019-09-30 5 160 0 Väntar svar från Socialen, större kontor

Annelund-Ljung 
Mörlanda 2:65 238-1-5211 2 2019-11-30 4 939 0
Ljung 1:201- Karinsdal 162-1-1112 3 2019-12-31 6 774 0

0 Månadens tomhyreskostnad
93 354
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Kommentarer

Svåruthyrda lägenheter sista svarsdatum 190829, om inget svar nytt erbj 190830
Torggatan 3 3:a
Sveagatan 16 2:a

Erbjudna lägenheter per 190828 med svar 190905
Torggatan 5 B
Östergårdsgatan 2 B
Änggatan 6 A
Torggatan 10 B
Storgatan 20 C
Stenbyvägen 3 C
Stationsvägen 16 B
Berguvsgatan 15 A

Många sökande på varje lägenhet flertalet har inte ekonomi att hyra, i en del fall kan inte erbjudande skickas då begärd informaion saknas för att vi ska kunna göra r  
bedömning.
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 2.till revisor 2019

annbritt 20190904

Lån nr lån kommuninvest 31/8 2019 ränta förfallodat

93852 kommuninvest 19 935 500 0,45% 2021-09-15

81949/112918 kommuninvest 9 757 275 0,19% 2019-09-06/2024-10-02 0,34 %from september

99063 kommuninvest 11 137 525 0,34% 2021-06-01

93851 kommuninvest 23 160 000 0,63% 2022-06-01

80624 kommuninvest 14 385 910 0,70% 2020-12-01

75545 kommuninvest 10 848 025 -0,18% rörligt

78045 kommuninvest 27 750 000 0,61% 2020-10-21

95033 kommuninvest 26 950 000 0,99% 2023-02-22

summa 143 924 235

4

ÖVRIGA LÅN Nossan förvaltning 13 200 000 0,49%

ÖVRIGA LÅN ugglan 2 300 000 0,00%

15 500 000

159 424 235

HERBO     Låneskuld per den siste augusti 2019
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Annbritt  sid 2

BALANSRÄKNING  tkr
TILLGÅNG 2019-08-31 2018-08-31 SKULDER 2019-08-31 2018-08-31
Anläggningstillgångar Eget kapital
Materiella anläggn.tillgångar 181 961 166 055 Bundet eget kapital 14 800 14 800
Inventarier, verktyg 476 602 Aktiekapital 262 262
Pågående arbete 1 661 22 407 (se komm) Reservfond

184 098 189 064 Fritt eget kapital
Finasiella anläggningstilgångar Balanserad vinst eller förlust 8 015 5 049
Andelar i intresseföretag 40 40

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 184 138 189 104 SUMMA EGET KAPITAL 23 077 20 111

Omsättningstillgångar Obeskattade reserver
Kortfristiga fordringar Ackumulerade överavskrivningar 422 323
Kundfordringar 154 313 Periodiseringsfonder 4 246 3 705
Övriga fordringar 0 75 Avsättningar
Förutbet. Kostn och upplupna intäkter 484 509 Avsättningar (latent skatteskuld) -2 731 -3 479

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 158 109 161 079
Skulder till koncernföretag 13 200 13 200

Kassa och bank 25 836 19 863 Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 115 3 115

Summa omsättningstillgångar 26 474 20 760 Leverantörsskulder 1 813 2 610
Skatteskulder -633 850
Övriga kortfr. skulder 1 299 329
Upplupna kostn, förutbet. Intäkter 4 755 6 841

183 595 188 573

SUMMA TILLGÅNGAR 210 612 209 864 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 206 672 208 684
resultat -3 940 -1 180

skuldportfölj se bilaga
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Annbritt Kock Sida 1 2019-09-05

RESULTATRÄKNING   tkr riktlinje 66,7% 66,7% 200,0%
Konto Budget 2019 % av budget 2019-08-31 PROGNOS HELÅR
Hyresintäkter 38 834 66,2% 25 702 39 300
Lokaler 1 373 64,9% 891 1 325
Garage-p-platser 595 66,9% 398 540
Outhyrt -770 20,5% -158 -350
Övriga intäkter 650 84,5% 549 425
Underhåll,rep -7 760 62,7% -4 863 -7 700
Ökat underhåll/Vatten brand 0 0 -300
Driftskostnader -1 576 64,0% -1 008 -1 600
Yttre skötsel -2 173 56,8% -1 235 -2 200
Fastighetsskatt Taxvärden 2017 -755 102,5% -774 -710
Uppvärmning/El -8 297 56,4% -4 676 -8 282
Vatten/Renhållning -3 250 63,8% -2 072 -3 276
Försäkringar -1 259 54,7% -689 -950
Kabeltv -324 52,2% -169 -319
Administration -5 873 71,5% -4 202 -6 648
Avskrivningar -4 771 57,5% -2 742 -4 500
Ränteintäkter 0 19 17
Koncernbidrag 0 -133 -200
Borgensavgift -445 64,3% -286 -447
Ränta -1 111 55,1% -612 -890

RESULTAT FÖRE SKATT 3 088 127,6% 3 940 3 235

0,58%
SNITTRÄNTA senaste 12 månader (och hittills i år)
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 19:40 

Diarienr: 19/01320 

Handläggare: Mona Fridell m.fl. 

Ämnesord:  

Avdelning: Ekonomi & styrning 

Sektion/Enhet: Ekonomisk analys 

Extern medverkan: Extern medverkan 

Datum: 2019-10-01 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 

Ersätter: Ers. nummer 

Bilagor: ”Prognosunderlag K-2019–2026-19040”, finns på vår 
webbplats via följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Sammanfattning 
I detta cirkulär presenterar vi: Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, Ny skatte-
underlagsprognos, Preliminärt beskattningsutfall september, Ny statsbidragsram, Pre-
liminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020, Preliminärt 
utfall i LSS-utjämningen år 2020, Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex, 
samt Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 19:40 

Ekonomi & styrning 
Mona Fridell m.fl. 
 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

 

 

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 

 

Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 
I detta cirkulär presenterar vi: 

● Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer 
● Ny skatteunderlagsprognos 
● Preliminärt beskattningsutfall september 
● Ny statsbidragsram 
● Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020 
● Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 
● Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
● Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 19:35) är prognosen för 
skatteunderlagets ökning åren 2019, 2021 och 2022 uppreviderad. Det förklaras av att 
den aktuella prognosen utgår från en högre potentiell sysselsättningsnivå än den förra 
beräkningen. Utvecklingen för 2020 har justerats ner, främst till följd av förslaget i 
budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020 
Denna bedömning för samhällsekonomin beskrivs mer utförligt i Ekonomirapporten, 
oktober 2019 (som publiceras den 16 oktober). 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 
prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 
Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 
mindre nedgång. 

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsik-
ter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Han-
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delskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global han-
del, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga 
tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på ar-
betsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslös-
heten stiger 2020. 

Ny AKU-statistik1 visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen under somma-
ren. Vi vill poängtera att vår konjunkturprognos baseras på antagande om en rekyl i 
kommande månaders utfall, med åter högre sysselsättningsgrad och en lägre andel ar-
betslösa. Bakgrunden till denna bedömning är att försvagningen enligt AKU är remar-
kabelt snabb och inte rimmar väl med övrig ekonomisk statistik. Vi antar därmed att 
statistiken tillfälligtvis överdriver försvagningen på arbetsmarknaden. Skulle antagan-
det visa sig vara felaktigt, lär vår arbetsmarknadsprognos behöva revideras, med en ti-
digare (och eventuellt större) nedgång i sysselsättningen som sannolik följd. 

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 
understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbets-
marknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 
denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild låg-
konjunktur2. 

Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens högkonjunktur följas av någon 
vidare snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF-
inflationen3 beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i genom-
snitt ligga nära Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 2021. Inflationen be-
döms därmed inte vika påtagligt, när konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms 
möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 20204. Lägre marknadsräntor än 
vad vi tidigare beräknat, på basis av det senaste årets nedgång för obligationsräntorna 
samt lägre styrräntor, medför att KPI-inflationen fortsättningsvis ligger nära KPIF-in-
flationen, både i år och 2020. Inte förrän 2021 antas stigande bostadsräntor mer tydligt 
bidra till en uppgång för KPI-inflationen. 

Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de senaste två åren antas 
fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar 
vi i kalkylen trendmässiga löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskri-

                                                 
 
1 Arbetskraftsundersökningarna utgör SCB:s viktigaste statistik för arbetsmarknaden och definierar 
bland annat det officiella ”arbetslöshetstalet”, det vill säga andelen arbetslösa i arbetskraften. 
2 Eftersom en så hög andel arbetslösa överstiger jämviktsarbetslösheten, enligt vår bedömning. Jäm-
viktsarbetslösheten uppskattar vi till 6,9 procent av arbetskraften. 
3 KPI med fast ränta. 
4 Vi antar en höjning mot slutet av 2020. En fortsatt normalisering av reporäntan antas ske under kalky-
låren. 
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sen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger sam-
man med den återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som 
beräknas ske framöver. 

Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat makroutsikterna kvar-
står. Inte nödvändigtvis behöver ”risker idag” realiseras i ”sämsta tänkbara utfall 
imorgon”. Men vi håller det för troligt att stämningsläget bland hushåll och företag 
också 2020 kommer att hämmas av ovisshet kopplat till dessa makro- eller geopoli-
tiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätta, 
utan någon tydlig ”lösning”. Tillsammans med det faktum att utrymmet för finans- 
och penningpolitiska stimulanser på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfak-
torerna grunden för vår prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill 
beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i USA någon gång under loppet av 2019 
och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck. 

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2021–2023 en 
kalkyl. För kalkylåren antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och ar-
betslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet 
under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 utgör ett slags mel-
lanår. Då antas i scenariot den ”mild lågkonjunkturen” från utgången av 2020 bestå. 
Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är 
en mindre trolig konjunkturdynamik. Antagandet om en mild lågkonjunktur 2021 ska 
också förstås som ett uttryck för risken för en än svagare utveckling 2020 (än i prog-
nosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från ”lågkonjunktur” till ”normalkon-
junktur”, medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande 
sysselsättningspotentialen (potentiella timmar, vilka beräknas utifrån demografin). 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
BNP* 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 1,8 
Sysselsättning, timmar* 2,4 1,0 –0,5 –0,1 0,8 0,4 
Relativ arbetslöshet, procent 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 
Timlön, Nationalräkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 
Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 
Inflation, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 
Inflation, KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

*Kalenderkorrigerad. 

Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020–
2021 
Skatteunderlagsprognosen för 2018 har stämts av mot det preliminära beskattningsut-
fall som Skatteverket publicerade den 4 september. Vår slutsats av avstämningen är att 
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det inte finns skäl att ändra bedömningen i den prognos vi publicerade i augusti (cir-
kulär 19:35). Skatteverkets preliminära och definitiva beskattningsutfall läggs efter 
hand upp på deras webbplats: 
https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/767,  
datumen finns i SKL:s Ekonomikalender. 

Uppräkningsfaktorerna som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 
har av regeringen fastställts till 1,034 för 2019 och 1,026 för 2020, i enlighet med pro-
gnosen i budgetpropositionen för år 2020. 

Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas 
här nedanför och beskrivs utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2019. 

Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av lönesumman 2018 som 
året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det 
beror till viss del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. 
Men huvuddelen förklaras av en regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 
65 år höjdes. Detta kompenserades regioner och kommuner för genom en höjning av 
anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande öknings-
takt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. 

