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INLEDNING/ Politisk organisation 

Politisk organisation 
Kommunens revisorer 

Stiftelse 
Demokra~beredning 

He1 rljunga industrilokaler 

Valberedning 

Förvaltningar 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bolag Nämnder 

Nossan förvaltnings AB Bildn1ngsnamnd Bildningsförvaltning 

HerrUungabostäder AB Bygg- och miljönamnd Bygg- och miljöförvaltning 

Teknisk namnd Teknisk förvaltning 

Henljunga elektr1slca AB Socialnämnd Socialförvaltning 

Herrljunga vatten AB Servicenämnd: It/växel/telefoni~ Kommunstyrelsens förvaltning 

Trollabo kraft AB 

Krisledningsncimnd Kommunstyrelsens förvaltning 

Valnämnd Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens högsta bes] utande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter och under 2016 hade fullmäktige 

8 sammanträden. Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särställning genom att den ska övervaka nämndernas 

utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte bedriver verksamheten enligt fullmäktiges riktlinjer. 

Kommunens revisorer är tillsatta av fullmäktige och rapporterar direkt till fullmäktige. Fullmäktige utser kom

munstyrelse och dessutom fem facknämnder vilka alla utom valnämnden har underställda förvaltningar till sitt 

förfogande. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder ca tio gånger per år. Förvaltningscheferna 

är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen. Förutom verksamheterna i förvaltningsform 

bedriver kommunen verksamhet i Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Hotellfastighets AB, Herrljungabostäder 

AB, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt Nossan Förvaltningsaktiebolag. Dessa företag har en mer självstän

dig ställning, dock har kommunstyrelsen uppsikt också över dessa verksamheter. 

Ovanstående organisation har gällt under år 2016. Årsredovisningen är uppställd i enlighet med den organisation 

som gällde under år 2016. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Verksamhetsåret 2016 ligger bakom oss och jag gör följande sammanfattning och re

flektion över det gångna året. Vi har upplevt ett år med stora förändringar både i 

Sverige och i vår omvärld Ett Europa som dessvärre tenderar all splittras allt mer. Vi 
har fler länder där nationalism och protektionism är på stark frammarsch. Englands 

folkomröstning resulterade i ett "Brexit" där man lämnar den europeiska unionen. 

Den fulla effekten av detta utträde är ännu oklm: Negativa räntor är snart ett bestå

ende och uppenbar/igen varaktigt inslag, där vedertagna ekonomiska modeller inte 

längre fimgerat: Inflationen tar inte fart och risken för deflation är en svårighet att 

hantera i den ekonomiska politiken. Vår gränskontroll mot Danmark har skä1pts vilket 

bland annat resulterat i ett betydligt minskat inflöde av jlyktingat: Allt som händer i 

omvärlden avspeglas naturligtvis även i Herrljunga kommun. Trots allt som händer 

i vår omvärld och den globala påverkan som.finns har vi en ekonomi i balans. inga 

extraordinära intäkte1; i form av återbetalning av AF.4-medel harförstärkt ekonomin 2016. 

Socialnämnden har nu nått en nivå där budgeterade medel räcker för att bedriva en bra verksamhet. Nämndens budget är i 
balans och visar på ett överskott. Stor/ tack till förvaltning och socialnämnd för väl utfört uppdrag! Nu gäller det framöver att 

utveckla socialnämndens verksamhetsområden utan att förbruka mer än det som finns tilldelat i budget. En välmående arbets

plats formulerat av socialnämnden i målet. "En välmående verksamhet ska präglas av ett hälsofräffijande förhållningssätt som 
skapar flygghet och delaktighet." Ett mål som ligger till grund för arbetet med att sänka sjukji·åm•aron. 

Bildningsnämnden har lyckats väl med rekrytering av personal inom sitt verksamhetsområde. Bra personal och lärare har resul

terat i god undervisning vilket bland annat visat sig i lärarförbundets ranking där Herrljunga placerade sig på en tionde plats i 
Sverige och som nummer ett i Västra Götaland Byggandet av Mollaförskolalskola pågår och följer den uppgjorda planen med 

färdigställande under 2017. Byggandet av kök och tillhörande matsal på Horsby har inte påbö1jats som planerat under året. En 

omstart blev nödvändig då den planerade investeringsnivån överskreds redan i pmjekteringsstadiet. En bred politisk överens

kommelse gjorde att nödvändiga investeringar i skolbyggnader på Horsby kunde planeras överflera å1: Jag vill rikta ett stort 
tack till alla berörda partier för konstruktiva samtal och att vi tillsammans kunde hitta en gemensam lösning på de investeringar 

som är nödvändiga om vi vill fortsätta utvecklas som kommun. 

Bostadsområdet, södra Horsby. etapp 1 färdigställdes under hösten med invigning och handklippning 1 decembe1: Tomtindel

ningen är klat; gator och övriga anslutningar färdigställda. Stort infl·esse.finnsför byggande och byggnationenfö1Täntas ta full 

fart i början av 2017. Femvåningshuset i kvarteret Linden färdigställdes och invigdes i början av septembe1: Husets 20 lägen

heter hyrdes ut omgående. Del ärfortsatt stor efteifrågan på bostäder. vilket bland annat resulterat i att även privata byggare 

ser en möjlighet att bygga. Privata byggare harfö11•ärva1 tomter i Ljung och Hudene och enstaka villor har börjat byggas på 

landsbygden. Mycket positivt för vår kommun i vår strävan att uppfYlla fullmäktiges mål med 10 000 invånare 2020. 

En överenskommelse har under året tecknats mellan Herrljunga kommun och Vara kommun avseende samverkan inom infra

struktur- och kollektivtrqfikplanering. Jag ser det som mycket positivt att den gamla länsgränsen luckras upp och nya förbindel

ser med kringliggande kommuner etableras. 

Samarbetet med Vårgårda kommun flyter på i samma positiva anda som under 2015. 

I ett .finansiellt perspektiv med ett resultat som uppfYller vårt mål med en nivå på minst 2 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag, avslutar vi 2016 med ett överskott på 3, 7 %. En soliditet på minst 70 % där årets nivå landar på 70, 2 % exkl. an

svarsförbindelse och löneskatt. fijäh:finansieringsgrad av nettoinvesteringar ligger i bokslutet på 105, 7 %. Med starka.finanser i 

ryggen tar vi oss an de utmaningar som liggerfi·amför oss ieför kommande år med stora investeringsvolymer iform av skol- och 

förskole byggnader samt äldreboenden. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla förtroendevalda och anställda för era insatser och engagemang under 2016. 

Johnny Carlsson (C) I Kommunstyrelsens ordförande 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 6 
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Sammanfattning 

Befolkning 
Under den senaste tioårsperioden har kommunen haft en positiv befolknings

tillväxt där antalet invånare har ökat med totalt 182 personer. Befolkningen 

i Herrljunga kommun uppgick den 31 december 2016 till 9 486 personer, 

vilket jämfört med samma tidpunkt föregående år är en ökning med 137 

personer. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har fastslagit tre långsiktiga finansiella mål och dessa 

handlar om ekonomiskt resultat, soliditet samt självfinansiering av investe

ringsutgifter. 

Ekonomiskt resultat 
Årets resultat uppgår till 18,8 mnkr vilket är 7,89 mnkr bättre än budgete

rat. I förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag uppgår årets 

resultat till 3,7% vilket innebär att målsättningen om minst 2 % har infriats. 

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2, 7 

% av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket överstiger kommunens 

finansiella resultatmål. 

Soliditet 
Soliditeten uppgår till 70,2 % vilket är en försämring jämfört med 20 I 5 då 

soliditeten uppgick till 73,6 %. Det finansiella målet om en soliditet större 

än 70 % har infriats. Om den delen av pensionsskulden inklusive särskild 

löneskatt som idag är noterad som ansvarsförbindelse (196 mnkr) medtogs i 

balansräkningen, skulle soliditeten sjunka från 70,2 % till 36,6%. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 36,4 mnkr. Självfinansieringsgraden för 

2016 uppgår till 105,7 %. För åren 2012-2016 uppgick självfinansieringsgra

den till 113,6 % vilket innebär att målet om full självfinansiering av investe

ringar under en femårsperiod är uppnått. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 8 
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Förvaltningens resultat 
Förvaltningarnas ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 14,9 mnkr 

(3,2 %) och det är främst inom Socialnämnden och Bildningsnämnden som 

de stora överskotten finns. För 2015 uppgick motsvarande överskott till 7,2 

mnkr. 

Forvaltningarnas resultat 2016, mnkr 

Ack utfall Ack Budget Aw1kelse 

Kommu nfu 11 mäktige 1,6 1,6 0 

Kommunstyrelse 35,2 35,4 0,2 

Bildningsnämnd 230,3 233,8 3,5 

Socialnämnd 177,2 186,9 9,6 

Teknisk nämnd 18,3 19,4 1,1 

Bygg och Mi ljönämnd 13,6 14,2 0,6 

Totalt 476,3 491,2 14,9 

Personal redovisning 
Under 2016 har det blivit alltmer kännbart vad gäller brist i viss yrkeskom

petens. Antalet anställda har ökat med 15 personer jämfört med föregående 

år. Totalt har den arbetade tiden ökat med 35,2 årsarbetare och det är inom 

månadsavlönade nettoårsarbetare som ökningen återfinns. 

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamhe

ter, 81 % av de tillsvidareanställda är kvinnor vilket är en minskning med 

1 %-enhet i förhållande till 2015. Andelen kvinnliga chefer är 73 % av det 

totala antalet chefer vilket är en ökning i förhållande till 2015. 

Sjukfrånvarotiden i % av ordinarie arbetstid är 6,4% vilket är en ökning jäm

fört med 2015 då sjukfrånvaron var 5,8 %. Det är främst långtidssjukfrånva

ron som har ökat mot tidigare år. 

Koncernens resultat 
Förutom Herrljunga kommun består koncernen av Nossan Förvaltningsaktie

bolag, Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotellfastighet AB, Herrljunga 

Elektriska AB med dotterbolag och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

Kommunkoncernens samlade resultat 2016 uppgår till 30 mnkr vilket är en 

förbättring mot föregående år med 15 mnkr. Soliditeten uppgår till 35 % 

exklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 1998. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 
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Vart gick skattepengarna 

Varifrån kommer intäkterna? 

Hur används pengarna? Per kostnadsslag 

Hur används pengarna? Per verksamhetsområde 

{.,~ Henljunga kommun - Årsredovisning 2016 

• Skatteintäkter 

• Generella stadsbidrag och 
utjämning 

• Taxor och avsifter 

• Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 

• Hyror och arrenden 

• Kostnad för arbetskraft 

• Entreprenad och inköp av vht 

Förbrukningsinventarier och 
material 

•Bidrag 

• Lokalkostnader 

Avskrivningar 

• Övriga kostnader 

• Främmande tjänster 

• Kommunstyrelsen 

• Bildnlngsnåmnd 

• Socialnämnd 

Teknisk nämnd 

• Bygg och miljönämnd 

• Finansiering 
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Tio år i sammandrag 

Befolkning• 

Antal invånare 9304 9280 9348 9314 9284 9282 9274 9376 

varav 0-6 år 653 641 642 662 673 708 713 719 

varav 7-17 år I 338 I 285 I 253 I 205 I 158 I 135 1107 I 136 

va1 av 18-64 år 5 515 5 534 5 581 5 508 5 468 5 416 5389 5 403 

varav 65- år I 798 I 820 I 872 I 939 I 985 2 023 2065 2 118 

• Nya åldersintervall från 2010 

Utdeb av obl. skatter och avgifter 32,79 32,74 32,74 32,74 32,74 33,04 33,29 33,29 

Kommunalskatt, kr 22,34 22,29 22.29 22,29 22,29 22,16 22,16 22,2 

Landstingsskatt, kr 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,88 11 ,13 11 , 13 

Resullat, mkr 

Intäkter 78,0 73,6 70,0 78,6 80,5 86,I 88,1 85,1 

Kostnader -441 ,0 -452,8 -450,8 -476,5 -495,4 -499,5 -496,9 -526,3 

Avskrivningar -16,8 -14,9 -15,4 -15,4 -16,6 -17,9 -18,3 -18,3 

Verksamhetens nettokostnader -379,9 -394,2 -396,l -413,3 -431,5 -431,3 -427,1 459,5 

Skatteintäkter och gen statsbidrag 382,2 399,0 400,1 420,I 424,6 433,0 445,3 469,0 

Finansnetto -1,4 0,6 1,2 1,0 1,4 1,3 0,9 1,0 

Resultat lllre extraord poster 0,9 -I0,5 5,1 7,8 -5,6 3,0 19,0 10,5 

Extraord intäkter och kostnader 169,6 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

Årets resultat kommunen 170,5 -10,5 S,I 7,8 -5,6 3,0 19,0 10,5 

Årets resultat koncernen 1,5 -10,5 5,4 12.1 -3,5 5,6 19,I 13,4 

Verksamhetens nettokost tkr/invåmare 40,8 42,5 42,4 44,4 46,4 46,6 46,0 49,0 

Verksamheternas budgetavvikelsermnkr -2,1 -1,1 -4,2 -10,8 -17,I -20,1 1,2 -0,4 

Balans, mkr 

Balansomslutning 483,7 483,0 481,0 473,0 455,7 454,0 472,9 497,2 

Nettoin ves tenn gar 15,4 23,3 9,3 10,3 30,8 15,6 25.0 32,1 

Långfiistiga skulder 55,2 55,2 30,0 20,0 20,0 0,0 00 0,0 

Borgensåtaganden 397,6 395,3 439,6 435.0 466,0 478,0 542 2 553, I 

Ekonomiska nyckeltal, irocent 

Soliditet 72.0 70,0 71,0 74,0 75,0 76,0 77 75,7 

Självfinansieringsgrad av invest I 216,2 18,9 220,4 225.2 35,7 134,0 149,2 89,8 

Res ulta t/s kattein täkter+Stats b id 1 ag 44,6 -2,6 1.3 1,9 -1,3 0.7 4,3 2,2 

Personal 

Antal månadsavlönade. enl AB, tillsvidare+ vissti 825 795 780 771 764 746 752 773 

Antal årsarbeten månadsavlönade 729 700 681 692 685 665 671 696 

Antal å1sarbeten timmanställda 73 67 63 71 77 85 79 83 

s 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter paver

kar eller kan påverka Herrljunga kommun. Avsnittet behandlar inledningsvis 

kommunsektorns ekonomi. Därefter belyses befolkningen, bostadsmarkna

den, näringslivet, arbetsmarknaden och infi'astrukturen. 