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstak-
ten i år. Orsaken är en långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motver-
kas delvis av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner 
och arbetsmarknadsersättningar. Personer som fyllt 65 år får en ungefär lika stor höj-
ning av grundavdragen som 2018 (vilket även detta år kompenseras via en höjning av 
anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild låg-
konjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 
tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 
(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underlig-
gande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket, SKL. 

År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunk-
tur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteun-
derlagets underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar 
mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid 
efter 2020 överensstämmer den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När 
den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsätt-
ningen åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar 
sig en historiskt genomsnittlig takt. 

Förändring jämfört med SKL:s augustiprognos 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär19:35) räknar vi nu med 
något större skatteunderlagstillväxt åren 2019, 2021 och 2022. Upprevideringarna för-
klaras av att den aktuella prognosen utgår från högre potentiell sysselsättningsnivå än 
den förra beräkningen. Att utvecklingen för 2020 justerats ner beror främst på försla-
get i budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 
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Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018–2022 

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 3,7 17,5 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4  17,3 

ESV sep* 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3  17,4 

SKL aug* 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7  17,7 

Regeringens prognos i BP, (Reg sep i tabellen ovan) ligger till grund för de av regeringen fastställda 
uppräkningsfaktorerna för 2019 och 2020, som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regions-
katt 2020. 

* SKL:s prognos i augusti och ESV-prognosen publicerades innan budgetpropositionen för 2020. Det 
innebär att regeringens förslag om höjt grundavdrag 2020 för personer som fyllt 65 år (som beräknas 
minska skatteunderlagets ökning 2020 med 0,5 procent) inte var känt vid prognostillfället. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Sett över hela perioden 2018–2022 visar SKL:s, regeringens och Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) prognoser nästan exakt lika stor skatteunderlagstillväxt (tabell 2). En-
ligt SKL:s bedömning blir den totala ökningen under femårsperioden aningen större 
än vad regeringen och ESV räknar med. Skillnaderna är större i synen på utvecklingen 
enskilda år. 

Jämfört med regeringens bedömning växer skatteunderlaget i SKL-prognosen något 
långsammare åren 2019 och 2020. Det förklaras av att regeringens beräkningar utgår 
från en mer uthållig högkonjunktur med fortsatt ökning av arbetade timmar under hela 
perioden. Detta motverkas inte fullt ut av att SKL förutser större löneökningar än re-
geringen. SKL:s beräkningar för 2022 baseras på att ekonomin utvecklas i konjunktu-
rell balans, med större ökning av både arbetade timmar och löner än i regeringens be-
räkning. 

Att skatteunderlaget växer mer i SKL:s prognos än i ESV:s år 2019 beror framförallt 
på att SKL räknar med större löneökningar. År 2020 visar ESV:s bedömning starkare 
skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Det beror till övervägande del på att budgetproposit-
ionens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år inte var känt när ESV 
gjorde sin prognos. Större lönehöjningar och högre inkomster av vissa sociala ersätt-
ningar i ESV-prognosen bidrar också till skillnaden. Den väsentligt större ökningen i 
SKL:s prognos för år 2022 beror på att både löner, arbetade timmar och pensionsin-
komster tilltar mer i SKL-beräkningen. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de 
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egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får dis-
poneras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för 
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämp-
ning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020–2023 (tabell 3). 
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresul-
tat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 

Årlig ökning 4,3 3,9 3,0 3,2 3,9 3,7 

Differens 0,4 0,1 –1,1 –0,9 –0,1 –0,3 

Källa: Skatteverket och SKL. 

Preliminärt beskattningsutfall september 
I september kom Skatteverkets fjärde beräkning av beskattningsutfallet för inkomstår 
2018. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats: 

https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/767 

Det preliminära utfallet bygger på 98,7 procent av deklarationerna. Hur stor andel av 
deklarationerna som granskats i respektive kommun finns på webbplatsen som 
hänvisas till ovan. 

Slutavräkningar 2018–2020 
Slutavräkning 2018 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Av-
räkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagspro-
gnos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2017 och 2018 till 4,8 procent re-
spektive 3,4 procent i Budgetpropositionen för år 2018. Slutligt utfall för 2017 blev 
4,49 procent och vår prognos i december 2018 visade på en ökning av skatteunderla-
get med 3,6 procent för 2018. Med den bedömningen uppgick rekommenderad upp-
bokning i bokslut 2018 till –61 kronor per invånare den 1.11.2017. 
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SKL:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 3,7 procent för 2018 vil-
ket innebär att prognosen för slutavräkningen 2018 beräknas till –17 kronor per invå-
nare den 1.11 2017 och därmed uppstår en positiv korrigeringspost för 2018 på 44 
kronor per invånare. Jämfört med vår prognos i augusti är det ingen förändring. 

Slutavräkning 2019 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent 
respektive 3,9 procent. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår 
prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till –457 kronor per invå-
nare den 1.11.2018. Jämfört med vår prognos i augusti är det dock en förbättring med 
46 kronor. 

Slutavräkning 2020 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent 
respektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKL:s prognos innebär 
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ 
och uppgår till –140 kronor per invånare den 1.11.2019. 

Regleringsbidrag/avgift 

SKL har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjäm-
ningen för åren 2019 till 2022 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen i cirkulär 19:35 beror vår senaste skatteunderlagsprognos, regeringens fast-
ställda uppräkningsfaktorer och förändringar av anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning i samband med budgetpropositionen 2020 samt ett nytt införandebidrag från 
och med 2020. Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget vilket 
försämrar regleringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/inv år 2020, 87 kr/inv 
år 2021, 22 kr/inv år 2022 och 3 kr/inv år 2023. 

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invåna-
rantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra be-
räkningar av regleringsposten nedan. Den del som ingår uppgår till 3,5 miljarder kro-
nor (343 kronor/invånare) år 2019, 4,9 miljarder år 2020 (475 kr/inv) och från och 
med 2021 ingår 7,0 miljarder kronor (673 kr/inv). Den del som fördelas utifrån flyk-
tingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” som första 
gången aviserades i BP 2018, ingår i SKL:s beräkningar och påverkar därmed regle-
ringsposten positivt med 3,5 miljarder kronor 2019 (343 kr/inv) och 7 miljarder kro-
nor fr.o.m. 2020 (679 kr/inv). 
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Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Miljoner kronor 

 2019 2020 2021 2022 
Inkomstutjämning, netto (+) 70 395 71 601 73 892 76 627 

Strukturbidrag (+) 1 052 1 062 1 071 1 080 
Införandebidrag (+) 0 2 814 906 235 
Summa inkomster för kommunerna (1) 71 416 75 458 75 870 77 942 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 78 589 86 159 88 372 88 724 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 7 173 10 701 12 502 10 782 

Källa: SCB och SKL. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Kronor per invånare 

 2019 2020 2021 2022 
Inkomstutjämning, netto (+) 6 891 6 944 7 105 7 310 
Strukturbidrag (+) 103 103 103 103 
Införandebidrag (+) 0 273 87 22 
Summa inkomster för kommunerna (1) 6 991 7 318 7 296 7 435 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 7 693 8 356 8 498 8 464 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 702 1 038 1 202 1 028 

Källa: SCB och SKL. 

Preliminär utjämning för år 2020 

SCB har den 27 september presenterat en preliminär beräkning av 2020 års utjäm-
ningssystem. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkning-
arna finns på SCB:s hemsida, under Offentlig ekonomi/ Finanser för den kommunala 
sektorn/ Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader. Det defi-
nitiva utfallet för 2020 presenteras av SCB den 20 december. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkningar av inkomstutjämningen skiljer sig från de kommunvisa uppgifter 
som presenteras i detta cirkulär. 

SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2019 för att beräkna skattekraf-
ten. I Prognosunderlaget har SKL räknat med en prognos på befolkningen per den 1 
november 2019. 

Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på den ga-
ranterade skattekraften i riket, vilket påverkar kommunernas avgift respektive bidrag i 
inkomstutjämningen. Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2020 presente-
ras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar in-
komst 2018 samt regionernas folkmängd per den 1 november 2019 och nya länsvisa 
skattesatser i samband med eventuella skatteväxlingar. 
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Kostnadsutjämningen 
SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen. Försla-
get bygger på regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, som kommer att 
behandlas av riksdagen den 20 november. 

Utfallet ändras kraftigt jämfört med det nuvarande systemet, som vår aprilprognos ba-
serades på. Regeringens förslag bygger också på en annan kostnadsutjämningsmodell 
för individ- och familjeomsorg än vad Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den 
stora skillnaden är att två variabler tas bort (barnfattigdomsvariabeln och andel invå-
nare äldre än 65 år) samt att variablernas viktning räknas om. Variabeln tätortsbefolk-
ning ges tyngre vikt, varför storstäderna får ett förbättrat utfall. Eftersom kostnadsut-
jämningen är en inomkommunal omfördelning innebär det att många andra kommuner 
får ett försämrat utfall. 

Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen 

Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2020 bygger på förändringen av folk-
mängden mellan den 1 november 2018 och den 1 november 2019, som måste öka med 
mer än 1,2 procent. Befolkningen måste även ökat med i genomsnitt minst 1,2 procent 
de fyra föregående åren. 

I den bilagda filen är kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive even-
tuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär att de 86 kommuner som är 
aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan) hanterar denna post sepa-
rat. 

I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som 
finansieringen av densamma. I filen ” Prognosunderlag K 2019–2026-19040” har 
eventuell ersättning för eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Be-
loppet kan dock förändras beroende på utfallet i befolkningsstatistiken. 

Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsökning  
2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Knivsta 18 720 141 3,86% 1,06% 
Sundbyberg 50 564 521 3,52% 1,90% 
Upplands-Bro 28 756 610 3,18% 1,92% 
Trosa 13 309 451 2,81% 1,68% 
Nykvarn 10 923 148 2,81% 1,08% 
Järfälla 78 480 574 2,61% 1,88% 
Älmhult 17 568 73 2,49% 0,93% 
Lekeberg 8 116 353 2,41% 1,46% 
Värmdö 44 397 312 2,33% 1,39% 
Solna 80 950 0 2,22% 0,32% 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen, forts. 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsök-
ning  