Svensk ekonomi ångar på 
"Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 2016 beräknas 

BNP ha ökat med 3,5 %. Skottår och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att 

nivån blir extra hög. Justerat för effekterna av en ändrad kalender begränsas 

tillväxten till 3,2 %. För i år räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi blir 

fortsatt hög. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP växa med 2,8 %. 

Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år blir bättre fart 

på exporten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investe

ringar och offentlig konsumtion växa i något långsammare takt. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsätt

ningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i snabb takt. Arbetslösheten 

pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner i en nivå som är jämförbar 

med de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, det vill säga strax innan 

finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. lnte heller inflationen når några högre 

tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år hålla sig under 2 %. Riks

banken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av nästa år. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras på en hög nivå 

nästa år. Därefter beräknas konjunkturläget normaliseras. Det innebär att 

BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än under åren 

innan. Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i samband med att 

konjunkturläget gradvis försvagas . BNP beräknas då årligen växa med cirka 

1,5 % attjämföra med 2,2 % 2018 och 3-4 % åren 2015- 2017. Sysselsätt

ningen i form av arbetade timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För 

kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare utveckling av skat

teunderlaget än åren innan. Det är också, i reala termer, liktydigt med en sva

gare utveckling än normalt. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 

problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg 

samtidigt växer extra snabbt. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 12 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

%uell förändring om inte annat anges 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RNI,. 3,9 3,2 2.1! 2.2 1,6 1.5 

Sy~lsällning. timmar• 1.9 1,5 0,3 I) 0 

Relativ arhetslllsht:t, nivå 7,4 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7 

Timlön, 
nat ionalrllkenskaperna 

3,2 2,3 3 3, I 3,4 3.4 

Timlön. 
konj111kturlönesta1istiken 

2,4 2,6 2,9 3, I 3.4 3.4 

Konstmentpris, KPIF-KS 0,6 1,3 1,7 1,9 2 2 

Konsument pris, KP I 

Realt skattell"lderlag 

Befolkning 

0 1,6 2,3 2.7 2,8 

2,1 2.3 2 0.8 0,4 o.s 
I.I 1.2 1.3 1.2 I.I I.I 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Skatteunderlagstillväxten växlar ner nästa år 
Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2015 väntas fortsätta i näs

tan lika snabb takt 2016 och 201 7. År 2016 ökade antalet arbetade timmar 

dubbelt så mycket som 2015 men lönesumman tilltog bara marginellt mer. 

Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättningar endast svagt och grund

avdragen steg mer än året innan. Den sammantagna effekten är en liten ned

gång i skatteunderlagstillväxten. 

År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. Det hänger ihop 

med att sysselsättnings utvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av 

sjukpenning och arbetslöshetsersättningar. 

Från och med 2018 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den 

genomsnittliga sedan millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa 

perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos 
från december 2016 
Jämfört med den prognos SKL presenterade i december (cirkulär 16:65) är 

skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad de tre första åren i perioden och 

nedreviderad under den senare delen. Ändringarna förklaras av att syssel

sättningsuppgången blev starkare under slutet av 2016 än enligt den tidigare 

bedömningen. Även under 2017 förutser SKL en lite större ökning av sys-
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selsättningen än den som låg till grund för decemberprognosen. Men SKL 

har inte ändrat uppfattning om sysselsättningsnivån vid utgången av år 2020, 

vilket innebär mindre ökningstal i slutet av perioden. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Ekonomistymingsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunder

laget än SKL:s samtliga år utom 2017. Skillnaden avseende 2016 beror på 

att pensionsinkomsterna blev större och grundavdragen mindre enligt ESV:s 

bedömning än enligt SKL:s. För år 2017 prognostiserar SKL större skat

teunderlagstillväxt än ESV. Förklaringen är olika uppfattning om sysselsätt

ningsutvecklingen, där SKL förutser högre ökningstakt för arbetade timmar 

än ESV. 

Huvudförklaringen till den snabbare ökningen i ESV-prognosen 2018-2020 

är att ESV utgår från en snabbare tillväxt av lönesumman. Arbetade timmar 

tilltar klart mer enligt ESV:s än SKL:s prognos alla tre åren. De båda sista 

åren räknar ESV även med större löneökningar. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

o/ouell förändring 

2016 2017 2018 2019 2020 

SKL feb 4.9 4,6 3,7 3,5 3,6 

ESV no\'/dec 5.1 4,4 4,2 3,9 3,9 

SKL dec 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 

Reg. sep 5 5,2 4,2 4,2 4,1 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Den mest positiva skatteunderlagsprognosen är den som presenterades i re

geringens budgetproposition i höstas. Den enskilt viktigaste förklaringen är 

att regeringens bedömning förutsätter större ökning av arbetade timmar än 

både SKL:s och ESV:s. Regeringen utgår också från löneökningar i samma 

storleksordning som de ESV räknar med, vilket bidrar till en snabb ökning 

av pensionsinkomsterna." Hämtat från SKLs cirkulär 17:6 

'l,~ 'Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 
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Herrljungas ekonomi 
Under de senaste tio åren har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat 

vid två tillfällen, år 2008 och år 2011. Kommunen har strategiskt arbetat för 

att uppvisa nödvändiga resultat för att kunna klara av de investeringar som 

krävs i framtiden. Tillfälliga medel för AFA har utbetalats under åren 2012 

(8,5 mnkr), 2013 (8,8 mnkr) och 2015 (3,9 mnkr), vilket skapat bättre förut

sättningar för ett positivt resultat. 

För 2016 redovisar Herrljunga kommun ett resultat som uppgår till 18,8 

mnkr vilket är 7,9 mnkr över budgeterad resultatnivå. Resultatet uppgår till 

3,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Under de senaste 5 åren har resultatet i hög grad förbättrats så att de i snitt 

uppgår till 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de för

bättrade resultaten under de senaste åren kan Herrljunga kommun finansiera 

hela den kommunala verksamheten inklusive investeringsutgifterna. Själv

finansieringsgraden har under den sista femårsperioden uppgått till i snitt 

113,6 %, vilket är mer än nödvändigt tal för att kunna säga att kommunen 

kan finansiera sina investeringar utan lånade medel. 

Befolkning 
Herrljungas befolkningsutveckling har under det senaste decenniet visat på 

både uppgång och nedgång. Antalet invånare har varierat från det lägsta an

talet 1975 (8 833) till maxvärdet 1993 (9 823). Kommunens invånarantal 

uppgick den 31 december 2016 till 9 486 personer, vilket är en ökning med 

137 personer jämfört med föregående år. 

"Växtkraft I 0 000" har satt som mål att det i Herrljunga 2020 ska bo I 0 

000 invånare. Förutsättningen för att visionsmålet ska slå in är dels att Herr

ljunga kan förbli en attraktiv ort att bosätta sig i och dels att efterfrågan på 

bostadsmarknaden kan tillgodoses. Det geografiska läget, en järnvägsknut 

mitt i Västra Götaland, ger Herrljunga många möjligheter och fördelar. För 

att attrahera nya invånare behövs kommunala verksamheter med såväl hög 

kvalitet som kostnadseffektivitet. 

Kommunen är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt 

av befolkningen. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kom

munen skapar attraktiva boendemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Anne

lund och Ljung, men även på landsbygden. 

Kommunen har en liten övervikt av män som utgör 50,7 % av befolkningen. 

För 2016 redovisade kommunen ett positivt födelsenetto ( + 7), samt ett po

sitivt flyttningsnetto för perioden (+ 130). Sammantaget ökade kommunens 

befolkning med 137 personer. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 
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Bostadsmarknad 
Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjlig

heter så pendlar många idag till Herrljunga från andra kommuner. Ett större 

utbud av bra boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning från 

denna grupp. En annan grupp som efterfrågar hyresrätter är de äldre vilka 

idag har ett egenägt boende. 

Totalt 30 nya bostäder har tillkommit under året varav 25 av de nya bostä

derna ligger inom 1 km från Herrljunga station. 18 bostäder har byggts till 

under 2016. Antalet nybyggda bostäder har fördubblats jämfört med föregå

ende år. Under 2016 har ett planprogram för Herrljunga tätort tagits fram och 
antagits av bygg- och miljönämnden. Planprogrammet tas upp för beslut i 

kommunstyrelsen i början av 2017. 

Det nya bostadsområdet Södra Horsby Etapp 1 har färdigställts under 2016 

och några tomter är nu sålda. Arbete med detaljplan för ett nytt bostads

område, Södra Horsby Etapp 2, har påbörjats under året och fortgår under 
2017. Tekniska förvaltningen har under 2016 sålt flera tomter; 2 st på Södra 

Horsby, 2 st i Hudene, 2 st på Ugglan och 1 st i Ljung. Det är sannolikt att 

dessa kommer att bebyggas med villor under 2017. 

Det kommunala bostadsbolaget Herbo har färdigställt ett centralt beläget 

flerbostadshus med 20 st lägenheter som nu bebos och används fullt ut. Bo

stadsbolaget beviljades bygglov för ett flerbostadshus på kvarteret Styrbjöm 
under året och hade planerat byggstart till hösten 2016, men byggstarten har 

skjutits upp och beräknas istället bli under första halvåret 2017. Byggnaden 

innefattar ett flerbostadshus om 4 våningar och 16 lägenheter med 2-3-rum. 

Upplåtelseformen är hyresrätt. 

Under 20 I 7 är arbetet med att ta fram en detaljplan för ännu ett centralt fler

våningshus prioriterat. En bullerutredning, trafikutredning och utredning av 

återvinningsstationens placering har färdigställts och ligger till grund för det 

fortsatta arbetet. Under 2016 inleddes även arbete med att ta fram detaljpla

ner för ett antal mindre bostadsbyggnationer och arbetet med dem kommer 

att fortgå under 2017. 

Näringsliv 
Kommunen har ett livaktigt samarbete med ortens företag via Fokus Herr

ljunga som ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samarbete mellan 

kommun och företag. Fokus Herrljunga har till syfte att förbättra och stärka 

näringslivsklimatet i Herrljunga kommun men också att stödja och utveckla 

nyföretagandet i kommunen. 

Beträffande företagande inom tjänste-/service- och handelsgrenama är Herr

ljunga kommun klart underrepresenterat, medan jordbruk/skogsbruk, till-

~-
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verkning och byggverksamhet är starkt överrepresenterade i förhållande till 

riket. 

Arbetsmarknaden i Herrljunga är stark och det finns många arbetstillfällen. 

I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun placerat sig högt 

upp. År2016 hamnade kommunen på placering nr 14 (attjämföras med plats 

37, 2015). Under de senaste 5 åren har Herrljunga placeringar varierat från 

lägst 14 till högst 48, vilket måste betecknas som mycket gott. 

Antal registrerade företag 
Förutsättningarna för att locka nytt företagande till kommunen är goda med 

tanke på det geografiska läget, kommunikationer med mera. Under 2016 till

kom 38 nya företag (att jämföras med 31 st under 2015) i kommunen. Under 

den senaste tioårsperioden har det tillkommit i snitt 36 nya företag/år. 