2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Haninge 89 989 245 2,22% 1,27% 
Åre 11 529 0 2,21% 0,10% 
Habo 12 140 506 2,18% 1,75% 
Bollebygd 9 427 0 2,16% 0,29% 
Sigtuna 48 130 197 2,14% 1,18% 
Österåker 44 831 201 2,11% 1,19% 
Ale 30 926 315 2,10% 1,40% 
Upplands Väsby 45 543 531 2,05% 1,84% 
Mölndal 68 152 148 1,98% 1,08% 
Uppsala 225 164 222 1,98% 1,25% 
Hammarö 16 483 0 1,97% 0,79% 
Enköping 44 429 365 1,89% 1,52% 
Nacka 103 656 259 1,88% 1,33% 
Lilla Edet 14 046 101 1,87% 1,00% 
Östra Göinge 14 915 0 1,86% 0,61% 
Helsingborg 145 415 71 1,85% 0,93% 
Örebro 153 367 34 1,84% 0,87% 
Lomma 24 763 0 1,84% 0,52% 
Markaryd 10 260 39 1,76% 0,87% 
Lessebo 8 780 0 1,73% –0,86% 
Norrtälje 61 769 107 1,73% 1,01% 
Staffanstorp 24 724 129 1,73% 1,04% 
Laholm 25 491 111 1,71% 1,02% 
Huddinge 111 722 27 1,70% 0,85% 
Håbo 21 564 302 1,70% 1,39% 
Vellinge 36 499 0 1,69% 0,01% 
Gnesta 11 237 237 1,66% 1,24% 
Burlöv 18 360 469 1,65% 1,64% 
Hylte 10 914 0 1,64% –0,13% 
Malmö 339 313 92 1,63% 0,97% 
Svedala 21 576 577 1,62% 1,84% 
Kungsbacka 83 348 0 1,59% 0,71% 
Växjö 92 567 6 1,53% 0,81% 
Umeå 127 119 0 1,52% 0,32% 
Tyresö 48 004 2 1,52% 0,80% 
Åstorp 15 987 0 1,52% 0,28% 
Kungälv 45 086 644 1,51% 2,04% 
Halmstad 101 268 36 1,50% 0,87% 
Avesta 23 323 0 1,49% –0,12% 
Lund 122 948 0 1,48% 0,13% 
Ekerö 28 308 0 1,47% 0,71% 
Eksjö 17 667 0 1,46% 0,71% 
Linköping 161 034 0 1,46% 0,38% 
Lerum 42 137 17 1,45% 0,83% 
Kalmar 68 510 0 1,44% 0,63% 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen, forts. 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsökning  
2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Aneby 6 832 0 1,43% 0,74% 
Vaxholm 12 023 0 1,42% 0,39% 
Västerås 152 078 106 1,42% 1,00% 
Täby 71 397 0 1,39% 0,58% 
Göteborg 571 868 0 1,38% 0,78% 
Ronneby 29 695 0 1,36% 0,23% 
Vaggeryd 13 980 270 1,36% 1,33% 
Nässjö 31 477 0 1,36% 0,26% 
Södertälje 97 381 332 1,35% 1,42% 
Stockholm 962 154 0 1,32% 0,71% 
Jönköping 139 222 0 1,31% 0,51% 
Kävlinge 31 491 0 1,30% 0,75% 
Strängnäs 35 761 390 1,30% 1,54% 
Tjörn 15 922 94 1,30% 0,99% 
Mellerud 9 354 0 1,30% 0,35% 
Falkenberg 44 701 82 1,29% 0,96% 
Ulricehamn 24 445 0 1,27% 0,46% 
Höör 16 637 87 1,27% 0,97% 
Partille 38 443 159 1,26% 1,10% 
Varberg 63 630 115 1,26% 1,03% 
Stenungssund 26 503 0 1,24% 0,60% 
Klippan 17 600 0 1,24% 0,50% 
Uddevalla 56 259 0 1,24% 0,78% 
Lidingö 47 818 0 1,24% 0,42% 
Vårgårda 11 658 180 1,23% 1,15% 
Kungsör 8 667 0 1,23% 0,07% 
Landskrona 45 775 0 1,22% 0,47% 
Skövde 55 729 0 1,22% 0,41% 
Hörby 15 635 0 1,21% 0,06% 

 

Införandebidrag påverkar regleringsposten för samtliga kommuner 

Regeringen anser att kommuner och regioner bör ges en möjlighet till successiv om-
ställning genom ett införandebidrag som begränsar intäktsminskningen eller avgifts-
ökningen sätts till 250 kronor per invånare. Regeringen föreslår också att kostnaden 
för att finansiera införandebidraget inkluderas i beräkningen av införandebidraget. 

Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget. Detta försämrar regle-
ringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/inv år 2020, 87 kr/inv år 2021, 22 
kr/inv år 2022 och 3 kr/inv år 2023. 
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Nya prislappar 

För kommuner som arbetar med en prognos på kostnadsutjämningen finns prislappar i 
modellen skatter och bidrag, som används i beräkningen av förändring mellan åren. 
Dessa har räknats om utifrån det nya utjämningsförslaget. 

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter 
för LSS-utjämningen för 2020. Regeringen har även i år beslutat att uppdatera beräk-
ningen av personalkostnadsindex med uppgifter från RS 2018. 

Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 19:29) har förändringar 
skett genom att de tre kommuner som inte lämnat in RS för 2018 vid den tidpunkten 
nu kommit in. Detta påverkar rikstotalen och prislapparna i systemet. Dessutom finns 
ett fåtal rättningar i underlaget från Räkenskapssammandraget och antalsstatistiken för 
utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda kommunerna påverkar detta även 
den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. Dessutom kan upp-
daterade befolkningssiffror till 2019-06-30 ge differenser för enskilda kommuner. 
Även differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär 19:20) är relativt små för 
de kommuner där beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2018. 

I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är 
uppdaterad till den 1 november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fat-
tar beslut om bidrag och avgifter för år 2020, kan förändringar ske som påverkar upp-
gifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis med smärre differenser 
mot denna prognos. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhet-
ens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbruk-
ning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under peri-
oden 2018–2023. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att 
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsätt-
ningar som används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 7. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Arbetskraftskostnader* 3,3 2,7 2,8 3,2 3,0 2,7 
Övrig förbrukning 2,9 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 
Prisförändring 3,2 % 2,6 % 2,7 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 
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Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökning-
arna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och av-
talsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen 
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbets-
givaravgifterna. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning 
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneök-
ningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, 
dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader 
respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2019–2026 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2019–2026 på vår webbplats på nedanstående länk: 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2019–2026. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en 
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag 
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecifi-
cering.1403.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 19:35) beror på: 
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Preliminärt beskattningsutfall september 
• Ny statsbidragsram 
• Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020 
• Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 
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Ny version av modellen ”Skatter & bidrag” 
OBS! Förändringar i förslaget på ett reviderat kostnadsutjämningssystem innebär att 
blad 6 i modellen Skatter & bidrag har fått göras om. Därför skickas en helt ny modell 
ut till kommunernas kontaktpersoner. Det publiceras ingen uppdateringsfil denna gång 
och under resten av året är det den nya modellen som ska användas. 

Information om tidpunkter under 2019 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på 
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten 
längst ner på sidan. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste upp-
daterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-
452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjäm-
ningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Pe-
ter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kom-
munal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-
452 79 10.  
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Mona Fridell 

Bilagor 
”Prognosunderlag K-2019–2026-19040”, finns på vår webbplats via följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 
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arna är att de generella bidragen ökar med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna 
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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 

Budgetpropositionen för 2020 och Hösträndrings- 
budgeten för 2019 
Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020 (2019/20:1) 
och Höständringsbudgeten för 2019 (2019/20:2). Vi sammanfattar de förslag inom 
olika områden som berör kommunerna åren 2020–2022. Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. 
Höständringsbudgeten har ett förslag som påverkar kommunerna. Nedan sammanfat-
tas några av satsningarna: 

• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 
till kommunerna. 

• Det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 
miljarder 2021. 

• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020. 

• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår 
sedan helt. 
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Ekonomi 
I propositionen redovisas regeringens prognos för 2019–2022, tyngdpunkten ligger på 
utvecklingen 2019 och 2020. Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin mat-
tats av efter flera år med hög tillväxt. Indikatorer tyder på en fortsatt relativt svag ut-
veckling i många länder. Sammantaget väntas tillväxten i sammanvägd BNP i de län-
der som är viktiga för Sveriges utrikeshandel mattas av 2019, för att därefter växa un-
gefär i linje med genomsnittet sedan 2000. Inflationstakten i omvärlden bedöms bli 
något lägre 2019 än 2018, till följd av en långsammare utveckling av energi- och råva-
rupriser. Inflationen tilltar något 2020. 

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resurs-
utnyttjandet bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under första halvåret 2019 
mattades dock den inhemska efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på att 
tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i om-
världen, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion 
väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020. 

Hushållens konsumtion bedöms växa i en långsammare takt 2019 än tidigare år. Den 
svagare tillväxttakten bedöms till viss del vara tillfällig och hushållen förväntas öka 
sin konsumtion i en högre takt 2020. De offentliga konsumtionsutgifterna väntas de 
kommande åren utvecklas svagt. Det förklaras främst av att utgifter förknippade med 
nyanländas första år i Sverige successivt minskar. Dessutom väntas den offentliga sek-
torns inkomster öka i en långsammare takt efter några år med ovanligt snabbt stigande 
inkomster. Det begränsar förutsättningarna att öka de offentliga konsumtionsutgif-
terna. 

De senaste årens höga BNP-tillväxt har till stor del drivits av att investeringar ökat i 
snabb takt, främst i bostadssektorn men även i övriga delar av näringslivet. Även 
kommunala investeringar har ökat snabbt. Men under det första halvåret 2019 sjönk 
investeringarna. Efter flera år med ökat bostadsbyggande minskade antalet påbörjade 
bostäder 2017 och under första halvåret 2019 har även antalet beviljade bygglov mins-
kat, vilket indikerar en fortsatt nedgång i bostadsbyggandet framöver. Även investe-
ringarna i näringslivet exklusive bostäder väntas öka långsammare 2019 och 2020 än 
de senaste åren. De offentliga investeringarna väntas inte heller växa i samma takt då 
kommunsektorn, som drivit tillväxten de senaste åren, bedöms öka sina investeringar i 
långsammare takt. De statliga investeringarna väntas däremot öka i en snabbare takt 
än tidigare, främst till följd av ökade investeringar i infrastruktur. 

Lägre förväntad global tillväxt tillsammans med en gradvis förstärkning av kronan 
förväntas bidra till att exporten ökar långsammare även 2020. En svagare utveckling 
av den inhemska efterfrågan talar för att även importen ökar långsammare framöver. 
Sammantaget bedöms dock nettoexporten bidra positivt till BNP-utvecklingen 2019 
och även 2020, om än betydligt mindre. 

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, 
men under det första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden dämpats, 
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både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har minskat något. Arbetslös-
heten har enligt regeringen inte minskat sedan 2018. 

Framåtblickande indikatorer talar för att utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att 
vara fortsatt dämpad den närmaste tiden. Sedan slutet av 2018 har andelen företag som 
upplever brist på arbetskraft minskat tydligt. Det är dock fortfarande fler arbetsgivare 
än normalt som upplever brist på arbetskraft. Bristen har under många år varit betyd-
ligt högre i den offentliga sektorn jämfört med i näringslivet. Bristtalen i offentlig sek-
tor har dock minskat något sedan 2017. Det är framför allt i kommuner och landsting 
som bristtalen är höga. Sammantaget bedöms sysselsättningen och arbetskraften fort-
sätta att öka både 2019 och 2020, men tillväxten väntas avta väsentligt jämfört med 
tidigare år. Både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet bedöms även fort-
satt vara mycket höga. Arbetslösheten förväntas vara oförändrad 2019 jämfört med 
2018, för att sedan öka marginellt 2020. 

I takt med att efterfrågan på arbetskraft och rekryteringsbehoven dämpas bedöms re-
sursutnyttjandet gradvis gå mot ett balanserat konjunkturläge. Det återspeglas i att 
BNP-gapet, det vill säga den procentuella skillnaden mellan faktisk och potentiell 
BNP, minskar 2019 och 2020. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige talar 
för att inflationen stiger de kommande åren. Samtidigt finns det ett antal faktorer som 
förväntas verka återhållande på inflationen 2019 och 2020. Löneutvecklingen väntas 
bli fortsatt dämpad jämfört med tidigare perioder av ansträngt resursutnyttjande. Dess-
utom indikerar terminspriser på råolja och el att energiprisernas direkta bidrag till 
KPIF-inflationen blir betydligt mindre framöver än de senaste åren. 

Riksbanken höll reporäntan och prognosen oförändrad i juli 2019. Ränteförväntning-
arna har dock sjunkit och marknadsaktörer förväntar sig inte längre att Riksbanken hö-
jer räntan inom de närmaste två åren. Reporäntan bedöms därför inte höjas 2019 eller 
2020 i prognosen. Det lägre internationella ränteläget tar sig även uttryck i låga räntor 
på statsobligationer 

I propositionen beskrivs ett huvudscenario för svensk ekonomi 2021 och 2022, under 
förutsättning att inga nya störningar påverkar ekonomin. En utgångspunkt här är att 
BNP-utvecklingen på längre sikt huvudsakligen bestäms av ekonomins utbudssida. 
Enligt regeringen är detta liktydigt med tillväxten i produktivitet och antalet arbetade 
timmar. Vidare innebär regeringens principer för prognoser att endast beslutade och 
aviserade förändringar av skattebaserna och av statens utgifter beaktas. 

Den ovan beskrivna utvecklingen är regeringens huvudscenario och bedöms vara den 
mest sannolika utvecklingen. Men prognoser är alltid förknippade med osäkerheter. 
Man beskriver några av osäkerheterna och redovisar ett par alternativa scenarier. En-
ligt regeringen finns det en betydande risk för att Storbritannien lämnar EU utan ett 
avtal. Huvudscenariot bygger dock på att de lämnar med ett utträdesavtal på plats. 

På några års sikt antas att kommunsektorn som helhet redovisa resultat i linje med 
god ekonomisk hushållning. Principerna kan enligt regeringen få som konsekvens att 
den kommunala konsumtionen avviker från det s.k. demografiska behovet. (Kommunal 
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konsumtion beräknas minska med 0,4 procent 2020, 0,8 procent 2021 och med 0,7 
procent 2022.) 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i budgetpropositionen 
Procentuell förändring om inte annat anges; prognoser från VÅP 2019 i parentes 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP1 2,5 (2,4) 1,5 (1,6) 1,2 (1,4) 1,7 (1,5) 2,0 (2,0) 

Arbetade timmar1 2,4 (2,4) 1,1 (1,0) 0,3 (0,3) 0,3 (0,4) 0,5 (0,6) 

Arbetslöshet2 6,3 (6,3) 6,3 (6,3) 6,4 (6,4) 6,4 (6,4) 6,5 (6,5) 

BNP-gap3 1,2 (1,2) 0,9 (1,0) 0,2 (0,4) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

Timlöner4 2,5 (2,6) 2,6 (2,8) 2,8 (2,9) 3,0 (3,1) 3,1 (3,2) 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 (2,1) 1,7 (1,7) 1,6 (1,5) 1,8 (1,9) 2,0 (2,0) 

Prisbasbelopp, tusen kronor 45,5 (45,5) 46,5 (46,5) 47,3 (47,5) 48,2 (48,4) 49,2 (49,4) 

Finansiellt sparande i off.  
sektor5 

0,9 (0,7) 0,4 (0,6) 0,3 (0,7) 0,4 (1,1) 1,2 (1,9) 

Strukturellt sparande i off.  
sektor6 

0,0 (0,1) 0,0 (0,2) 0,2 (0,5) 0,5 (1,0) 1,3 (1,9) 

Konsoliderad bruttoskuld5 38,8 (38,8) 34,8 (34,5) 33,4 (32,8) 31,8 (30,9) 29,6 (28,2) 

1Kalenderkorrigerade.    2Procent av arbetskraften.    3Procent av potentiell BNP. 
4Konjunkturlönestatistiken.    5Procentandel av BNP . 6Procentandel av potentiell BNP 

Källa: Budgetpropositionen 2020. 

Frågor om Ekonomi kan ställas till Bo Legerius tfn 08-452 77 34, avdelningen för 
ekonomi och styrning. 

Regeringens skatteunderlagsprognos 
Enligt regeringen väntas det kommunala skatteunderlagets ökningstakt mattas något 
framöver, främst till följd av att tillväxten i lönesumman väntas avta. 

Regeringens prognos på skatteunderlaget är kraftigt nedreviderat jämfört med 2019 
års vårproposition. Den ackumulerade nivån år 2022 beräknas nu vara 1,5 procenten-
heter lägre än i vårberäkningen. Det beror delvis (0,5 procentenheter) på den ytterli-
gare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år som föreslås i BP 2020 
och som sektorn kompenseras för via det generella statsbidraget. Dessutom utgår den 
nya prognosen bland annat från en långsammare utveckling av lönesumman. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2018–2022 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4 17,3 

ESV sep* 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3 17,4 

SKL aug* 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 17,7 

Reg apr* 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8 

*Den höjning av grundavdragen år 2020 för personer som fyllt 65 år är inte beaktad. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget 2019 och 2021 men 
lägre 2020 och 2022 än den prognos SKL publicerade i augusti. Skillnaden 2020 för-
klaras främst av förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Att rege-
ringens prognos visar större ökning än SKL:s 2019 och 2021 beror på att regeringens 
beräkningar utgår från större sysselsättningsökning och mer uthållig högkonjunktur. 

Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen 
för ekonomi och styrning. 

Kommunalekonomisk utjämning 

Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, kommu-
ner 
Nedanstående tabeller utgår från föreslagna ramar i BP2019 för respektive år. I tabel-
lerna redovisas vilka förändringar som gjorts i BP 2020 jämfört med i de tidigare avi-
serade anslagsramarna i BP2019. 

I samband med vår skatteunderlagsprognos den 1 oktober kommer uppdateringsfiler 
till modellen skatter och bidrag och prognosunderlag att finnas tillgängliga. Senast 
vecka 39 kommer också våra specifikationer över vissa statsbidrag att uppdateras. 

Tabell 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Miljoner kronor 

 2019 2020 2021 2022 

Totalt enligt cirkulär 18:68 78 589 84 129 86 969 86 969 

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen     

Kommunal räddningstjänst   45 45 

Ungdomsövervakning   2,5 2,5 

HPV-vaccination av pojkar  10 10 10 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar  
enligt den kommunala finansieringsprincipen 

Lovskola åk 6–9  –350 –350  

En undervisningstimme per dag lågstadiet  –225 –900 –900 

Utveckling nationella prov     –62 

Läroplans- och skollagsförändringar (förslag från 
Skolkommissionen) 

 –20 –20 –20 

Övriga ekonomiska regleringar     

Nedsättning av fastighetsavgiften    64 

Sänkt skatt för personer över 65 år  2 611 2 611 2 611 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark  5 5 5 

Överföring till anslag 1:3 Kommunalekonomiska 
föreningar 

 –1 –1 –1 

Totalt enligt detta cirkulär 78 589 86 159 88 372 88 724 
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Tabell 4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Kronor per invånare 

 2019 2020 2021 2022 

Totalt enligt cirkulär 18:68 7 693 8 159 8 363 8 296 

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen     

Kommunal räddningstjänst   4 4 

Ungdomsövervakning   0 0 

HPV-vaccination av pojkar  1 1 1 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 

Lovskola åk 6–9  –34 –34  

En undervisningstimme per dag lågstadiet  –22 –87 –86 

Utveckling nationella prov     –6 

Läroplans- och skollagsförändringar (förslag från 
Skolkommissionen) 

–2 –2 –2  

Övriga ekonomiska regleringar     

Nedsättning av fastighetsavgiften    6 

Sänkt skatt för personer över 65 år  253 251 249 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark  0 0 0 

Överföring till anslag 1:3 Kommunalekonomiska föreningar 0 0 0  

Totalt enligt detta cirkulär 7 693 8 356 8 498 8 464 

 

Tidigare aviserade och föreslagna tillskott 

De generella tillskott som finns i regeringens tabell 2.10 i utgiftsområde 25 innehåller 
inga förändringar jämfört med tidigare aviseringar. De ”gamla välfärdsmiljar-
derna” aviserades i BP17. Totalt utgör dessa 10 miljarder kronor till kommuner och 
regioner från och med 2017. En viss andel av bidraget ingår i de generella statsbidra-
get, och en viss andel fördelas utifrån kommunernas asyl- och flyktingmottagande. 
Dessa andelar förändras över tiden, samtidigt ökar också regionernas andel något. 

De ”nya välfärdsmiljarderna” aviserades i BP18 och för 2019 tillfördes 3,5 miljarder 
kronor till kommunernas generella statsbidrag. Ytterligare 3,5 miljarder aviserades 
att tillföras från och med 2020. Sedan hösten 2017 har dessa 3,5 miljarder för 2019 
och 7,0 miljarder för 2020 ingått i SKL:s beräkningar av det generella statsbidraget 
och därmed ingått i de kommunvisa budgetförutsättningarna. Budgetpropositionen 
för 2020 innehåller alltså ingen förändring av de generella tillskotten. 

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen 

Regeringen avser att lämna förslag om att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla 
en övergripande ledning av räddningstjänsten. Förslaget baseras på betänkandet En ef-
fektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). För att kompensera kommunerna 
för det utökade åtagandet, beräknas anslaget ökas med 45 miljoner kronor från och 
med 2021. 
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Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om en ny påföljd för unga lagöver-
trädare, ungdomsövervakning. Förslaget baseras på promemorian Nya ungdomspåfölj-
der (Ds 2017:25), som bygger på Påföljdsutredningens betänkande Nya påföljder 
(SOU 2012:34). För att kompensera kommunerna för det utökade åtagande som änd-
ringen innebär beräknas anslaget ökas med 2,5 miljoner kronor från och med 2021. 

Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av pojkar mot 
humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet 
för barn. Regeringen avser att besluta i enlighet med förslaget. För att ersätta kommu-
nerna för ökade kostnader föreslår regeringen att kommunernas kompenseras med 10 
miljoner kronor från och med 2020 medan regionerna kompenseras med 46 miljoner. 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar enligt den kommunala finansierings-
principen 

I den beslutade budgeten för 2019 beräknades 350 miljoner kronor från och med 2020 
tillföras anslaget för en skyldighet för skolhuvudmän att erbjuda lovskola i fyra veckor 
i årskurs 6 till årskurs 9. Eftersom frågan först ska utredas bedömer regeringen att det 
är för tidigt att tillföra medel för ändamålet. Anslaget minskas därför med 350 miljo-
ner kronor 2020 och 2021. En utökad lovskola ska utredas och sedan införas 2022. 

I den beslutade budgeten för 2019 beräknades 225 miljoner kronor 2020 och 900 mil-
joner kronor från och med 2021 avsättas för utökad undervisningstid i lågstadiet. Mot 
bakgrund av den rådande lärarbristen bedömer regeringen att utökningen inte bör ge-
nomföras. Anslaget minskas därför med 225 miljoner kronor 2020 och beräknas mins-
kas med 900 miljoner kronor från och med 2021. 