Att det startas upp nya företag i kommunen, är en prioriterad arbetsupp

gift för Fokus Herrljunga. Från och med 2016 erbjuds intresserade en lokal 

"Starta eget kurs" som hålls i Fokus Herrljungas lokaler. Denna kurs har i 

hög grad bidragit till att det är fler människor som antingen har startat eller 

kommer att starta företag under det kommande året. Även under 2017 kom

mer dessa kurser att fortsätta att hållas. 

In- och utpendling 
För år 2015 var det totalt 4 393 personer som förvärvsarbetande i Herrljunga 

kommun. Av dessa var det 2 885 personer som bodde och arbetade i kom

munen samt att I 308 personer pendlade in till Herrljunga kommun. Tittar 

vi till de som pendlar ut är de något fler än inpendlande personer. Totalt 

pendlade I 782 personer ut från Herrljunga kommun för att arbeta i en annan 

kommun. Antalet inpendlande personer har ökat något mer än utpendlande 

jämfört med 2014. Men precis som tidigare år är det fler personer som bor i 

Herrljunga kommun och arbetar utanför än som bor utanför kommunen och 

arbetar i Herrljunga kommun. 

Arbetsmarknaden 
Herrljunga kommun hade 2016 i genomsnitt 199 (219) personer totalt i ar

betslöshet. Det motsvarar 3,6 % (4,9 %) av den registerbaserade arbetskraf

ten. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick till 91 (I 02) stycken eller 

1,6 % (2,3%) av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med 2015 har 

arbetslösheten sjunkit med 20 personer. Bland ungdomar (18-24 år) var 18 

personer öppet arbetslösa, vilket motsvarar 2,3 % av den registerbaserade 
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arbetskraften. Herrljunga kommuns öppna arbetslöshet bland ungdomar är 

lägre än riket, som visar 3 % i genomsnitt för 2016. 

Herrljunga har haft en betydligt lägre arbetslöshet än riket och länet under 

2016. Rikssnittet får året låg på 6,0 % arbetslöshet, Västra Götaland hade 

5,3 % och Herrljunga kommun 3,6 %. 

Infrastruktur 
Kommunens geografiska läge mitt i Västra Götaland innebär att infrastruk

turen är viktig. Under 2014 fattades beslut om medfinansiering för utbygg

nad av E20. Västra Götaland, kommunalförbunden och berörda kommuner 

enades tillsammans med Trafikverket om viktig satsning för att förbättra tra

fiksäkerheten och standarden på E20. För Herrljunga kommuns del uppgår 

medfinansieringen till 8,3 mnkr. Avsättningarna till E20 är genomförda på 3 

år och kommer inte att belasta nästa års resultat. 

GC-väg till Ölltorp färdigställdes under 2015 och under 2016 startades det 

upp ett arbete för ytterligare utbyggnad av GC-vägen från Herrljunga, väs

terut till Remmene och söderut till Södra Björke. Sammantaget skapar detta 

bättre förutsättningar för att använda järnvägen för pendling. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 
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Medarbetare i kommunen 

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har 

arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens per

sonalpolitiska program samt servicenämndens beskrivna uppdrag och mål 

för stödfunktionen Personalavdelningen. 

Under 2016 har arbetet inriktats mot att utveckla personal- och löneproces

serna för Vårgårda och Herrljunga kommun. Fokus har legat på samverkan, 

psykosocial arbetsmiljö samt introduktion och utveckling för ny chef. Under 

hösten grundlades två projektplaner för att arbeta med två övergripande mål 

för personal - sänka sjukfrånvaro och öka andel anställda på heltid. Arbe

tet med att utveckla ett gemensam systematiskt arbetsmiljösystem startade 

under hösten och arbetet kommer att fortsätta under 2017. Löneenheten har 

arbetat med att utveckla anställnings- och löneprocessen och flera systemut

vecklingar har genomförts under året. 

Mål 
De politiska målen anger: 

• Minska personalens sjukfrånvaro 

• Medarbetare ska ha önskad sysselsättningsgrad 

Personalstruktur 
Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltning

ar. Per 2016-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 843 perso

ner vilket är en ökning med 15 personer jämfört med 2015. Ökningen ligger 

främst inom bildningsförvaltningen. Andelen män har ökat med 1 %-enhet 

sedan 2015 och andelen heltidsanställda har minskat med 1 %-enhet. Det är 

bland kvinnor som andelen heltidsanställningar har minskat medan männen 

har ökat I %-enhet. 

An la I 
rn\nadsavlönade 
Antal omräknade 
hehider 

Andel kvinnor 

Andel triin 
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Arbetad tid 
Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter av

drag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyll

nadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten. En 

årsarbete motsvarar 165 timmar per månad dvs 1980 timmar per år. 

Månadsavlönade netto
arbetstid 
Timavlönade 
fy llnadstid 

övertid 

Totalt 

*I åa = 1980 timmar 

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2016 uppgår 645,0, vilket är en ök

ning med 35,2 årsarbetare. Ökningen beror främst på ökat antal anställningar 
och till viss del på ökad sjukfrånvarotid motsvarande 8 årsarbetare, samt fär

re antal tjänstledigheter i förhållande till 2015. Arbetad tid för timavlönade, 

fyllnadstid samt övertid ligger ungefär på samma nivå som 2015. 

Jämställdhet 

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamhe

ter. 81 % av de tillsvidareanställda är kvinnor vilket är en minskning med 

l %-enhet i förhållande till 2015. Andelen kvinnliga chefer är 73 % av det 
totala antalet chefer vilket är en ökning med 10 %-enheter i förhållande till 

2015. 

Under 2016 har en minskning av andelen heltider skett och då främst bland 

kvinnor. Fortfarande skiljer sig andelen heltidsanställningar mellan könen 

- 59 % för kvinnor och 83 % för männen. Det är främst inom de kvinnodo

minerade yrkesgrupperna som deltidsanställningar finns. 

Målet 2017 är att öka andelen heltidsanställningar vilket i sin tur minskar 

andelen timavlönade. 

Herrljunga kommun - Budget och verksamhetsplan 2017-2019 
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Kompetensförsörjning 
Under 2016 har det blivit alltmer kännbart vad gäller brist på viss yrkeskom

petens. Konkurrensen har ökat markant vad gäller grupperna lärare, förskol

lärare, chefer, rektorer, socialsekreterare, sjuksköterskor samt handläggare 

inom vissa specialistområden. Rörligheten har varit och fortsätter att vara 

hög för chefer inom vård och omsorg. Under 2016 gjordes inriktade löne

satsningar inom bristyrkena vilket även sker inom övriga kommuner. 
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Arbetsmiljö och hälsa 
Anställda inom kommunen ska erbjudas en god arbetsmiljö och det förut

sätter ett väl fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete innebär att "undersöka, genomföra och följa upp verksam

heten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås". Arbetsmiljöfrågorna ska vara integre

rade i den dagliga verksamheten och ska omfatta alla fysiska, psykologiska 

och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare ska sam

verka i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en god arbetsmiljö. 

Personalvårdsprogram 

Personalvårdsprogrammet via Falck Healthcare innebär att de anställda kan 

få stöd och hjälp med sina problem och därmed förebygga ohälsa och sjuk

dom. Personalvårdsprogrammet innehåller fritt, anonymt telefonstöd och 

vid behov personligt besök hos specialist för psykosociala problem, både 

arbetsrelaterade och privata, som kan påverka arbetsförmågan. Tillgängliga 

specialister är psykologer, jurister, ekonomer, familjerådgivare, jurister m.ft. 

Herrljunga kommun har anmält 850 antal anställda som omfattas av tjänsten 

och Falch Healthcare har under rapporteringsperioden hanterat 26 ärenden 

vilket ger en sökfrekvens om 3 % beräknad på årsbasis. Falc Healthcares 
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vägledare kategoriserar varje inkommande ärende och ger det en huvudrub

rik som i sin tur indelas i ett antal underrubriker. I tabellen nedan redovisas 

fördelningen mellan arbetsrelaterade och privatrelaterade frågeställningar 

för hela Herrljunga kommun underrapporteringsperioden. 
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Arbetsskador och tillbud 
Under 2016 inkom totalt 94 tillbud vilket är en ökning med 9 anmälningar 

i förhållande till 2015. Antal anmälda arbetsskador har ökat med 30 och då 

främst inom Bildningsförvaltningen. Att antalet anmälningar har ökat kan 

förklaras med att kunskapen om att göra anmälningar har ökat samt förbätt

rade rutiner för rapportering. 

Socialllirvaltningen 4 

Bildning. llirvaltn ingen 0 

Teknisk förvaltning 

'l'otah 5 

Utbildningsinsatser - övergripande 
Under hösten har två utbildningar - totalt fem tillfällen - genomförts för 

chefer och skyddsombud. Utbildning inom ny AFS 2015 :4 (organisatorisk 

och social arbetsmiljö) samt inom samverkan. I övrigt har informationsut

bildning i uttag av ut-data/personal, rekryteringssystemet Offentliga Jobb, 

löneöversynsprocessen samt systemutbildningar i Time care och Personec 

genomförts. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar 

även timavlönade. Under 2016 var sjukfrånvarotiden i % av ordinarie ar

betstid 6,4 %, vilket är en ökning med 0,6 %enheter i förhållande till 2015. 
Det är fortfarande viss skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvarotal. 

Det är främst långtidssjukfrånvaron som ökat i förhållande till 2015. De yr

kesområden som framförallt har ökat sin sjukfrånvaro är inom Vård- och 

omsorgsarbete, hantverksarbete, köks- och måltidsarbete. 

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid % 2016: 

T1~1u l sjukfrånvaro 

långtidssjuktiånvaro (>60 dagar) 48.9 

otal sjukfhlnvarotid 

lbr kvinnor 

lbrmän 

Total sjukfrånvarotid 

·29år 

3049Ar 

50-Ar 

6,6 

5,3 

6,3 

5,3 

7,3 

Sjukfrånvaro över tid i förhållande till ordinarie arbetstid%. 2006-2016: 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 
4 

6,0 5,8 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 I 

0,0 

6,4 
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-+-Sjukfrånvaro över tiden(% av arbetad tid) 
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För att få en bild över hur sjukfrånvaro sett ut över åren kan man i diagram

met ovan se hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren. 

Sjukfrånvaro inom 

yrkesområden 

2015 resp 2016: 

Rehabilitering 

c ... 'dningsamete 

Handläggar- och 
administratörs arbete 

Vård- o ormorgsarbctc 

Socialt o kurativt nmete 

Skol-och 
bamommrgsarbete 

Hantverbarbete (vaklm. 
an läggararb) 

Köks- och rn6ltids11rbe1e 

Sllld-, Milt- och 
ft'nhå llnin snrbc1e 

Strävan har under året varit att bibehålla en effektiv och god rehabiliterings

process. Kommunens rehabiliteringsprocess beskriver i olika steg hur reha

bi literingsarbetet ska fungera. Det övergripande målet för rehabiliterings

arbetet är att den anställde så fort som möjligt ska återgå i ordinarie arbete. 

Aktuella och avslutade rehabiliteringsärenden dec 2016: 

.\kt11dla lfrliah.:irl'tHll'll rb· :!I~ I h \Ian h.\i111111r ·1 ntal r 

Antal p\giende rehabärenden 
5 30 35 

över 3 mån 
Antal awlutade rehabärenden 

3 22 25 
över3mån 
Antal anställda med 5 eller fler 

14 74 88 
sjukfrinW'otillfällen/l 2mln* 
•/sjukfrånvaron ingår arhet~·marknadsan.~tdllningar 

01~:1k lrll ,1111,sl,11\11111;.: ~n 
\bn h:\illlllll' .\111al 

pa'.,'.al'IHIL' :ire111k·11 dlT ::!O I (1 

Muskel/ skelett 3 6 9 

Hjärta. kärl. tumörer 0 s 5 

Psykiskt 3 17 20 

Övriga 1 I 2 

Totalt 7 29 36 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / ~~!~r~e~ar~~ ~?m~e~7/2017-03-20 

Frisknärvaro 
Med frisknärvaro menas hur stor andel av de anställda som inte haft någon 

sjukfrånvaro alls registrerad under året. Andelen långtidsfriska har minskat 

med 7, 1 %enheter mellan 2015 och 2016. 

Frisknärvaro - andel helt friska (ingen sjukdag) 2015 och 2016: 

Andel friska i% 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

Friskvårdssatsni ngar 
Herrljunga kommun vill som arbetsgivare främja god hälsa hos de anställda, 

vilket på sikt leder till ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro. De an

ställda har under året haft möjlighet till friskvårdsbidrag på max 300 kronor 

per person samt fritt bad i Herrljunga simhall. 