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att anslaget skulle minskas till följd av för-
slag i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov, som beräk-
nades innebära en kostnadsminskning med 123 miljoner kronor för kommunerna. An-
slaget minskades med 61 miljoner kronor 2018–2021 och planerades att minska med 
ytterligare 62 miljoner kronor från och med 2022. I budgetpropositionen för 2018 be-
dömde dock regeringen att minskningen borde vara lägre och anslaget ökades därför 
med 14 miljoner från och med 2018. Nu genomförs den tidigare planerade minsk-
ningen med 62 miljoner från och med 2022. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget med 50 miljoner kronor 
årligen för att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid skollags- och läroplans-
förändringar utifrån 2015 års skolkommissions förslag (SOU 2017:35). Anslaget 
minskades sedan med 30 miljoner kronor från och med 2019 då riksdagen inte antog 
Skolkommissionens förslag för en inriktningsbestämmelse i skollagen om att skolhu-
vudmän ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. 
Med anledning av att de läroplansändringarna som förväntades innebära kostnader för 
kommunerna inte bedöms genomföras, föreslår regeringen att anslaget minskas med 
ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2020. 
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Övriga ekonomiska regleringar 

Riksdagen antog regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 om en utökad 
nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation (prop. 2012/13:1). Nedsättningen 
minskar kommunernas inkomster från fastighetsavgiften stegvis 2018–2027. För 2020 
beräknas anslaget ökas med 128 miljoner kronor, för 2021 med 192 miljoner kronor, 
och för 2022 beräknas 256 miljoner kronor. Jämfört med den ram som beräknades i 
Budgetpropositionen för 2019 har beloppen inte ändrats men belopp för 2022 har till-
kommit. 

Regeringen föreslår i denna proposition att det förhöjda grundavdraget för dem som 
vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Förslaget medför att det kommu-
nala skatteunderlaget minskar, vilket innebär en minskning av kommunernas och reg-
ionernas skatteintäkter. Regeringen föreslår att kommunerna och regionerna kompen-
seras för det intäktsbortfall som förslaget medför. Anslaget ökas därför med 4,1 mil-
jarder kronor från och med 2020. Preliminärt beräknas kompensationen fördelas med 
2,6 miljarder kronor till kommunerna och 1,5 miljarder kronor till regionerna. 

I skatteavtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor regleras hur län-
derna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till följd av att pendlare 
mellan länderna beskattas i arbetslandet och inte i bosättningslandet. För 2020 föreslås 
en ökning av anslaget med 4,8 miljoner kronor för kommunerna. 

Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Mona Fridell, tfn 08-
452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Barn och utbildning 

Förskola och skola 
Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder 2020 och till 6,2 miljarder 
från och med 2021. 

SKL har i en skrivelse uppmanat regeringen att skyndsamt se över konstruktionen 
statsbidraget för likvärdig skola. Villkoren i statsbidraget kringskär kommuners möj-
lighet att med god ekonomisk hushållning hantera förändrade förutsättningar. Vi ef-
terlyser bidragsvillkor som bättre tar hänsyn till lokala förhållanden och behov. 

För att bland annat finansiera höjningen av likvärdighetsbidraget minskar lågstadielyf-
tet från 2 miljarder till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt från 2021. 

Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar till 1 miljard från och med 2020. 

I budgetpropositionen anges att regeringen har som ambition att de riktade statsbidra-
gen på skolområdet ska bli betydligt färre och enklare. Det innebär att vissa bidrag 
kommer fasas ut under mandatperioden medan andra kommer att föras samman. 
Bland de som fasas ut finns bidraget för mer personal i fritidshem, vilket som planerat 
upphör vid utgången av 2019. Bidraget för fler anställda i lågstadiet fasas ut och att 
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döma av budgeten blir första halvåret 2020 det sista med detta bidrag. Ett första steg 
mot sammanslagning av befintliga statsbidrag tas genom att de idag tre olika bidragen 
som finns avseende karriärtjänster för lärare, varav ett avser karriärtjänster i utanför-
skapsområden, förs samman till ett samlat bidrag. 

Lärarlyftet II förlängs till år 2025 och utvidgas till att omfatta fler lärargrupper än hit-
tills. Även insatserna för att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan för-
längs och utvidgas. Detsamma gäller statsbidraget för behörighetsgivande utbildning 
för lärare i yrkesämnen. 

I M:s och KD:s budget avsattes från 2020 medel i de generella statsbidragen för utö-
kad undervisningstid i lågstadiet samt lovskola redan från årskurs 6. Dessa pengar 
finns inte med i regeringens budget, vilket innebär att de reformerna inte blir av 2020. 
Regeringen bedömer att undervisningstiden inte bör ökas med anledning av den lärar-
brist som svensk skola är inne i. Vad gäller utökad lovskola anges att den ska utredas 
och införas 2022. 

Frågor om detta avsnitt kan ställas till Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 79 45, avdel-
ningen för utbildning och arbetsmarknad eller Mona Fridell, tfn 08-452 79 10, avdel-
ningen för ekonomi och styrning. 

Kommunal vuxenutbildning och studiestartsstöd 
Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser 2020 inom regionalt yr-
kesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). För 2021–2022 föreslås 41 000 plat-
ser vardera år. Regeringen föreslår att 2 372 miljoner kronor anvisas för statsbidrag 
för yrkesvux 2020, en ökning på 100 miljoner jämfört med 2019. 

Detta är en minskning med 190 miljoner kronor jämfört med vad som tidigare avise-
rats men innebär en mer realistisk nivå i antal platser i nuläget. 

För att underlätta utbyggnaden av regionalt yrkesvux avser regeringen att göra föränd-
ringar av de villkor som ställs på kommunerna för att finansiera motsvarande antal ut-
bildningsplatser för att få del av statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna. Regeringen 
föreslår också att regeringen när det gäller statsbidraget bemyndigas att under 2020 
ingå ekonomiska åtaganden för kommande år, så att beslut om bidraget kan fattas tidi-
gare. Syftet är att förbättra kommunernas planeringsförutsättningar. 

Regeringen avser även att genomföra förändringar i den del av statsbidraget som är 
för yrkesutbildningar som kombineras med bland annat SFI, vilket handlar om att er-
sättningen höjs för de utbildningsplatser som söks i kombination med SFI. 

Studiestartsstödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort 
utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Enligt statsbudgeten för 2019 skulle anslaget för studiestartsstö-
det tas bort helt från och med 2020. I propositionen anslås 410 miljoner kronor per år 
för 2020–2022. Enligt regeringen innebär det omkring 7 500–10 000 studerande 2020. 
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Frågor om vuxenutbildning och studiestartsstöd besvaras av Kristina Cunningham tfn 
08-452 79 14 och Helena Wintgren tfn 08-452 74 70, avdelningen för utbildnings och 
arbetsmarknad. 

Kultur- och fritidsområdet 
Anslaget för regional kulturverksamhet föreslås ökas med cirka 1 procent med anled-
ning av pris- och löneomräkningen. 

SKL noterar att flera tidsbegränsade medel inom anslaget löper ut 2020 och att man 
beräknar en minskning av anslaget med cirka 123 miljoner till 2021 till följd av detta. 

Det statliga bidraget om 100 miljoner kronor till kommuner som bedriver kulturskole-
verksamhet föreslås förlängas. I vårändringsbudgeten återställde man 50 miljoner kro-
nor för resterande halvåret 2019. För 2020–2022 anvisar regeringen 100 miljoner kro-
nor årligen. 

Regeringen anser att ett livslångt idrottande genom insatser för att förbättra tillgäng-
lighet till idrott för äldre är angeläget och anslår därför 20 miljoner för 2020–2022. 

Det är värt att notera att när det gäller både Läsdelegationens betänkande och För-
slaget till nationell biblioteksstrategi så hänvisas det till remiss och vidare beredning 
på Regeringskansliet. 

Frågor om kultur och fritidsområdet kan besvaras av Louise Andersson, tfn 08-
452 74 22 och Nils-Olof Zethrin, tfn 08-452 79 96, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. 

Asylmottagande och mottagande av nyanlända 
Regeringen avser att från 2020 ta bort den årliga grundersättning som kommuner er-
hållit för mottagandet av nyanlända. Grundersättningen har motsvarat fem prisbas-
belopp. Besparingen för staten är 69–71 miljoner kronor per år 2020–2022. 

Indexeringen av schablonersättningen för flyktingmottagande uteblir 2020. Schablo-
nersättningen kommer inte att justeras upp utifrån förändringen i prisbasbeloppet för 
2020 vilket har skett tidigare år och reglerats i ersättningsförordningen. Besparingen 
för staten är 60 miljoner kronor. 

Regeringen anslår 80 miljoner kronor under 2020 för ett tillfälligt stöd till kommuner 
som under de senaste åren har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin 
befolkning. Anslaget fördelas proportionerligt till de 44 kommuner som har haft högst 
mottagande per capita de senaste fyra åren. 

Se information om aktuella kommuner och fördelningen på regeringens webbplats: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stora-tillskott-till-kommuner-
och-landsting-nasta-ar/ 
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Tidigare aviserat budgettillskott för utökad samhällsorientering från 2020 minskar och 
anslaget omfattar nu 80 miljoner kronor per år och kommer att läggas i schablonersätt-
ningen. Anslaget avser en utökning av samhällsorienteringen från minst 60 till minst 
100 timmar bland annat för att mer fokus ska läggas på jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Länsstyrelsen får uppdrag att utveckla delar av det utbildningsmaterial och 
metodstöd som används inom samhällsorienteringen. Regeringen har inte aviserat hur 
det utökade uppdraget till kommunerna kommer att regleras eller formuleras. 

SKL noterar en nettominskning avseende ersättningar och bidrag till kommunsektorn 
inom området. Det motiveras inte av några aviserade minskade åtaganden för kom-
munerna. I budgetpropositionen konstaterar regeringen att mottagandet kommer att 
utgöras av en större andel vidarebosatta och anhöriga de närmaste åren och att en 
sådan förändrad sammansättning av mottagandet delvis innebär andra förutsätt-
ningar för kommunerna. SKL:s bedömning är också att insatser till dessa målgrupper 
som är helt nya i Sverige när de tas emot i kommunerna generellt är betydligt mer re-
surskrävande vilket snarare borde motivera ett tillskott till kommunerna. Det sker 
också kostnadsövervältringar på kommuner genom att kommunernas insatser ökar i 
takt med att insatser och service från statliga aktörer minskar. 

Frågor om asylmottagande och mottagande av nyanlända besvaras av Karin Perols 08-
452 76 82, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 

Individ- och familjeomsorg 

Kvinnofrid och hedersrelaterat våld och förtryck 
Regeringen föreslår att området tillförs ytterligare 155 miljoner kronor för 2020. Med-
len ska gå till förstärkta insatser inom ramen för regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Av dessa medel ska 100 miljoner kronor gå till ideella kvinno- och tjejjourer. Medlen 
ska fördelas i första hand som tvååriga bidrag, för ökad långsiktighet och bättre plane-
ringsförutsättningar. 

Av de resterande medlen är 45 miljoner öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck och 10 miljoner ska gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Frågor om kvinnofrid kan besvaras av Frida Olgun, tfn 08-452 78 81, avdelningen för 
vård och omsorg. 

Äldreomsorg 
Det riktade bidraget på 500 miljoner kronor som fördelades enligt andel äldre i vår-
propositionen samt de 50 miljoner för ökade demenskunskap avslutas. Istället satsar 
man 610 miljoner till kommuner för att öka kvaliteten inom demensomsorgen samt 
motverka ensamhet. En satsning på digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen 
görs också på 200 miljoner. Det framgår inte hur dessa medel ska användas. 
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Investeringsbidrag till äldrebostäder minskas med 210 miljoner kronor till 500 miljo-
ner. 

Taket för bostadstillägg höjs till 7 000 kronor per månad från 5 600 kronor. 

Därutöver föreslås att målen för den nationella äldrepolitiken kompletteras med ett 
femte mål: äldre ska erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg. 

SKL ser negativt på att det tillkommer nya riktade statsbidrag på området, istället för 
det tidigare statsbidraget på 500 miljoner kronor som var av mer generell karaktär. 

Frågor besvaras av Greger Bengtsson tfn 08-452 75 19, avdelningen för vård och om-
sorg. 

Funktionshinderområdet 
Från och med 2020 utökas statsbidraget till insatsen personligt ombud med 30 miljo-
ner kronor, med syfte att öka subventionsgraden per ombud. 

Regeringen avser att återkomma med förslag om att hjälp med samtliga moment för 
andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Detta beräknas öka kostnaderna 
med 85 miljoner för 2020 och med 100 miljoner kronor årligen från 2021. 

För 2020 höjs schablonbeloppet för assistansersättning med 1,5 procent. Schablon- 
beloppet blir därmed 304,30 kronor (en höjning med 4,50 kronor). 

SKL har tidigare påtalat den otillräckliga uppräkningen av ersättning för personlig 
assistans. Det innebär att kommunerna får högre kostnader för den assistans som be-
slutas av staten. 

Frågor om funktionshinderområdet kan ställas till Ulrika Lifvakt tfn 08-452 74 54, 
avdelningen för vård och omsorg, eller till Peter Sjöquist tfn 08-452 77 44, 
avdelningen för ekonomi och styrning. 

Åtgärder mot segregation 
Regeringen fortsätter tidigare satsning för att minska segregationen genom att 2020 
fördela 410 miljoner till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Medlen för-
delas enligt samma principer som tillämpats 2018 och 2019. Inga medel anges efter 
2020. 

Regeringen tillsätter även nya medel för fortsatta statsbidrag för att minska och mot-
verka segregation. För 2020 avsätts 85 miljoner kronor 2020 för att minska och mot-
verka segregation på lokal och regional nivå. Medlen kommer att fördelas efter ansö-
kan. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 250 miljoner. 

Frågor om Åtgärder mot segregation besvaras av Kristina Cunningham tfn 08-
452 79 14, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 
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Infrastruktur, fastigheter och räddningstjänst 

Fastigheter 
• Investeringsstöd till anordnande av hyres- och studentbostäder återinförs med 

vissa innehållsliga förändringar av villkoren för stödet. Anslag 2020: 2,1 miljar-
der. 

• Stöd till byggemenskaper (nytt), del av anslag som även omfattar statsbidrag till 
kommunala hyresgarantier. Anslag 2020: 43 miljoner totalt. 

Härutöver anvisas medel för beviljade ansökningar för ett par byggstöd inom 
utgiftsområdet som är under avveckling: 

• Stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmil-
jöer i vissa utsatta områden. 

• Stöd till innovativt och hållbart byggande. 

För att skapa goda förutsättningar för genomförande och tillsyn av ett kommande krav 
på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader från och med 
den 1 januari 2022 föreslås Boverket tillföras 10 miljoner kronor årligen 2020–2022. 
För att åstadkomma en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen föreslås 
Lantmäteriets anslag ökas med 35 miljoner per år. 

Kommunerna har kunnat söka pengar från MSB för förebyggande åtgärder mot skred 
och andra naturolyckor. Dessa pengar har varierat lite över tid men till 2020 är det fö-
reslaget en sänkning av anslaget från 2019 års 130 miljoner kronor till 75 miljoner. 
För 2020 och 2021 är 25 miljoner kronor aviserade vilket innebär ett avsevärt minskat 
stöd för främst kommuner att söka om finansiering för att vidta förebyggande åtgär-
der. 

Frågor om fastigheter besvaras av Jan-Ove Östbrink tfn 08-452 71 05, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Kommunal räddningstjänst 
Regeringen avser att under 2020 lämna förslag om att kommunerna kontinuerligt ska 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. För att kompensera kom-
munerna för det utökade åtagandet som förslaget innebär ökas anslaget 1:1 Kommu-
nalekonomisk utjämning med 45 miljoner kronor från och med 2021. 

Frågor om kommunal räddningstjänst besvaras av Johan Gert tfn 08-452 77 41, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Nationell transportinfrastruktur 
Regeringen anser att fortsatta satsningar, på till exempel särskilda driftåtgärder för att 
förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet, är angelägna för utvecklingen av 
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landsbygden. Vidare är en väl fungerande järnvägsinfrastruktur viktig för landsbyg-
dens konkurrenskraft. Det handlar bland annat om att främja spårbundna godstrans-
porter. Inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179) görs därför en 
särskild satsning för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet med 354 
miljoner kronor och underhåll av järnvägar 300 miljoner kronor under perioden 2020–
2022. Anslaget ökas därför med 218 miljoner kronor 2020, 218 miljoner kronor 2021 
och 218 miljoner kronor 2022. 

SKL anser att det är positivt att utöka satsningar på bättre infrastruktur på enskilda 
vägar och järnvägsunderhåll för godstransporter i hela landet. SKL har tidigare 
framfört att utveckling av godstrafikstråk är en nyckelfråga för hållbar regional ut-
veckling och tillväxt i hela landet. SKL anser att transportsystemet behöver utvecklas 
efter landsbygdens behov. 

Frågor om regionala tillväxtåtgärder besvaras av Selda Taner tfn 08-452 78 96, och 
Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Bredband 
I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 
miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommuni-
kationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det 
nya stödsystemet 200 miljoner kronor 2021 och 300 miljoner 2022. 

Det är positivt att regeringen tillför medel för bredbandsutbyggnad även om tillskottet 
är marginellt i förhållande till behovet. Det är av yttersta vikt att det nya stödet utly-
ses på ett sätt som är konkurrensneutralt för alla marknadsaktörer, offentliga som pri-
vata. 

Frågor om bredband besvaras av Michaela Stenman tfn 08-452 78 96, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Miljö 
Regeringen föreslår förstärkningar till 2 miljarder kronor 2020 av Klimatklivet, som 
också kan sökas av kommuner och regioner. En ökning med 1,16 miljarder från 2019. 

Ett stöd införs till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i ur-
bana områden och som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och 
samhällen, med 50 miljoner kronor 2020, 150 miljoner 2021 och 200 miljoner 2022. 
Satsningen är en fortsättning på det tidigare stödet Gröna städer. 

Andra satsningar som kan beröra kommuner och regioner är stöd till solceller och 
energilagring (835 miljoner kronor 2020), stöd till produktion av biogas till fordons-
gas (100 miljoner kronor 2019), förstärkt klimatbonus för bilar inom bonus malus-
sytemet, satsning på snabbladdning längs större vägar, en utvidgning av stödet för el-
bussar till lastbilar och arbetsmaskiner, ökade satsningar på skydd av värdefull natur 
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samt åtgärder för rent hav och vatten. Regeringen vill också använda ekonomiska styr-
medel för att minska spridningen av mikroplaster och avser att under 2019 lämna ett 
förslag om skatt på plastbärkassar. Regeringen föreslår därtill att en elektrifierings-
kommission tillsätts för att påskynda arbetet med att elektrifiera transportsektorn och 
de tunga vägtransporterna. 

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning från 1 april 2020. Skatteintäk-
terna bedöms till 0,24 miljarder kronor 2020. Skattenivån kommer att trappas upp 
stegvis, från 75 kronor per ton avfall 2020, till 100 kronor per ton avfall 2021 och till 
125 kronor per ton avfall 2022. Undantag kommer införas för farligt avfall, animaliska 
biprodukter, biobränsle och viss produktion av material. 

SKL har motsatt sig en sådan skatt då den inte på ett verkningsfullt sätt skulle styra 
mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Det är lämpligare att använda 
styrmedel som direkt riktar sig mot produktdesign, upphandling och ökad utsortering 
för materialåtervinning. Skatten bli rent fiskal och försämrar konkurrenskraften för 
kraftvärme och fjärrvärme på vissa orter i en tid när dessa redan har en tuff konkur-
renssituation samtidigt som de fyller viktiga funktioner i energisystemet. 

Regeringen aviserar också att krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggna-
der ska införas från 2022, i syfte att underlätta kravställning. Boverket har i uppdrag 
att underlätta införandet och en nationell databas för livscykeldata ska utvecklas. 

Det föreslagna ökade anslaget för att förstärka havs- och vattenmiljöarbetet kan 
komma att beröra det lokala åtgärdsarbetet (240 miljoner kronor 2020–2022). Sats-
ningen syftar framför allt till ytterligare insatser mot övergödning. 

Naturvårdsverket får ökade medel (8 miljoner kronor) för digitalisering, bland annat 
för att digitalisera och tillgängliggöra miljöinformation, vilket kan ha bäring på hur in-
formationsutbytet mellan kommuner och statliga myndigheter kommer att se ut. 

Frågor om besvaras av Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. 

Infrastruktur 
Anslaget för klimatklivet får användas för klimatinvesteringar på lokal och regional 
nivå samt för stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon. Anslaget får an-
vändas för statsbidrag för detta. Anslaget får även användas för utgifter för berörda 
myndigheters arbete för detta ändamål. 

SKL är positiva till att regeringen genomför satsningar för klimatinvesteringar på lo-
kal och regional nivå, bland annat för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. 
SKL har sedan tidigare ställt sig positiva till satsningen Klimatklivet och ser positivt 
på föreslagen utökning. 

Frågor om klimatinvesteringar besvaras av Ida Nelson, tfn 08-452 79 43, avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad. 
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Gröna städer 
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar finns stöd för gröna och trygga 
samhällen. 

Stödet är 50 miljoner kronor för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 150 
respektive 200 miljoner. 

Frågor om Gröna städer besvaras av Eva Hägglund tfn 08-452 78 67, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Digitalisering 
De medel som tidigare beräknats för arbetet med nationell digital infrastruktur mins-
kas delvis. Anslaget minskas med 15 miljoner kronor från och med 2020. 

Regeringen föreslår att 177 miljoner kronor anvisas under anslaget 1:18 Myndigheten 
för digital förvaltning för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget uppgå till 160 
respektive 162 miljoner. 

Myndigheten för digital förvaltning har ett viktigt och omfattande uppdrag för att vara 
möjliggörare och skapa grundläggande förutsättningar för digital utvecklig inom of-
fentlig sektor. De statliga myndigheternas mognad avseende digitalisering och IT-an-
vändning har inte ökat nämnvärt mellan 2016 och 2018 och utvecklingen sker inte i 
önskad takt. Om Sverige ska leva upp till förväntningarna om att bli bäst på att ta till-
vara digitaliseringens möjligheter krävs kraftsamling och ökad finansiering för att sä-
kerställa en samordnad effektiv utveckling. 

Frågor besvaras av Peter Krantz tfn 08-452 76 93 avdelningen för digitalisering. 

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att det generella anslaget till kommunerna 
skulle minskas till följd av förslag i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – 
ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala 
nationella prov, som beräknades innebära en kostnadsminskning med 123 miljoner 
kronor för kommunerna. Anslaget minskades med 61 miljoner per år från och med 
2018 och minskas med ytterligare 62 miljoner årligen från och med 2022. 