Företagshälsovård 
Herrljunga kommun är ansluten till Avonova. Under 2016 har kommunen 

köpt tjänster för ca 511 tkr vilket är ca 70 tkr mindre än året innan. Beställning 

av tjänster har skett via rekvisition från chef. Främst har företagshälsovården 

nyttjats för tjänsterna samtalsstöd och läkarkonsultation i individärenden. 

Insatserna redovisas i Frisk/förebyggande arbetsmiljöinsatserinsatser, Risk/ 

åtgärd för att förhindra sjukfrånvaro och ohälsa och Sjuk/rehabiliteringsin

satser för sjukskrivna medarbetare. Den största delen av insatserna har riktats 

in mot att förhindra sjukskrivning. 

Sjuk 

Totalt 
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Lönepolitik 
Löneöversyn genomfördes per 2016-04-01--2016-09-30 enligt gällande av

tal. Kommunals avtal blev klart först i juni 2016 och sträcker sig till 2019. 

Totalt löneutfall för året blev totalt 3, 1 %. Särskilda satsningar gjordes för 

vissa prioriterade grupper såsom vissa lärargrupper, förskollärare, fritidspe

dagoger, rektorer/förskolechefer, sjuksköterskor, socialsekreterare, bistånds

bedömare. I Kommunals avtal görs särskild satsning på undersköterskor un

der tre år. 

Ekonomi 
De totala personalkostnaderna har ökat 30 mnkr mellan åren 2015 och 2016. 

Kostnadsökningen för löner och arvoden beror på främst på ökat antal an

ställningar, ökad sjukfrånvaro och lönerevisionen för 2016. Pensionskostna

dema inklusive särskild löneskatt har ökat med 2 mnkr. 

Löner och arvoden 

Arbetsgivaravgifter 

Pensioner inkl löneskatt 

Totalt 

varav sjuklönekostnader 

Kommunens koncern 

Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga In

dustrilokaler. Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljunga Hotellfastighets 

AB, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB. 

Kommunkoncernens samlade resultat 2016 uppgår till 30 mnkr vilket är en 

förbättring mot föregående år med 15 mnla: Soliditeten uppgår till 35 % 

exkl. kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 1998. 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 % av Herrljunga Kommun. 

Stiftelsen förvaltar 19 fastigheter till ett anskaffningsvärde av 197 mnkr och 

dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 
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kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller 

säljs beroende på kundens intresse. 

För 2016 redovisas ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på I, I 

mnkr vilket kan jämföras med resultatet för 2015 som blev 0,4 mnkr. Stiftel

sen har 2016 en soliditet på 4 % och motsvarande för 2015 var 6 %. Stiftel

sen har inga anställda. 

Rörelseresullat 

Resultat efter finansnetto -0.1 -2.3 -0, I 

Netto in ve tl.lringar rmkr 7,5 8,1 0,9 

Soliditet% s 5 5 

Antal anstllllda 

Nossan Förvaltningsaktiebolag 
Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och 

förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB, Hotellfastighets AB 

och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvalt

ningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bola

get köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun. 

Resultatet 2016 efter finansnetto var 0 mnkr vilket är samma resultat som 

föregående år och soliditeten blev 9 % precis som 2015. 

Rörelseres u hat -0,1 -0,3 

Resultat etter tinansneno 0,4 0,7 () 

Soli<litcl % 9 9 9 

Antal anställda 

Herrljungabostäder AB 
Herrljungabostäder AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundanpassat och varierat utbud 

av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kun

den ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Totalt förvaltar 

~· 
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Herrljungabostäder AB 630 lägenheter och under 2016 har uthyrningssitu

ationen varit god. Efterfrågan på bostäder är stor från alla grupper, både inom 

och utanför kommunen. 

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,7 mnkr, vilket är en 

förbättring med 2, 7 mnkr jämfört med 2015. Soliditeten uppgick precis som 

föregående år till 14 %. Bolaget hade 9 anställda under 2016. 

Nettoomsättning. imkr 
Rörelseresultat 4,1 3,6 
Resultat efter finansnetto 0,5 0,4 

Soliditet% 
Antal anställda 

17 16 
10 10 9 

Herrljunga Hotellfastighets AB 
Nossan Förvaltningsaktiebolag äger samtliga aktier i Herrljunga Hotell

fastighets AB. Syftet med verksamhet är att tillhandahålla en hotell- och res

taurangverksamhet av god kvalitet för kommunens näringsliv och invånare. 

Bolaget förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet. 

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är för 2016 -0,2 mnkr, vilket 

är en försämring med 0, I mnkr mot 20 I 5. Soliditeten för 20 I 6 är 6 % vilket 

kan jämföras med 8 % för 2015. Herrljunga Hotell fastighets AB har inga 

anställda. 

Nettoolll'illttning, rmkr 

Rörelseresultat -0,2 
0 

9 
Resultat efter finansnetto 
Soliditet% 
Antal anställda 

0 
9 
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Koncernen Herrljunga Elektriska AB 
Herrljunga Elektriska AB består av moderbolaget Herrljunga Elektriska och 

dess dotterbolag Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB och Trollabo 

Kraft AB (ägs till 50% och kommer inte att redovisas i kommunens årsre

dovisning). 

Herrljunga Elektriska AB 

Moderbolaget Herrljunga ElektriskaAB:s verksamhetsområde består av fyra 

affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig 

verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att 

producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energi

tekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga 

och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens 

tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. 

Flera av verksamheternas miljömål har höjts under 2016 och man främjar 

utbyggnaden av solel för kommuninvånarna. 

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmäl

ningsplikten avser produktionsanläggningarna för fjärrvärme i Mörlanda 

panncentral och Kartholmens panncentral samt värmeproduktion på Gäse

negården. 

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är för 2016, 2,2 mnkr vilket 

kan jämföras med 1,7 mnkr för 2015. Soliditeten blev för 2016, 49 % vilket 

är vilket är lägre än 2015. Bolaget har haft 45 anställda under 2016. 

Nl.lttOolThillln ing. nmkr 
Rörelseresultat 
Resultat efter finansnetto 
Soliditet% 
Antal anställda 
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Herrljunga Vatten AB 

Herrljunga Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. 

Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för Herr

ljunga Kommuns VA-område. Bolaget är helägt av Herrljunga Elektriska 

och ingår därmed i koncernen för Nossan förvaltningsaktiebolag. Under 

2016 producerades 444 456 kbm dricksvatten. Bolaget bedriver tillstånds

pliktig avloppsrening vid 6 anläggningar och tillstånden är inte föremål för 

någon omprövning. 

Arets resultat är 0 mnkr vilket är samma som för 2015 och soliditeten 2016 

är 25,7 % efter bokslutsdispositioner och skatt, vilket är lägre jämfört med 

2015. Bolaget hade inga anställda under 2016 utan verksamheten sköts av 

moderbolaget enligt avtal. 

Resultat efter finansnetto 
Soliditet% 

1,7 
0.7 

27,I 
-0,J 
29,6 

Antal anställda 

Herrljunga Elkraft AB 

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. 

Bolagets verksamhet är vilande. Resultatet för 2016 är 0 mnkr och bolaget 

har inte haft några anställda under 2016. Verksamheten sköts av moderbola

get enligt avtal. 
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Ekonomisk översikt och analys 

Här lämnas en kortfattad ekonomisk 

analys vilken utgår från fyra ekonomiska 

perspektiv enligt bilden nedan. 

Resultat 
Årets resultat 

Finansiellt mål: Resultatet ska under en treårsperiod uppgå till minst 2 % av 

kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Årets resultat 

20 
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- Årets r~ulto.t/eaet kapital, % 
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Resultatet för 2016 uppgår ti Il 18,8 mnkr jämfört med budgeterat 10,9 mnkr. 

Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring med 8,3 mnkr. 

I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets re

sultat till 3,7 %, vilket innebär att målsättningen om' minst 2 % har infriats. 

Orsaken till det goda resultatet är att nämndemahar gjort positiva avvikelser 

jämfört med budget. I resultatet ligger även en ej budgeterad kostnad för 

medfinansiering av E20. Enligt fullmäktiges beslut (april 2015) ska kostna

den tas under tre år. Av det totala beloppet på 8,3 mnkr har 2,7 mnkr belastat 

årets resultat. 

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2,7 

% av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket överstiger kommunens 

finansiella resultatmål. Under en femårsperiod redovisar kommunen sam

mantaget resultat på 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För 2016 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en po

sitiv avvikelse på 14,9 (7,2) mnkr. Samtliga nämnder redovisar positiva av

vikelser mot budget. 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans 

mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsätt

ningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till minst 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda för

utsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av fram

tida pensionskostnader. 

Arets kostnader för pensioner inklusive särskild löneskatt har under året upp

gått till 32,6 (29,8) mnkr, vilket jämfört med 2015 är en ökning med 2,8 

mnkr. Arets avskrivningskostnader uppgår till 19,7 (19,3) mnkr. Skattein

täkter och generella statsbidrag uppgår till totalt 504,4 ( 484,2) mnkr vilket 

understiger budgeten med 0,4 mnkr. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner verka för en god ekonomisk hushåll

ning. En vedertagen tolkning av nämnda begrepp är att ett årsresultat bör 

uppgå till 2 % av sk~tteintäkter och generella statsbidrag. Herrljunga kom

mun har beslutat att som ett finansiellt delmål årligen redovisa ett resultat 

som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med 

ett utfall på 18,8 mnkr eller 3, 7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 

under år 2016 har målet för god ekonomisk hushållning infriats. 
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Balanskravet 

Balanskravet är kommunallagen regelverk för krav på ekonomisk balans 

för kommuner och landsting. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara positivt. Om kostna

derna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resul

tatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen ska 

återställas under de närmaste tre åren. Vidare ska årets resultat rensas för 

vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Sedan balanskravet infördes år 2000 har Herrljunga kommun redovisat po

sitiva resultat för alla år förutom år 2007 och 200 I. För år 2016 uppfyller 

Herrljunga Kommun balanskravet. 

Reducering av samtliga realisationsvinser 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Justering för realisations förluster enlig undantags möjlighet 
Orealiserade förluster i värdepapper 
Justering för återföring av orealiserade förluster värdepapper 
Årets resultat efter balanskravsjustering 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

Intäkter 

Intäkterna består av skatteintäkter och generella statsbidrag men även av 

intäkter från verksamheterna och uppgår till totalt 638,7 (589,9) mnkr. Av 

intäkterna kommer 79 % från skatteintäkter och generella statsbidrag. Res

terande intäkter kommer från taxor och avgifter (4%), försäljningar av verk

samheter (2%), driftbidrag; framför allt från Migrationsverket (2%), hyror 

och arrenden (I%) och övrigt (6%). 

Bidragen har ökat med 27,2 mnkr under 2016 jämfört med utfall 2015. Detta 

beror främst på ökade bidrag från Migrationsverket och Skolverket. 

Bidrag 2015 201 <i l\wil,clsr 

Skolverket 5,9 l l,5 5,6 

Socialstyrelsen 0,9 3,1 2,2 

Migrations verket 18,3 41,3 23,0 

övriga statliga myndigheter 12,3 13,4 l, 1 

övriga bidragsgivare 9,6 4,8 -4,8 

Summa 47,0 74,2 27,2 
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Kostnader 

För 2016 uppgick verksamhetens kostnader till 601,2 (560,9) mnkr. Av kost

naderna utgör ca 62 % arbetskraftskostnader, vilket är en något lägre andel 

jämfört med 2015. Näst efter arbetskraftskostnader kommer entreprenad och 

köp av verksamhet som står för 14 % av verksamhetens kostnader. 

Värdet av personalens innestående semesterdagar uppgick vid årsskiftet till 

14 mnkr vilket är en ökning med 0,4 mnkr jämfört med 2015. 

Av verksamhetens kostnader stod vård och omsorg samt pedagogisk verk

samhet för 52 %. Den största verksamheten är den pedagogiska som förbru

kar 28 %. 

Avskrivningar 

Årets avskrivningskostnad uppgår till 19,7 (19,3) mnkr. Avskrivningskostna

dens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,0 %, vilket är den 

genomsnittliga andelen under en tioårsperiod. Med stora investeringsbehov 

kommer denna andel sannolikt att öka under kommande år vilket ger mindre 

utrymme till verksamhetens övriga behov. 

Verksamhetens nettokostnader 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det 

finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta 

är att analysera den årliga förändringen av skatteintäkter och generella stats

bidrag i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Verksamhetens net

tokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

8,0% 

6,0% 

4,0% 

2,0% 

0,0% 

-2,0% 

Årlig förändring av skatteintäkter 
resp nettokostnad, % 

- Skatteintäkter - Nettokostnader 
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Av diagrammet framgår en bra följsamhet mellan årlig förändring av skat

teintäkter kontra verksamhetens nettokostnader. Under 2012 och 2013 har 

nettokostnaderna haft en negativ procentuell förändring medan skatteintäk

terna haft en positiv ökning. Under 2014 har nettokostnaderna ökat rejält i 

förhållande till skatteintäkter för att sedan balanseras under 2015. För 2016 

har utvecklingen återigen gått mot att skatteintäkter ökar mer i förhållande 

till nettokostnader, vilket skapat ett bättre resultat för 2016 än budgeterat. 

För att stärka ekonomin under kommande år är det angeläget att ökningstak

ten av verksamhetens nettokostnader begränsas i förhållande till ökningstak

ten för skatteintäkterna och generella statsbidrag. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

mnkr 
% 

433 

1,9 

445,3 

2,8 
469 

5,1 

Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens dominerande in

komstkälla och svarade 2016 för 79 % av kommunens intäkter. Den pri

märkommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår till 21,94 och 

sänktes senast 2015 med 0,22 kronor. Skattekraften i Herrljunga kommun 

uppgår i dagsläget till 88,4 % av riksgenomsnittet. Detta är något lägre än fö

regående år. Skatteutjämningen kompenserar stora delar av denna avvikelse. 

Jämfört med föregående år ökade summan av skatteintäkter och statsbidrag 

med 20,2 mnkr eller med 4,0 %. Skatteintäkterna och statsbidragen upp

går för 2016 till 504,4 mnkr. Av totala skatteintäkter och statsbidrag uppgår 

skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 388,9 mnkr 

(77,1 %). Resterande 115,5 mnkr eller 22,9 % är summan av inkomst- och 

kostnadsutjämning samt LSS-kostnader. 

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar 

varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunktu

ren. När konjunkturen mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt. 

Under2011och2012varökningstaktenlåga1,1respektive1,9%. 

Finansnetto 

Årets finansiella kostnader uppgår till 0,2(0,1) mnkr. Hälften består av bank

kostnader och resterande av räntekostnader av olika slag. Kommunens fi-
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nansiella intäkter redovisas till 1,2 mnkr och består av ränta från bank (0,6 

mnkr), borgensavgift från koncernföretag (0,4 mnkr) samt övrigt såsom ut

delning på aktier/andelar, ränteintäkter från kundfordringar (0,2 mnkr). Fi

nansnettot blev 1,0 mnkr vilket är 0, 1 mnkr bättre än budgeten. 

Kommunen har under året inte haft några externa lån. 

Redovisning av flykting erksamheten 

I bokslut 2016 finns det en uppbokad fordran på 22, 7 mnkr mot Migrations

verket, vilket avser ersättning av ensamkommande flyktingbarn. 68 % av 

fordran avser boende asyl, boende PUT (permanent uppehållstillstånd) och 

ersättning enligt avtal som kommunen får för mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn. Resterande del av fordran avser ersättning till Bild

ningsnämnden samt God man. 

Det finns ett nettoöverskott inom Socialnämnd som har lagts till en buffert 

för ensamkommande barn i enlighet med socialnämndens beslut 2016-12-

04 § 115 om hantering av överskott för ensamkommande barn DNR SN 

67/2016. Hanteringen grundar sig i ett antagande om att kostnader kommer 

att uppstå i framtiden som inte täcks av några ersättningar från Migrations

verket. Det finns också en risk att det förslag på förändrat ersättningssystem 

med lägre ersättningar som finns inte kommer att täcka de kostnader som 

kommunen har eller kommer att ha för ensamkommande. Då ska medel fin

nas avsatta för att inte belasta kommunens skattemedel. 

J december 2015 betalade Migrationsverket ut ett bidrag för flyktingsitua

tionen. Detta bidrag har under 2016 resultatförts med 4,8 mnkr under posten 

generella stadsbidrag. 

Pensioner 

Pensionsavgift individuell del 

PensionsJOrsäkring FÅP 

Löpande pensionsutbetalningar 

Förändring pensionsavsättning 

Särskild löneskatt 

Summa pens ionskostnader 

Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensions

skuld. Detta innebär att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen 

under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som 
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är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsätt

ningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräk

nad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Aktualiseringsgraden 

uppgår till 96 %. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. Från 

2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. 

En avsättning för förtroendevalda pension är gjord. 4,5 % på arvoden har 

avsatts samt särskild löneskatt på denna summa. 

Sedan 1998 finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i reCiovis

ningen och den under året upparbetade kostnaden betalas som en årlig pen

sionsavgift, för 2016 är detta belopp 11,8 mnkr exklusive löneskatt. 

Medarbetare över en viss lönenivå är även berättigade till en förmånsbe

stämd ålderspension. Enligt beslut i kommunstyrelsen är denna pension 

finansierad genom försäkring. Detta sker antingen genom att medarbetare 

erbjudas att välja en alternativ pensionslösning eller genom kollektiv försäk

ring av denna utfästelse. Försäkringskostnaden för 2016 är 4,7 (1,8) mnkr 

exklusive löneskatt. 

Under året uppgår kostnaderna för nu löpande utbetalade pensioner, t.ex. 

ålderspension, efterlevandepension m.m. till 8,7 mnkr exklusive löneskatt. 

Summa pensionskostnader för 2016 uppgår till 32,6 mnkr. 

Kapital som överstiger säkerhetsmarginalen på det försäkrade värdet hamnar 

i en överskottsfond. Överskottsmedel för försäkring hos KPA uppgår till 1,6 

mnkr. 

Investerings- och exploateringsverksamhet 

Finansiellt mål: Investeringar ska självfinansieras under en femårsperiod. 

Nettoinvest och 

Mkr självfinansieringsgrad 
40,0 200.0% 

30,0 150,0% 

20,0 100,0% 

10,0 50,0% 

0,0 0,0% 

2012 2013 2014 2015 2016 

- Nettoinvesterinsar - sjäMinansierlnss1Vad 

-~· 
\ Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 38 



39 '\i~ · 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 36,4 (27,3) mnkr vilket understeg bud

geten med 64,0 mnkr. Investeringsutgifter har egenfinansierats till I 05,7 

(108,8) %. 

De större investeringsutgifterna under 2016 har bestått av ombyggnad av 

Hagen, tillbyggnad av Molla skola samt Södra Horsby. Under perioden 

(2012 - 2016) har investeringsutgiften uppgått till 136,8 mnkr. Under samma 

period har kommunens resultat genererat egna medel som uppgått till 155,4 

mnkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 113,6 % vilket innebär att 

det långsiktiga målet om full självfinansiering har infriats. Detta beror på 

måttliga investeringsnivåer samt under de senaste årens starka årliga resultat. 

Kapacitet 
Soliditet 

Finansiellt mål: Soliditeten ska inte understiga 70 %. 

90,0 
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40,0 

30,0 
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• eJCkl pen\iomskuld • inkl pen\ionsskuld 

2016 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella stryka. Den vi

sar hur mycket av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Solidi

teten har under de senaste fem åren varierat mellan 70 och 77 %, vilket är en 

hög nivå. Under 2016 ökade tillgångarnas värde med 52,2 mnkr, det egna ka

pitalet ökade med 18,8 mnkr. Detta resulterade i en minskning av soliditeten. 

2016 års soliditet uppgår till 70,2 (73,6) %, en minskning med 3,4 %enheter. 

Även om soliditeten minskat under 2016 är nivån betryggande. Samtidigt är 

det finansiella målet infriat. 

Om den delen av pensionsskulden som idag är noterad som en ansvarsför

bindelse (196 mnkr) medtogs i balansräkningen, skulle soliditeten för 2016 

sjunka från 70,2 % till 36,6 (35,2) %. 
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Skuldsättn i ngsg rad 

Skuldsättningsgrad, % 
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Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur 

stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Skuldsätt

ningsgraden har under året ökat något, från 26,4 till 29,8 %. De långsiktiga 

skulderna är fortsatt 0. 

Kontroll 
Budgetföljsamhet 

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfreds

ställande kontroll över verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva 

sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. Tabellen nedan beskriver 

budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat efter fi

nansnetto, dels för nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. 

Budgetavvikelse årets resultat 

Bud ctavvikels e nämnder -20.l -2.2 4.3 

För 2016 har budgetföljsamheten varit god. Kommunens resultat avviker 

med 8,3 mnkr från budgeten. En bidragande orsak till det förbättrade resul

tatet beror på nämndernas resultat som avviker på ett positivt sätt från bud

geten med 15,9 mnkr. Inom nämnderna förekommer det en variation, men 

samtliga nämnder redovisar överskott. Sett under senaste femårsperiod har 

kommunens avvikelser förbättrats påtagligt, från stora negativa budgetav

vikelser till positiv god budgetföljsamhet. Samma utveckling kan vi se för 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 40 



nämnderna. Tidigare år har de årliga avvikelserna varit negativa och stora. 

Från 2014 har nämnderna klarat av att hålla sina budgetar men också leve

rerat in ett visst överskott. Månatliga ekonomiska uppföljningar och analy

ser har bidragit till nämndernas goda budgetföljsamhet. Mer information om 

nämndernas ekonomier finns under verksamhets berättelserna. 

Risk 
Likviditet 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De lö

pande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbe

talningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. 

Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder uppgår i bokslutet 2016 till 106,8 %, vilket är en ökning 

från 2015. Kommunen har genom goda resultat de senaste åren kunnat stärka 

den egna kassalikviditeten vilket är tillfredställande. 

Extern upplåning 

Under den senaste femårsperioden har kommunen inte haft behov av extern 

upplåning, låneskulden har med andra ord varit 0 kronor. 

Borgensåtaganden 

En post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Bor

gensåtaganden är viktiga vid analys av risk. Stora borgensåtagande kan inne

bära en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån eller att 

aktieägartillskott till bolag måste lämnas för att bolaget ska överleva finan

siellt. När borgensåtagande studeras är dock lika viktigt att analysera inne

hållet i åtagandet. 

2016 ökade borgensåtagandet med 21 mnkr för att vid årsskiftet uppgå till 

365,5 mnkr. Mottagare av ökningen av den kommunala borgen var Stiftelsen 

Herrljunga Industrilokaler med en utökning på 36 mnkr. Förutom borgen till 

de kommunala bolagen och stiftelsen är en mindre del riktat mot föreningar. 

Anledningen til 1 att borgensåtagandet inte ökat med mer än 21 mnkr i förhål

lande till nya lån beror på amorteringar. Under året har inga borgensförbin

delser behövt infrias. 
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Pensionsåtagande 
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Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en post inom lin
jen i balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna skuld är en beräkning 

av anställdas intjänade pensionsförmåner enligt de pensionsbestämmelser 

som gällde t.o.m 1 997-12-31 . För år 2016 uppgår denna förpliktelse till 196 
(203,4) mnkr inklusive särskild löneskatt, en minskning från 2015 med 7,4 

mnkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdig

beräknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 

96 % färdigberäknade. 

Annan pensionsförp1iktelse utgörs av särskilda pensioner som heter; ÖK

SAP och exkl. ÖK-SAP, vilka i bokföringen är redovisade som avsättning

ningar. För 2016 uppgår det avsatta beloppet till 8,7 (7,4) mnkr. 

Sammanställd redovisning 

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Kommunen 

äger ett holdingbolag Nossan Förvaltningsaktiebolag som i sin tur är mo

derbolag till Herrljungabostäder AB, Koncernen Herrljunga Elektriska AB 

och Herrljunga Hotellfastighetsbolag. Därutöver finns Stiftelsen Herrljunga 

Industrilokaler direktägt av Herrljunga kommun. För en utförligare beskriv

ning av bolagets verksamhet och resultat hänvisas till sidan 27. 

Årets resultat för Herrljunga koncernen uppgår till 30,0 (15, 1) mnkr. Av 

kommunkoncernens totala tillgångar redovisas 38,9 % i bolagen. 
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God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv 
Lagstiftarens allmänna utgångspunkt är att varje generation själv måste bära 

kostnaderna för den service som de konsumerar. Detta innebär att ingen ge

neration ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Det 

som anges som en norm är att överskottet måste vara tillräckligt stort för 

att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande 

generation, utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 

Finansiella mål 
För att efterleva lagstiftningens intention om "god ekonomisk hushållning" 

men även målsättningen att varje generation själv ska bära sina kostnader har 

kommunen formulerat finansiella mål. Målen består av tre delar, ett resultat

mål, ett soliditetsmål och ett finansieringsmål för investeringar (se ekono

misk analys för mer detaljer). 

Finansiellt mål, resultat 
"Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av 

kommunens intäkter för att garantera kommande generationer samma stan

dard på tillgångarna som nuvarande generation har." 