Olyckligt att anslag minskas. Snarare behövs en puckelfinansiering, många skolor 
kommer behöva investera för att möta de krav som ställs. 

Frågor besvaras av Mikael Svensson tfn 08-452 71 25, avdelningen för digitalisering. 

Arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor 

Lönebildning 
Den svenska lönebildningsmodellen som baseras på den internationellt konkurrensut-
satta sektorn som lönenormerande har bidragit till en varaktig reallönetillväxt under 
lång tid. Den positiva utvecklingen ska bibehållas. Arbetsmarknadens parter har ett 
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huvudansvar för lönebildningen. Kriterier för att bedöma om en god lönebildning an-
ses vara uppfyllda på svensk arbetsmarknad och för första gången sedan Medlingsin-
stitutet inrättades (år 2000) gjordes inga medlingsinsatser i institutets regi på central 
nivå under 2018. Antalet lokala medlingsärenden ökade men är fortsatt förhållandevis 
få. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men det går för långsamt. Det 
finns flera orsaker till att kvinnor har lägre inkomster än män. Åtgärder krävs inom 
flera olika politikområden. 

Preliminära utfall från konjunkturlönestatistiken visar fortsatt dämpad löneutveckl-
ingen första halvåret 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet och tilltagande produkti-
vitetstillväxt förväntas dock, med viss fördröjning, leda till att löneökningarna blir nå-
got högre framöver. Periodens timlöneutvecklingen har reviderats ned något jämfört 
med vårens prognos och ligger på 2,6 (2019), 2,8 (2020), 3,0 (2021) och 3,1 procent 
(2022). 

Det särskilda statsbidraget för satsningen på lärarlöner kvarstår. 

Frågor om lönebildning besvaras av Phia Murphy tfn 08-452 79 38, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 

Arbetsmarknad och arbetsliv 
Statens budget för utgiftsområde 14 ”Arbetsmarknad och arbetsliv” föreslås vara totalt 
77,2 miljarder kronor 2020. Det innebär en ökning från 73,9 miljarder 2019. Knappt 
2,5 miljarder av ökningen består i att anslagsposten ”etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare” har flyttats från utgiftsområde 13. 

Anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskar från 10,3 miljar-
der kronor 2019 till 8,9 miljarder 2020. Förvaltningskostnaderna för Arbetsför-
medlingen minskas något från 7,6 miljarder till 7,2 miljarder. 

Vikten av att ta tillvara kommunernas insatser inom arbetsmarknadsområdet under-
stryks såväl som en fungerande samordning och samverkan samt att kommunernas 
roll i ett reformerat system analyseras vidare. 

SKL ser behov av att skyndsamt ta fram en fördjupad analys av kommunernas roll i ett 
reformerat system. 

För att upprätthålla och utveckla samverkan tilldelas Delegationen för nyanlända och 
unga (DUA) medel för att fördela som statsbidrag till kommunerna 2020 om 52 miljo-
ner kronor. 

SKL ser det som viktigt att överenskommen samverkan bibehålls och om möjligt ut-
vecklas under reformeringen av arbetsmarknadspolitiken, inom DUA såväl som i 

Meddelande 7



 
 CIRKULÄR 19:38 

2019-09-19 
 
 

 
19 (24) 
 

    
   

 
 

 

ESF-projekt och FINSAM. DUA har spelat en positiv roll för samverkan mellan kom-
muner och Arbetsförmedlingen. 
För extratjänster och introduktionsjobb anslås 427 miljoner kronor 2020 och 77 miljo-
ner per år 2021–2022. För etableringsjobb anslås 47 miljoner för 2020, detta beräknas 
till 75 miljoner år 2022. 

Ett ingångsavdrag föreslås som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifter från 31 
till 10 procent av lönekostnaden. Avdraget ska riktas mot individer som ännu inte eta-
blerat sig på arbetsmarknaden och personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. 

Ett integrationsår ska införas som en del i en svensk nystart för att nyanlända ska 
komma snabbare in på arbetsmarknaden. Detta bör ske i form av ett intensivår inom 
ramen för etableringsprogrammet. Intensivåret bör bestå av en kedja av språkintensiva 
och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort 
sammanhängande period. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara match-
ningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensi-
vår. Till detta anslås 56 miljoner 2020 och 2021 samt 96 miljoner 2022. 

En möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att 
utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens för att stärka sin fortsatta anställ-
ningsbarhet. Genom att anställda får möjlighet till utvecklingstid stärks deras position 
på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten främjas i en tid då kraven på omställ-
ning ökar. Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bland annat ge möj-
lighet och incitament för individer att utbilda sig till yrken inom branscher där det rå-
der brist på arbetskraft. Även start av näringsverksamhet bör vara möjligt. Ersättning 
bör lämnas till den som deltar i utvecklingstid. Regeringen avsätter 216 miljoner kro-
nor 2020, 589 samt 979 miljoner för 2021 respektive 2022. 

För Arbetsmarknadsutbildningarna anslås 281 miljoner kronor 2020 och 177 respek-
tive 226 miljoner 2021 och 2022. 

Medel avsätts för utvecklad stöd och matchning om 193 miljoner kronor 2020 och 348 
respektive 427 miljoner de följande två åren. 

Frågor om Arbetsmarknad besvaras av Tor Hatlevoll, Phia Moberg, Vincent Paciello 
Lundvall, Åsa Karlsson, Oscar Svensson och Per Överberg, tfn 08-452 70 00, avdel-
ningen för arbetsgivarpolitik. 

Ekonomisk trygghet vid ålderdom 

Sänkt skatt för personer över 65 
I budgetpropositionen föreslås en sänkning av inkomstskatten för personer över 65 år. 
Förslaget blir kostnadsneutralt för kommunsektorn. 
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Förslaget om sänkt skatt för personer över 65 år riskerar hämma effekten av före-
slagna åtgärder till ett förlängt arbetsliv genom att minska de ekonomiska incitamen-
ten för att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Jobbskatteavdraget är förstärkt för per-
soner över 65 år och ska därmed fungera som en extra stimulans för att få fler äldre 
att stanna kvar på arbetsmarknaden. Incitamentet att behålla fler i arbetskraften 
minskar med förslaget om sänkt skatt efter 65 år. 

Förslaget innebär inte ändrad skatteskillnad mellan löne- och pensionsinkomster för 
personer yngre än 65. Personer som tar ut pension innan 65 år får därmed en högre 
skatt jämfört med personer som tar ut pension vid 65 år eller senare. 

Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 

100 miljoner kronor ska satsas på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor. 

Inrättandet av karriärtjänster för specialistsjuksköterskor riskerar föranleda höga 
pensionskostnader. SKL ser inte att budgetpropositionen tar höjd för dessa ökade 
kostnader. 

Förstärkt grundskydd till pensionärer 

Förslag om ett stärkt grundskydd till pensionärer med höjd garantipensionen om 200 
kronor per månad samt höjt bostadstillägg från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den 
som är ogift och från 2 800 till 3 500 kronor per månad för den som är gift. 

Med ett förstärkt grundskydd till pensionärer minskar det så kallade respektavståndet 
mellan en garantipensionär och en person som arbetat ett helt arbetsliv vilket därmed 
minskar också incitamentet för arbete. 

Frågor om Ekonomisk trygghet vid ålderdom besvaras av Ossian Wennström, tfn 08-
452 79 17 och Victoria Bergner, tfn 08-452 75 07, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Jämställdhet 

Genomförande av jämställdhetspolitiken 

Regeringen har för 2020 sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomföran-
det av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen fö-
reslår nu att det tillförs ytterligare 155 miljoner kronor. 

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

I januari 2018 ingick regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018–
2020. SKL:s arbete utifrån överenskommelsen inkluderar att analysera medlemsbehov 
och utveckla medlemsstöd för hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan för-
bättra arbetet med att ge stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklu-
sive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Överenskommelsen har 
framför allt bidragit till delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra men även 
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de övriga delmålen har påverkats positivt, till exempel när det gäller satsningen på 
Modellkommuner. 

Osakliga löne- och inkomstskillnader 

Osakliga löne- och inkomstskillnader mellan kvinnor och män ska minska. Med ut-
gångspunkt i handlingsplanen för jämställda livsinkomster (A2017/02477/ARM) ver-
kar regeringen för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män (se även 
utgiftsområde14 avsnitt 4). En utredning (dir. 2018:99) ska bland annat se över vilka 
åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åt-
gärder, inklusive lönekartläggning, i diskrimineringslagen (2008:567). 

Lågt arbetskraftsdeltagande för utrikes födda kvinnor 

En tydlig utmaning är utrikes födda kvinnors alltför låga arbetskraftsdeltagande. Det 
är viktigt för den enskilda kvinnan, men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
att insatser genomförs som kan såväl påskynda nyanlända kvinnors arbetsmarknadse-
tablering som öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda kvinnor. Kvinnor i områ-
den med socioekonomiska utmaningar har lägre förvärvsfrekvens och lägre disponibel 
inkomst jämfört med män i samma områden och jämfört med både män och kvinnor i 
riket i övrigt. Ökad jämställdhet är viktigt för att minska och motverka segregation. 
Det framgår också av regeringens långsiktiga strategi i arbetet mot segregation (se vi-
dare utgiftsområde13 avsnitt 6). För att uppnå en jämställd arbetsmarknad behöver 
bland annat arbetskraftsdeltagande och sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor 
öka. 

Jämställdhetsmyndigheten 

I december 2018 beslutade riksdagen att halvera Jämställdhetsmyndighetens förvalt-
ningsanslag och att myndigheten skulle avvecklas vid utgången av 2019 (bet. 
2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106). Anslagsändamålet för myndighetens förvaltnings-
anslag ändrades därmed så att det fick användas för myndighetens förvaltningsutgifter 
i syfte att avveckla myndigheten. Beslutet om avveckling har bland annat medfört att 
myndigheten inte har kunnat bedriva sin verksamhet enligt plan. Regeringen anser inte 
att Jämställdhetsmyndigheten ska avvecklas och har därför föreslagit ändring av an-
slagsändamålet samt att förvaltningsanslaget för 2019 återställs. 

Inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten har bidragit till att länsstyrelserna bildat nya 
former för samverkan, där bland annat Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum 
för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ingår. Även uppdraget om att arbeta med våldsförebyggande insatser har lett till att 
nya aktörer har involverats i samverkan på länsnivå. 

Frågor om Jämställdhet besvaras av Charlotta Undén tfn 08-452 71 62, och Anna 
Ulvesson tfn 08-452 74 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 
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Läraryrket och lärarutbildning 

Professionsprogram ska inrättas 

Regeringen avsätter 20 miljoner 2021 och 30 miljoner 2022 för införandet av ett pro-
fessionsprogram. Regeringen kommer att återkomma med förslag till riksdagen med 
anledning av detta. Införandet grundar sig på förslagen i utredningen Med undervis-
ningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella ut-
veckling (SOU 2018:17). 

SKL:s remissvar ”Med undervisningsskicklighet i centrum”: 
https://skl.se/download/18.49944d0b163defb496db673e/1529069022961/SKL-22-18-
01752-Yttrande-Med-undervisningsskicklighet-i-centrum.pdf 

Lärar- och förskollärarutbildningen 

Utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningen som presenterats i tidigare bud-
getpropositioner kvarstår och permanentas. 