Resultatet för 2016 uppgår till 3, 7 % av skatteintäkter och generella statsbi

drag. För den senaste treårsperioden är det samlade resultatet 2,7 % av skat

teintäkter och generella statsbidrag. Målet är därmed uppfyllt. 

Finansiellt mål, investeringar 
"Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskriv

ningsmedel samt årens resultat". 

Under den senaste femårsperioden har investeringsutgiftema uppgått till 

124,3 mnkr. Under samma period har kommunen genererat egna medel mot

svarande 155,4 mnkr och därmed är målet om självfinansiering för den se

naste femårsperioden uppfyllt. 
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Finansiellt mål, soliditet 
"För att undvika ett förslösande av kapital, eller skjutande av skuld på fram

tiden, ska soliditeten överstiga 70 %". 

För 2016 redovisas soliditeten till 70,2 %. Målet är uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv 
Lagstiftaren har i verksamhetsperspektivet tagit fasta på kommunernas för

måga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 

sätt. Kommunen har därför valt en modell och struktur som bygger på att 

budgeten ska beskriva den verksamheten som bedrivs så att det löpande går 

att utvärdera att verksamheten bedrivs på bästa sätt med god ekonomisk hus

hållning. Allt för att kommuninvånarna ska få mesta möjliga nytta för den 

skatt som betalas. 

~ · 
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Mål 

I nriktningsmål och prioriterade mål 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

KS 

BN 

SN 

TN 

TN 

BMN 

BMN 

2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs 

på ett sådant sätt att energi och bränslen 

kan användas effektivt 

2:2 Natur- och kulturvärden tas till vara 

och utvecklas 

2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar 

med frågor om hållbarhet och miljöansvar. 

2: 1 Enheterna ska ha en upprättad miljö

hand! ingsplan. 

2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer 

energieffektiv 

2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska 

öka 

2: I Antal bostäder inom I km från 

Herrljunga tågstation ska öka 

2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska 

inte ha någon negativ inverkan på männi

skors hälsa eller den biologiska 

mångfalden 
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Man planerar för nybyggnationer att 

använda befintlig infrastruktur. 

En bättre framtidsplan behöver tas 

fram, för att säkerställa att natur och 

kulturvärden utvecklas. 

Arbetar ständigt med att öka 

förståelsen för hållbarhet och 

miljöansvar. 

Ingår numera i arbetsplanen som 

upprättas och revideras varje år. 

Uppkoppling och injustering av 

fastigheterna pågår. Ännu är inte alla 

fastigheter uppkopplade och 

in justerade. 

40,6 % innebär en liten minskning mot 

föregående år. 

Man bedriver ett förtätningsprojekt 

med att bostäder skall ligga nära till 

tågstation. 

De planerade inspektionerna för 20 I 6 

har genomförts. 
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Niimnd Prioritera! mal Bol,slul 21116 h:ornmcnlar 

KS 3: I Andel medborgare som rekommenderar 
andra att flytta till Herrljunga ska öka 

BN 

BN 

SN 

TN 

TN 

BMN 

BMN 

3.1 Alla barn och elever ska utveckla för
mågan att arbeta i demokratiska arbetsfor
mer. 

3.2 Förskola och skola som präglas av god 
tillgång och hög kvalitet 

3: I Bemöta alla på ett respektfullt, 
professionellt och likvärdigt, icke 
diskriminerande sätt 

3: I Lyfta fram och marknadsföra 
marknaden och torget i Herrljunga 

3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda 
ambassadörer för förvaltningen och 

kommunen. 

3: I Antalet bostäder i kommunen ska öka 

3 :2 Antalet attraktiva bostadsområden i 
kommunen ska öka 

Eleverna upplever att de kan vara med 
och påverka undervisningen. 

Genomgående bättre resultat. 

Mäts i öppna jämförelser. Ligger kvar 

på samma nivå som föregående år. 
Detta är en fråga som alltid är aktuell. 

Antal knallar på marknaden har 
minskat. 

Bemötande får bra betyg i 
enkätundersökningar. 

30 nya bostäder har tillkommit, vilket 
är positivt. Men det når inte upp till 
målet på 54 nya bostäder. 

Uppdrag från KS på 5 st nya 
detaljplaner. Bygglov för detaljplan 
Styrbjöm gavs under 2016. 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE / Må I 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

Niimnd Priorifrrat m:il Bokslut 2111 fi h:omml'lllar 

KS 

KS 

BN 

BN 

SN 

TN 

BMN 

BMN 

4: 1 Samarbetet gymnasieskola -

näringsliv ska stärkas 

4:2 Företagsklimatet ska förbättras 

4. 1. Barn och elever ska stimuleras redan 

i tidiga år för att utveckla ett 

entreprenöriel It lärande. 

4.2. Invånare i kommunen ska ha ett 

minskat beroende av försörjningsstöd . 

4: I Oka möjlighet till sysselsättning som 

ska leda till arbete. 

4: 1 Köp av industrimark ska underlättas 

4: 1 Underlätta för företag att följa 

miljöbalken 

4:2 Underlätta för företag att använda 

förnybar energi och att använda energi 

effektivare 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 

• 
• 

Skolans attityd till företagande ligger i 

Herrljunga på plats 2 av 290 

kommuner i svenskt 

närings! ivsranking . 

Herrljunga klättar från plats 37 till 
plats 14 av 290 kommuner i svenskt 

näringslivs ranking. 

Vårdnadshavare är i högre utsträckning 
nöjda med barn/elevers entreprenöriellt 

lärande. 0 -- Minskad behörighet drar ner 

\::::;) måluppfyllelsen 

• 

Målet var uppfyllt redan till 

delårsbokslutet. God samverkan internt 

och med lokala företag och 

arbetsförmedling. Målinriktat arbete 

med en snabb process för att inte fastna 

i försörjningsstöd. AME har varit 

framgångsrika med att ordna platser. 

Utifrån etableringsförfrågan har 

material arbetats fram tillsammans med 

Fokus Herrljunga. 

De planerade inspektionerna för 2016 

har genomförts. 

Målet om 2 % minskning av 

koldioxidutsläpp från industrin är inte 

mätbart, men flera 

energirådgivningsbesök hos företag har 

utförts under året och ett företag har 
konverterat från oljevärme till 

flisvärme. 
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

5: 1 Det årliga resultatet ska under en rullande 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, 

skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod 
finansieras med avskrivningsmedel samt årens 

resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet 

ska soliditeten inte understiga 70%. 

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

Målet uppnått. 

Resultatet uppgår till 105,7 % 

Målet är uppnått. 

Soliditeten uppgår till 70,2 %. 

Målet uppnått. 

. Bokslut 
Pnol'itfl':'lt m:;l ~ .

1 
. J...ommfllt31' 

_l_I 6 

6:1 Andel sjukftånvarodagar ska minska. 

6:3 Antalet medarbetare med önskad syssel-sättningsgrad ska 
öka. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 
0,6% jämidrelse med 2015 vilket innebär 
att målet inte är 0 tt. 
Andelen heltidsanställda har minskat med 
1 % jämiort med 2015. 

Målindikatorer till de prioriterade målen finns att lösa i respektive nämnds 

bokslutsdokument. 

49 Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 



EKONOMISK REDOVISNING / R~sj~~~~kn~tg KS § 37 /2017-03-20 

Resultaträkning 

Kommunen Koncernen 

Budget Bokslut 
mnkr Not 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 1 123,1 221,1 

Verksamhetens kostnader 2 -597,7 -646,3 

Avskrivningar/Nedskrivn in g -20,2 -37,8 

Verksamhetens nettokostnader -494,8 -463,0 

Skatte in täkter 3 392,4 372,5 

Generella statsbidrag och utjämning 3 112,4 111 ,7 

Finansiella intäkter 4 1,2 0,3 

Finansiella kostnader 5 -0,3 -4,4 

Resultat efter finansiella pos ter 10,9 17,1 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 

Minoritets andel 0,0 0,0 

Skattekostnad 0,0 -1,9 

Årets resultat 10,9 15.,2 
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Kassaflödesanaly 

Kommunen Koncernen 

Budget Boks lut 
mnkr Not 2016 2015 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 10,9 15,2 

Justering för av- och nedskrivningar 20,2 37,8 

Justering för gjorda avsättningar 2,8 -19,5 

Ej resultatpåverkande po ter 0,0 1,7 

Medel från vht före förändri ng av rörels ekapital 34,0 35,2 

Förändring av kortfristiga fordringar JO 0,0 -29,8 

Förändring av förråd/exploatering 9 0,0 -1,9 

Förändrin g av kortfris tiga skulder 15 9,6 25,4 

f örändring av rörels ekapital 9,6 -6,2 

Kassaflöde från den löpmdc verksamheten 43,6 29,0 

lnvesteringsverksamheten 

Investering immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Investering i materiella anläggningstillgångar 6 -53,6 -56,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 0,0 1,8 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 7 0,0 0,0 

Försä ljn ing av finanseilla an läggningst illgångar 7 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverks amheten -53,6 -61,4 

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 14 0,0 28,2 

Förändring av långfristiga skulder 14 0,0 28,2 

Kassaflöde från finansie ringsverksamheten 0,0 56,4 

Utbetalning av bidrat till statligt infrastruktur 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 8 0,0 -0,3 

Årets kassaflöde -10,0 23,6 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början LI 50,0 70,3 

Likvida medel vid årets slut 11 40,0 93,9 

Föriinlh·ing avliklida medel -10,0 23,6 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Balansråkning 

Balansräkning 

Kommunen Koncern 

Bokslut Budget Bokslut 
mnkr Not 2015 2016 2015 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 6 264,1 307,6 770,6 

Finansiella an läggn i n gs l.illg~~ngur 7 149,0 143,0 13,5 

Summa anlilgg ni 11gs till gang11r 413,1 450,6 784,2 

Bidrag till statlig infrastruktur 8 6,3 0,4 6,3 

Omsättnings tillgångar 

F ö rråd/Exp lo aterin g 9 JA 2,2 7,0 

Kortfristiga fordringar 10 42,3 25,0 79,6 

Aktier och andelar 0,5 0,0 0,5 

Kassa och bank Il 64.9 40,0 93,9 

Summa omsättni ngs till gångar 111 ,0 67,2 181,0 

Summa Ti ll gAn~ar 530,4 518,2 971,4 

Eget k11pit11I, f11•1>fitt11i11gflr och skulder 

Summa cglll kapita l 12 3?0,2 400,4 391,0 

(varav årets resultat) 10,5 10,9 15,2 

(varav avsatt till resultatutjämningsfond) 6,0 6,0 6,0 

Avsättningar 13 

Avsättningar för pension och liknande förplikt 7,4 6,2 7,6 

Uppskjutna skatter 0,0 40,5 

Avsättning Tumbergsdeponi 18,0 18,0 

() rig11 avsättn i11 glll' 8,3 15,0 8,3 

Summa avsättni n ar 33,7 21,2 74,4 

Skulder 

Långfristiga skulder 14 0,0 0,0 333,9 

K1 r1l'rislign skulder 15 106.'l- 88,2 172,1 

Summa skulder 106,4 88,2 506,0 

Summa cgcl kar~tnl, avsättn och skulder 530,4 509,9 971,4 

Poster inom linjen 16 

Borgens åtagande 340,8 340,8 

Övriga ansvars förbindelser 8,6 8,6 

Pensionsförpliktelseräldre än 1998 163,7 163,7 

Särskild löneskatt på pensions förpliktelser 39,7 39,7 

~· Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 52 



53 

Noter 

mnkr 

Not l Verksamhetens intäkter 

Bidrag 

Exploatetingsintäkter 

Försäljning av verksamhet 

Försäljnings in täkter 

Hy ror och arrenden 

Realisationsvinster 

Taxor och avgiflcr 

Summa intäkter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Inköp av anläggningstillgångar 

Köp av huvudverksamhet 

Lokal- o markhyror 

Lämnade bidrag 

Lön och soc avg 

Pensionskostnad 

Realisations förluster 

Övriga kostnader 

Övdgu ~j i:tns l c r 

Summa kostnader 

Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Kommunalskatteintäkter 

Preliminära skatteintäkter 

Allmän kommunalskatt 

Preliminär slutavräkning innevarande år 

Sluta\•1iikning Hlr~gi'lt!nde år 

Summa kommunals katteintäkter 

Generella statsbidrag & utjämning 

In koms tu tjämn ings b idrag/a vg ift 

Sttukturbidrag 

Reglerings bidrag/av gift 

Generella bidrag från staten* 

Kostnads utjämnings bidrag/av gift 

Bidrag/Avgift för LSS-utjämning 

Fas t.igh etsavgift 

Summa gencn~lla stats bidrAg och utjämning 

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 

Kommunen 
Boks lut _. ... 