Ett urval av lärosäten får i uppdrag att utveckla samarbetet regionalt och möjliggöra 
arbetsintegrerad lärarutbildning. Satsningen omfattar totalt 30 miljoner kronor under 
perioden 2020–2026. Satsningen på försöksverksamheten med övningsskolor utökas 
med 10 miljoner kronor. Satsning på vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) och 
särskild kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) permanentas och utökas med 
16 miljoner kronor per år från och med 2020. 

Frågor om Läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Somia Frej tfn 08-452 77 06, 
och Kalle Berg tfn 08-452 73 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Gymnasieskola och yrkesutbildning 

Vuxenutbildningen 

Regeringen konstaterar att Regionalt yrkesvux volymmässigt inte har utvecklats i för-
väntad takt. Regeringen avser därför att göra förändringar gällande de villkor som 
ställs på kommunerna för att finansiera motsvarande antal utbildningsplatser för att få 
del av statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna. Regeringen föreslår också att rege-
ringen när det gäller statsbidraget bemyndigas att under 2020 ingå ekonomiska åta-
ganden för kommande år, så att beslut om bidraget kan fattas tidigare. Därmed kan 
kommunernas planeringsförutsättningar förbättras enligt regeringen. Regeringen avser 
också att höja ersättning för de utbildningsplatser som söks i kombination med 
svenska för invandrare (sfi). 

Yrkeshögskolan 

Regeringen fortsätter att investera i yrkeshögskolan genom att möjliggöra ett större ut-
bud av enstaka kurser och därmed underlätta kompetensutveckling för redan yrkes-
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verksamma. Yrkeshögskolan tillförs 13 miljoner kronor 2020 för detta ändamål. Myn-
digheten för yrkeshögskolan (MYh) tillförs också 3 miljoner kronor 2020 för att stärka 
det nationella stödet för validering inklusive branschvalidering. Dessutom avsätts 10 
miljoner kronor för utveckling av nya modeller för validering av yrkeskompetens 
inom respektive bransch. Detta för att fortsätta utvecklingsarbetet med nationell vali-
dering efter att valideringsdelegation avslutar sitt arbete vid årsskiftet. 

Gymnasieskolan 

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbild-
ning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella 
kompetensbehov (dir. 2018:17). Utredaren ska bland annat föreslå hur utbildning 
inom dessa utbildningsformer kan planeras och dimensioneras inom ramen för en reg-
ional modell och se över ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra aktörer. 
Uppdraget ska redovisas den 3 februari 2020. 

Frågor om Gymnasieskola och yrkesutbildning besvaras av Katarina Storm Åsell tfn 
08-452 75 95, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård 
Regeringen föreslår en utökad satsning på 100 miljoner kronor årligen 2020–2022 för 
att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom områ-
den där de nationella behoven är stora. Det gäller utöver det tidigare tillskottet om 400 
miljoner kronor per år. Därutöver föreslås 100 miljoner årligen avsättas för så kallade 
karriärtjänster för specialistsjuksköterskor från 2020, en satsning som syftar till att öka 
attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska och att möjliggöra deras utvecklings- och 
karriärmöjligheter. 

Frågor om Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård besvaras av Anna-Clara 
Olsson tfn 08-452 76 47, och Johanna Öqvist tfn 08-452 74 13, avdelningen för ar-
betsgivarpolitik. 

Högre utbildning och universitetsforskning 

Hälso- och sjukvårdsutbildning 

Utbyggnaden av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska 
och läkare som presenterats i tidigare budgetpropositioner kvarstår och permanentas. 

Frågor om Högre utbildning och universitetsforskning besvaras av Anna-Clara Olsson 
tfn 08-452 76 47, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 
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Arbetsrätt 
En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur arbetsrätten kan moder-
niseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande ba-
lans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls (dir. 2019:17). Utredningen ska 
lämna sitt betänkande den 31 maj 2020. 

Frågor om Arbetsrätt besvaras av Malin Looberger tfn 08-452 75 58, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 

 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Jonathan Fransson 
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Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 
2020-09-20 

 
 
 
Närvarande:     
Gunnar Andersson ordf. kommunstyrelsen 
Börje Aronsson ordf. tekniska nämnden (närvarande 0,5tim) 
Christina Gladh ordf. bildningsnämnden 
Eva Larsson  ordf. socialnämnden 
Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare 
Ronny Norrman  vice ordf. bygg- och miljönämnden 
 

• Föregående mötesanteckningar 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

• Revidering av Folkhälsopolitiska rådets reglemente  
Reglementbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun ska revideras i samband 
med ny mandatperiod.  
Synpunkter som kom upp på dagens möte: 
– Under Syfte; ta bort …”och beslutande” i första meningen. 
– Under organisation och arbetsformer; förtydliga samtliga nämnder. 
Dessa godkändes av rådet. Reglementet fastställs av kommunfullmäktige. 
 

• Förslag på Verksamhetsplan 2020 
Rådet var enig om att folkhälsoarbetets insatsområden ska ha mer fokus på äldrefrågorna. Detta lades 
till i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan 2020 fastställs av kommunstyrelsen.  
 
Hur arbetar vi förebyggande av psykisk ohälsa barn/unga? En fråga som ställdes. Här nedan en kort 
redovisning av Elevhälsan. 
 
Elevhälsans kuratorer har utbildats till KOGNITIVA SKOL-NPFCOACHER – en coach med speciella 
kunskaper om utvecklings relaterade funktionsvariationer i dess bredaste form: ADHD, Tourettes 
syndrom, Aspergers syndrom, autism. Har även fördjupade kunskaper om coaching, KBT-tekniker, 
stress och konflikthantering. 
 
YAM1 (Youth Aware of Mental health) genomfördes i samtliga fyra klasser i åk 8 på Altorp under 
vecka 11-13. Varje klass hade fem lektioner á 40- 60 minuter och dessa genomfördes enligt det som 
ingår i YAM-programmet (korta föreläsningar, samtal och rollspel). Lektionerna leddes av våra fem 
utbildade YAM-instruktörer. Instruktörernas upplevelse var att det kändes bra, eleverna var 
engagerade, innehållet upplevdes relevant och utvärderingen av eleverna var överlag positiv. Varje 
elev fick förutom en egen arbetsbok också ett visitkort med kontaktuppgifter dit de kan vända sig för 
stöd på lokal och nationell nivå. 
 

                                                 
1 1 YAM. Metod där elever i år 8 får regelbunden utbildning och medvetenhet om psykiskt mående och suicid. 
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MHFA2 genomförs som en kurs på totalt 16 timmar, uppdelat på två tillfällen, för personal på 
Kunskapskällan, grundsärskolan och Fritidsgården. Dag 1 genomfördes på A-dagen den 4 mars. Dag 2 
genomförs på A-dagen den 14 maj. Totalt kommer ca 40 personal att få sitt utbildningsbevis. 
Utbildningen leds av våra fyra utbildade MHFA-instruktörer. 
 
 

• Övrig information: 
– Höstdialog  
Två gånger per år brukar södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) träffa varje kommun för ett 
dialogmöte. På vårens dialog brukar kommunen besöka HSNS på Solhem i Borås. På hösten brukar 
mötet hållas i respektive kommun. Enligt både kommunerna och HSNS har mötena varit positiva och 
även vid vårens möte så bestämdes att ha en höstdialog. Vid vårens dialogmöte hade man fokus på 
barn och unga och önskemålet från HSNS är att vid höstdialogen ha fokus på äldrefrågor.  
 
Höstdialog är inbokat till den 7 november kl. 13.00 – 15.00. Jennie Turunen är kontaktperson. 
 
– EST (effektiv samordning för trygghet) 
12 inrapportörer har vi dagsläge. Personer som är intressanta ur ett inrapporteringsperspektiv t ex 
områdespoliser, vaktmästare, räddningstjänsten, HERBO. En kort enkät (som kommer via länk) fylls i 
en gång i månaden. Frågorna berör trygghet och brott som skadegörelser, bränder mm. 
Sammanställningen av enkäterna kommer att ge oss en lägesbild i kommunen för att vi 
(kommun/polis/ andra aktörer) ska kunna sätta in rätt åtgärder/insatser. 
 
– HBTQ-lärandeprojekt 
Under två veckor i november lyfter vi (kommunen/RFSL Sjuhärad) frågor kring rättigheter – oavsett 
kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Att arbeta med HBTQ-frågor handlar om att arbeta med 
mänskliga rättigheter något som vi ser som självklart, viktigt och inte minst aktuellt, alltid. Under 
veckorna bjuder vi på mötesplatser, samtal, föreläsningar, filmvisning, utställningar och diskussioner. 
Stora dela av kostnaderna finansieras av Socialstyrelsen. Övriga kostnader betalas av folkhälsomedel. 
 
– Folkhälsokonferens den 18 oktober – Folkhälsa – en av våra viktigaste framtidsfrågor, ligger 
under K; politikplatta; FHPR 
 
  

• Nästa möte: 21 november kl. 8.30 -10.30 Plats: Nossan 
 
 
 
Vid anteckningarna/Viveca Lundahl 

 

                                                 
2 MHFA. Metoden förbättrar bl a kunskapen om hur man som personal identifierar tecken på psykisk ohälsa och hur man agerar och beter sig i kontakten 
med elever med psykisk ohälsa. 
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Sparbanken 
Alingsås 

Herrljunga Kommun 
Att: Linda Rudenwall 
Box 201 
524 21 Herrljunga 

• - ~.., : , 1 r-.,, _...,, • , 11 .. . 1... 1 • ~ ' l'"'"'' ' j , .. ' . ··-. • . 'll'j • - .. . ,.__, . '-- . j , ,_ ,, ' ' ~ 

Förlängning av ingånget avtal avseende Koncernkontosystem och finansiella 
tjänster med nedan justeringar från 2020-01-01 till 2021-12-31 mellan Herrljunga 
Kommunkoncern och Sparbanken Alingsås AB 

Nytt årspris: 
Arspris 120.000kr 
Årlig limitavgift för kontokredit 0, 10% 

Nytt pris och frigräns på avtalade tjänster: 
EU Debetkort 0,50kr + 0,30% per transaktion 
EU Kreditkort 0,50kr + 0,40% per transaktion 
EU Företagskort 0,50kr + 1,45% per transaktion 
Internationella kort 0,50kr + 1, 75% per transaktion 
Avisering av kontoinsättning via LB i bankgirot 9kr 
Försändelser per post från Bankgirot 18kr 
Försändelser per post från Banken 18kr 
Utbetalning med kontantavi , per st, inkl porto 18kr 
lnsättningsbesked, per st, inkl porto 9k 
Antal dagskassor för deponering i servicebox 400st 

I övrigt gäller ingånget avtal som härmed förlängs i sin helhet tom 2021-12-31 . 

Detta förlängningsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Herrljunga 
Kommun och Sparbanken Alingsås har erhållit var sitt. 

Alingsås den .. <'?~{~ _~ J .~ 
Sparbanken Alingsås AB 

&~ 
Staffan Svantesson 
VD 

l ~\D01. 

Alingsås Sparbanken Alingsås AB 

Post 

Box 553 
441 16 Alingsås 
SYNK 1.185.18144.1 

Besök 

Bankgatan 8 

Tfn 

0322-786 00 

Fax 

0322-140 15 

Styrelsens säte: ALINGSÅS, Org nr 556809-0855 

Bankgiro 

981-3049 

Delegeringsbeslut 1
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