2015 

47,0 

0,0 

15,7 

12,5 

7,0 

0.(l 

23,5 

105,7 

7,8 

80,8 

5,0 

18,7 

342,4 

25,3 

3,2 

44,8 

33,0 

560,9 

372,6 

0,0 

-0, I 

0,0 

372,S 

96,0 

1,0 

-0,4 

0,7 

1.9 

-3.7 

16.2 

111 ,7 

484,2 

Koncernen 

Posten jlCncrcl la b1drug l"ran staten 'sll!r av ..i 76fl 1k1 cngll11g:;n1cdd f1\ t k 1 m~o;itunt 1onen som betala c~ ut 1 dcc..:mbcr :1015 
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EKONOMISK REDOVISNING / N~ti~~ga l, KS § 3712o17-o3-2o 

mnkr 

Not 4 Finansiella intäkter 

Utdelning på aktier och andelar 

Ränteintäkter 

Summa Finansiella intäkter 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 

Ränta pensionsskuld 

Summa Finansiella kostnader 

Summa finansnetto 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner.fordon och inventarier 

Ack anskaffnings värden 

Nyanskaffuingar 

Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar 

VB ack anskajfningsvärden 

Ack. Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Försäljningar/Utrangeringar/korrigeringar 

VB ack. a11skri1mi11gar 

Summa utgående bokfört wrde 

Varav 

maskiner 

Inventarier 

Bilar och transportmedel 

IT-ut rustning 

Mark, byggnader och anläggningar 

Ack anskaffuingsvärden 

Nyanskaffuingar 

Investeringsb idrag 

Omklassificering annan typ 

Försäljningar/Utrangering/Korrigeringar 

VB ack. Anskajfningsvärden 

Ack avskrivningar 

Årets avsk1ivningar 

Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar 

VB ack. flVSkri1111illgar 

Summa utg· ende bokfört värde 
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Kommunen 
Bokslut ...... 

2015 

0,0 

0,8 

0,9 

-0,1 

0,0 

-{),I 

0,8 

68,1 

3,7 

0,0 
71,8 

-54, I 

-3.2 

o.o 
-57,2 

14,5 

8.0 

1.6 

3,8 

1,2 

435,4 

22,3 

-0,2 

4,1 

0,0 

461,7 

-205,8 

-15,9 

-0,3 

-222,0 

239,7 

Koncernen 
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mnkr 

Immateriella anläggningstillgångar 

Ack. Anskatfuingsvärde 

Nyanskaffuingar 

VB ack. Anskffningsvärde 

Ack. Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

VB ack. A vslui11ning11r 

Summa utg· ende bokfört värde 

Pågående investeringar 

Summa anliigguings tillgangRr 

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar* 

Aktier och andelar 

Kornmuninvest 

Kornmuninvest förlagslån 

Kooperativ utveckling Sjuhärad 

Nossan Förvaltningsaktiebolag 

Nordea ' Lmlego 10 

Summa aktier och andelar 

Långfristiga fordringar 

Nossan Förvaltningsaktiebolag 

Mimersborgs Byggnadsförening 

Herrljunga Folkets Park 

Herrljunga Tennisklubb 

Södra Skogsägama 

Andra kång li·istiga an lliggni11 g:-. tillg< ngar 

Summa lilngfristiga forcb-ingar 

Bostadsrätter 

Bostadsrätt 

Summa bostadoiriitter 

Grundfondskapital 

Stiftelsen I lcn·J.iu11ga Industrilokaler 

Summa gruudfonm kapi tal 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Kommunen 

Bokslut ••RI 

2015 

1,3 

0,0 

1,3 

-1,0 

-0,2 

-1 ,2 

-1 , I 

9,7 

262,9 

8,4 

1.6 

0.0 

0,1 

0.5 

10,6 

135,5 

0,0 

1,3 

1,3 

0,3 

0,0 

138,4 

0,0 

0,0 

0,5 

0,5 

149,S 

Koncernen 

• Noten för aktier och andelar har ändrats jämfört med 2015 då Nordea Stratega I 0 var bokad som kortfristig placering 
och mte som aktier och andelar 
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EKONOMISK REDOVISNING I N~n~ga 1, Ks § 37/2017-03-20 

mnkr 

Not 8 Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur E20* 

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 

Bidrag stats Jig infrstmkturTrafikverket cykelvägar** 

Upp lösning av bidl'Ug till s lutlig intrastruktur Trafikv. 

Summa lidnig till statlig infrastruktur 

Not 9 Förråd'Exploatering 

Exploatering industrimark 

Exploatering bostadsmark 

Va111lager 

Summa förnid/exploatcring 

Not 10 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Momsfordringar 

Fömtbetalda kostnader 

Fordran fastighetsavgift 

Fordran Sparbanksstiftelsen E20 

Upplupna intäkter 

Fordringar hos staten 

Ö rigt 

Summa k ortfri· 1·iga fonb·ingar 

Kommunen 

Bokslut 
201 5 

8,3 

-5,5 

3,9 

-0,4 

6,3 

1,1 

0,9 

0.0 
2,0 

4,2 

3,0 

3.2 

6,6 

1,6 

21,6 

0,0 

2, 1 

42,3 

*Kommllllfullmäktige beslutade i september 2014 att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 8,3 mnkr 

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 3 år Beslut om antalet år som bidraget upplöses på 

beslutades av Kommllllfullmäktige i april 2015 

**Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år 
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mnkr 

Not 11 Kassa och bank 

Kassa 

Plusgiro 

Bank 

Summa kassa och bank 

Not 12 Eget kapital 

IB eget kapital 

Årets resultat 

Urpskrivni11g Kommuninvest 

UB eget lrnpital 

Not 13 Awättningar pensioner och liknande förpliktelser 

Ingående balans 

Nyintjänad pension 

Uppskjutna skatter 

Förändrin g av löneskatt 

lgncnde balans pens ioner och löneskatt 

övriga avsättningar 

Avsättning Tumberg, sluttäckning 

Övriga avsUlln i11gar 

Summa övrign aw ättningnr 

Summa aw ältningar 

Not 14 Långfristiga skulder 

Ingående låneskuld 

Checkräknings kredit 

Nya lån 

Årets amorteringur/11mklassificerat till kortfr skuld 

Summa 1 lngfri · tiga skulder 

Specifikation av lånestruktur 

Lån med rörlig ränta 

Lån som förfaller inom 5 år 

Kommunen 

Boks lut 
2015 

0,0 

0,0 

64,8 

64,9 

376,4 

10,5 

:u 
390,2 

6,2 

1,0 

0,0 

0,2 

7,4 

18,0 

8,3 

26,3 

33,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 
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EKONOMISK REDOVISNING I N~n~ga l, Ks § 3712o17-o3-20 

mnkr 

Not 15 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 

Övriga kortfristiga skulder 

Testamenten 

Leverantörssku lder 

Personalens källskatt och avgifter 

Semester och övertids skuld 

Arbets givaravgift 

Förutbetalda intäkter 

Upplupen särskild löneskatt 

Upplupna pensions kostnader 

tJpp lupnn kostnader 

Summa kortfris tiga skulder 

Not 16 Borgen och övriga ansvars förbindelser 

Kommuniigdtt bolag 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Herrljungabostäder AB 

Herrljuga Vatten AB 

Herrljunga Hotellfastighets AB 

Nossan Förvaltning AB 

Kommuninvest fö rlugs lån 

Summa 

Egna hem och småhus* 

SBAB 

Summa 

Föreningar 

Öv riga ho1·gensawganden 

Summa 

Summa totala borgen.-; taganden 

Pemiomförpliklelser 

Pensionsförpliktelseräldre än 1998 

Särskild löneskatt pil pens ions !()1-p liktelser 

Summa pen ions förJiiktels er 

Kommunen 

* Posten Egna hem och småhus redovisades inte i not 2015, därför finns inget jämförelsetal 

{'\K' 
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Kommunen 

Bokslut ••• 
mnkr 2015 

Not 17 Operationell leasing* 

Ej upsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år 

Leasingavgifter förfaller nästa år 0.0 

om2-5 år 0.0 

senare än 5 år 0.0 

Summa 0,0 

Leasing per tillgångss/ag 

Lokaler 

Skrivare/kopiator 

Fordon 

Licens 

Öv rig t 

Summa 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

*Posten Operationell leasing redovisades inte 2015 därför finns inga jämförelsetal 

Koncernen 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommunivest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 315 091 313 278 kronor 

och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 

455 015 949 kronor och andelen tillgångar uppgick till 377 995 536 kronor. 

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF ~ 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 

59 

Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektvie medlemskommun 

lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital 

i Kommuninvest ekonomisk förening. 
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EKONOMISK REDOVISNING IN~}!~~~ l, KS § 3712o17-o3-2o 

Nyckeltal 

eYo dir ej annat ange. ) 

Resultat - Kapacitet 

Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag 

Planenliga avskrivningar I skatteintäkter och statsbidrag 

Finansnetto I skatteintäkter och statsb idrag 

Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 

Årets resultat I Skatteintäkt och generella statsbi•ag 

Årets resultat/ eget kapital 

Sjihfinansieringsgradavnettoinwsteringar 

lmesteringnolymlnettokostnader mkr 

Awkrhningar I nettoinwsteringar 

Soliditet 

Soliditet ink.J. pensionsskuld och löneskatt 

Total skuld- och awlttningsgrad 
varav avsåtttningsgrad 

varav kortfristig skuldsällningsgrad 

varav långfristig skuldsättningsgrad 

Risk och kontroll 

Kassalikvid tel 

Rörelsekapital (mnkr) 
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Budget 
2016 

93,7 

4,0 

-0,2 
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3, I 

61, I 

11,3 

37,8 
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22,7 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Sammanfattning av 

nämndernas driftredovisning 

Sammanfattning nämndernas 
driftsredovisning 

När 2016 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv avvikelse 

på 14 945 tia: Jämfört med novemberprognosen är detta en förbättring med 

JO 000 tkr. Förbättringen återfinns.framförallt hos Socialnämnden och Bild

ningsnämnden. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för 2016 på 213 tkr. Utfal

let summeras till 35 176 jämfört med budgeten på 35 389 tkr. Överskottet 

beror främst på lägre kostnader för IT-system. 

Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden redovisar ett överskott för 2016 på 3 4 73 tkr. Nämnden 

har haft ett krav om att leverera tillbaka 900 tkr som överskott då barnantal

sprognosen är nedjusterad. Efter justerad avräkning uppgick avvikelsen till 

plus 2 573 tkr vilket motsvarar 1, I % av årsbudget på 233 762 tkr. Den posi

tiva avvikelsen härrör främst till förskoleverksamheterna, där man samman

lagt gick ur året med ett överskott på 3 085 tkr. I med ett minskat barnantal 

blev personalkostnaderna betydligt lägre än budgeterat. 

Socialnämnden 
Socialnämnden gör ett positivt resultat på 9 609 tkr. I resultatet ingår inte 

det överskott som verksamheten flyktingmottagande gjort under året, detta 

nettoöverskott på 21, 1 mnkr är avräknat från intäkterna och lagt till flyk

tingbufferten och påverkar alltså inte det slutliga resultatet. Utfallet för de 

olika ansvarsområdena varierar i storlek men samtliga levererar ett över

skott. Jämfört med föregående år har förvaltningens nettokostnader minskat 

med 2,7 tkr (1,5 % lägre kostnader jämfört med 2015). Måluppfyllelsen har 

varit god både vad gäller kvalitet och ekonomi. Sjukfrånvaron har dessvärre 

försämrats från föregående år och är ett av fokusområdena inför 2017. 

Tekniska nämnden 
Under verksamhetsåret 2016 redovisar tekniska nämnden ett positivt resultat 

med 1 129 tkr för 2016. Nämnden ska för 2016 leverera ett överskott om 2 
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EKONOMISK REDOVISNING / 
Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 

Sammanfattning av 
nämndernas driftredov1sning 

250 tkr, på grund av den andel komponentavskrivningar som ska återlämnas, 

så är det faktiska resultatet l 121 tkr lägre än det förväntade överskottet för 

2016. De högre kostnaderna beror främst på Gata & Park, i samband med 

vinterväghållningen samt att intäkterna för fritid har varit högt budgeterade. 

Bygg- och miljönämnden 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 632 tkr för verksamhetsåret 2016. 

Miljöenheten redovisar ett överskott på 319 tkr, Plan-och byggenheten över

skott på 603 tkr medan Räddningstjänsten visar ett underskott på 289 tkr. 
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Driftsredovisn i ng 
Om-

Bokslut Ursp-unglig lmc\tetering Amkel1c 
11uak r 2015 bu ct 2016 2016 2016 
Komm11nfullm6ktige 
Korrrnun fullrrllktige 0,8 0,9 0,0 o. .Q,I 
Revision 0,7 0,7 0,0 o.o 

In mnd 0.0 0.0 0.0 o.o 
Su11111111 Kommu11rull mllkti e 1.5 1.6 o.o o.o 
Kommunstyn/1e 
Adm- och komm.mikationscnhc 3,7 3,9 0,1 0,1 
El<onomi 5,0 4,6 o.o 0,4 
Evakuerings boende 0,0 o.o 0,0 o.o 
IT/Vä.iel/Telefoni 4,8 4.7 0,9 0.2 
Konnun ledning 7.4 7,8 -0.3 -0.5 
Konnunstyrclscn 5.5 7,0 o.o 0,0 
Personal 6,2 6,2 0,0 -0,I 
!lcce tton 0,5 0.5 o.o 0.1 
Su11111111 Kommun tvrcl en .\3.0 34,7 ().6 0,2 
Bildning.nrdtrrnd 
Fritids hem 14,6 14,8 0.2 .Q,3 
Förskola 54,1 56,5 0,8 3,1 
Förvaltningslcdning 10,8 13,0 0,3 1,3 
Grundskola 87,2 88.1 1,4 -0,6 
Grundsarskola 3.7 3.8 0.1 0,6 
Gyrmasicskola 39,2 39,5 0,3 -0,5 
Gy imas iesllrs ko la 2,3 2,1 0,0 -0,I 
Kultur och Fritid 6,7 7,1 0,1 0,0 
Nlrmd 0,4 0,5 0,0 0. 0,1 
Vu~nuibildnin 5.0 5,1 0.0 o.o 
'umma Hllml n . nlmnd 224.2 230.S 3 3.S 

Socioln4mnd 
Bistånd 10,8 12,8 0,1 4,3 
Förvaltningslcdning 9,3 11,2 0,3 2,5 
Näimd 0,5 0,9 0,0 0,5 
Socialt stöd 51,8 53,0 0,9 1.3 
Vård och t1mso 107,7 1()..1.7 3.0 1.0 
Sunum Soclalnlnmd 180,0 182,6 4,.1 9,() 

Teknisk nilmnd 
A ffllrsverk.<oamhet renhålling 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bostads anpassning 1.5 1,4 0,0 0,2 
fastighet -2,5 o.o 0,4 l.8 
Fritids verksamhet 7,1 6,9 0,0 -0,3 
Förvaltnings ledning 0,5 0,1 0,0 0,7 
Gata Park 9,6 10,1 0,0 -2.0 
Lokalvård --0.3 0.0 o.o 0,0 
Mark 0,1 0,2 0,0 0,1 
MAit id -0,4 0,0 0,0 o.o 
Renhållning --0, l 0,3 o.o 0,3 
Skog -0,5 -0.2 0,0 0,3 
Tvi1ll o.~ o.o u.o -0,I 

Summa Teknisk Nlmnd IS,4 18.9 o.s 1,1 
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EKONOMISK REDOVISNING I D~H?e~o~is~i~gKS § 3712o17-o3-20 

Om-
B~kslut Unprungllg budgetering Budget A\-\tkelse 

nml..r 2015 bu ct 10 16 201 fi 20 16 2016 
Bygg- och MiljiJnllmnd 

Bygg 1,0 1,4 0,0 1,5 0,6 
Miljö 1,0 1,3 0,0 1,3 O.J 
Nlhmd 0,2 0,2 0,0 0.2 0,0 

11 .l 10.9 0.3 I I. :? -0.3 
13~1 l 3.,8 0.4 14.l Q,6 

467.J 482,1 9,1 491.2 14.9 

Aterruring kapitalkostnad -24,2 -27,7 1.5 
Avskrivningar 19,3 20.3 -0.6 
(it•mcnsamm.i l.01>lnuJ cr 13.U 11,9 4.Q 

Verksamheten• neuoktl'l •nad 475,4 495,7 -9,1 
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EKONO~isl~~E~o~r'sN~N~ ~sa~?t3Rt~i?;9v3-20 
nämndernas investeringsredovisning 

Sammanfattning nämndernas 
investeringsredovisning 

När 2016 summeras redovisar nämnder och styrelser investeringar på to

talt 36 421 tkr. Det innebär att cirka 36% av den totala budget på I 00 439 

tkr togs i anspråk under året. Störst avvikelser finns under Teknisk nämnd 

och Socialnämnd. För socialnämnden beror överskottet på Hagen etapp 4 

som inte har kommit igång samt att ombyggnad för Hemgården inte harfär

digställts. Överskottet på Teknisk nämnd beror fi·ämst på tillbyggnaden av 

Molla skola och Horsby skola /förskola. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har under 2016 främst investerat inom tre olika områden, 

markköp, IT och konstgräsplan. Av investeringarna under 2016 är det konst

gräsplanen i Annelund som är färdigställd och invigd. 

Kommunen har köpt mark i Hudene och Molla. I Hudene köpte kommunen 

mark för att flytta en befintlig fotbollsplan till en mer gynnsam plats och i 

Molla har man köpt mark för att kunna göra en smidigare väg för transport

levereans till skol-kök/matsal vid Molla förskola 

Bildningsnämnd 
Bildningsnämndens investeringar 2016 uppgick till I 155 tkr, vilket blev ett 

lägre utfall än beräknat. Av de planerade investeringarna hann man inte ge

nomföra alla bland annat har inventarieköpen inte skett i den takt man tänkt 

då Horsbyskolan är under ombyggnation. 

Socialnämnd 
Socialnämnden har två investeringar via Tekniska nämnden, Hagen etapp 3 

och Hagen etapp 4. Hagen etapp 3 blev något dyrare än budgeterat men kom

mer tillsammans med etapp 4 hålla budget. Resterande medel för Hagens 

ombyggnad begärs om budgeterade till 2017. 

Socialnämnders övriga investeringsbudget visar ett överskott på 3 250 tkr 

vilket beror på att ombyggnad för Hemgården inte är färdigställd och reste

rande medel begärs ombudgeterade till 2017. 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Sammanfattning av 

nämndernas investeringsredovisning 

Teknisk nämnd 
Nämnden har ett investeringsöverskott på 59 299 tkr vilket innebär att ca 

3 I% av nämndens totala budget har använts under 20 I 6. Det stora över

skottet beror främst på projekten tillbyggnad Molla skola som beräknas vara 

klart augusti 2017, Exploatering Hors by och Hors by skola/förskola. Horsby 

skola/förskola är kompletterat med ytterligare medel under 2017. 

Projekten Hagen 3 och Hagen 4 är projekterade vid samma tidpunkt och 

vissa kostnader som gäller båda projekten har belastats Hagen 3 vilket gör 

att projektet Hagen 3 har ett underskott. Tillsammans kommer dock de båda 

projekten att hålla budget. Etapp 4 är försenat men man planerar att påbörja 

projektet under 20 I 7. 

Bygg- och miljönämnd 
Bygg- och Miljönämnden har utnyttjat 89% av sin investeringsbudget för 

2016. Det finns ett litet överskott som beror på projektet in och utalarmsys

tem som blev något lägre än budgeterat då inköpet av sökare blev billigare 

än planerat. 
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Investeringsredovisning 

0,0 0,0 -0, 1 
5201 IT-investeringar 0,0 0,0 -0,4 
5202 Konstgräsplan Anne lund 0,0 5,5 0,2 
5203 IT hårdvara 0,9 0,0 0,9 
5204 IT servers utökad lagr.kap. 1,0 0,0 1,0 
5205 Licenser IT 0,0 0,0 0,0 
5250 IT invest. herrljunga vårgårda 0,0 0,0 -1 , 1 

Summa Kommunstyrelsen 1,9 5,5 0,5 
UtbildningsnlJnmd 

5300 Inventarier/IT BN 1,0 0,0 0,4 

5302 Lekplatser 0,3 0,0 0,1 

5311 Inventarier Hors by 0,0 0,8 0,4 

Summa Utbildningsnämnd 1,3 0,8 0,9 
Socialnitmml 

5420 Inventarier SN 1,0 0,0 0,6 

5422 Förstud Hemgården 1,4 1,3 2,7 
5424 Förstudie flytt ko1ttids 0,1 0,0 0,1 
5429 Arkiv SN 0,0 0,0 -0, 1 

Summa Socialnämnd 2,5 1,3 3,3 
Teknisk nlJmnd 

5200 Markköp 0,7 0,0 0,5 
5502 Kvarteret Linden 0,3 0,0 0,2 

5299 Investerings bidrag KS 0,0 0,0 0,6 
5310 Hors by förskola/skola 0,0 0,0 -0,4 
5422 Ombyggnad Hemgården 0,0 0,0 0,0 
5500 IT-stöd underhållssystem 0,0 0,0 -0,2 
5503 Omlastning Tumberg 1,0 0,0 0,6 
5504 Exploatering Hors by 0,0 6,0 6,0 
5505 Exploatering 0,0 0,0 0,0 
5508 Mindre gatuanläggningar 1,0 0,0 0,3 
5509 Reinvestering Gata 1,0 0,0 -0,4 
5512 Kvarteret Linden 0,0 0,0 -0,3 
5513 GC-väg 181/183 söderut 1,5 -1,0 0,5 
5515 Verksamhetsanpassnngar 1,0 0,0 0,4 
5516 EPC B 0,0 0,0 -0,7 
5518 Eggvena skola kök 1,0 0,0 -0,2 
5520 Byte maskiner i kök enl utbyte 0,3 0,0 0,2 
5525 Förstudie Altorp 7,5 -7,5 0,0 
5526 Gamla skolb. Od 2,4 -2,4 0,0 

5528 Soprum fastigheter 0,2 0,0 0,2 
5543 Hagen tak 0,0 6,4 2,3 
5544 Solceller Hagen 0,0 0,0 0,0 

5547 Städ maskiner 0,3 0,0 0,0 
5541 Hagen 3 0,0 1,8 -1,8 

5542 Hagen etapp 4 11 ,5 -4,0 7,5 
5551 Reinvest fastighet 0,0 0,0 -0,2 
5552 Hors by skola/förskola 3,0 32,3 35,2 

5553 Först. Molla skola 13,4 -13,4 0,0 
5555 Moduluppb. ensamkommande barn 0,0 0,0 0,0 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Investeringsredovisn ing 

t !rs pnrnglig Om- Totalt lHall .\nikl'lsc 

l' roj l'li t 111111\r huclget bud •cll'ri n • ans In 20 ,,, 2016 

5560 Tillbyggnad Mollaskola 0,0 •• X.'! I 

5572 Maskiner fastighets skötsel 0,2 11 Il. I 

5574 Upprustning lekplatser 0,2 11 Il.Il 

5575 Södra Horsby etapp I 0,0 I t - 1. ~ ': 
5576 Ventilation g :a sporthallen 0,3 11 11.11 

5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle 0,5 11 IJ.11 

5599 Investerings bidrag TN 0,0 11 I I -0.7 
5701 Invent. Idrottshallen 0,1 0,0 0,1 
5702 Vattenrutschkana 0,8 0,0 0,8 
Summa Teknisk nämnd 48,0 38,1 59,3 
Bygg och MiljönlJmnd 

560 I In o utalarmsystem 1,0 0,0 0,1 
5602 Bitkärror 0,1 0,0 0,0 
Summa Bygg och Miljönämnd 1,1 0,0 0,1 
Summa Investeringar totalt 54,8 45,6 64,0 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Herrljunga kommun följer den kommunala redovisnings/agen men även de 

rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

Skatteintäkter 
Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s decemberprognos använts . 

Redovisning av lånekostnader 
Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, det vill säga ränte

kostnader belastar resultatet den period de uppstår. 

Finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstill

gångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfris

tiga fordringar. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Inga nya immateriella anläggningstillgångar har aktiverats under 2016. 

Materiella tillgångar 
Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående 

materiella anläggningstillgångar. Undantaget är kravet på komponentredo

visning som inte fullt ut tillämpas ännu. Arbete har påbörjats med att övergå 

fullt ut till komponentredovisning, men tidigare aktiverade anläggningar är 

inte justerade enligt nya regler. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskatt

ning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i 

bruk. 

Tillgången ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett an

skaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (44 300 kr), samt ha en livs

längd som överstiger 3 år. 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING/ Redovisningsprinciper 

Datorer och servrar 3-5 år 

Övriga rmskincr och 
5-20 år 

inventarier 
Fordon 5-10 år 

Verksamhets fastigheter 10-33 år 

fastigheter rar 
affilrs verks anti et 

20-33 år 

Markanläggningar 20-SO år 

Markanläggningar 
Ingen 
avs kr 

Avskrivningstiderna ovan är satta med stöd av RKR:s ideskrift om avskriv

ningar. Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bok

slutsbilagorna. 

Exploateringsredovisning 

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats från och med 2014 i 

syfte att följa RKR:s rekommendationer. I korthet innebär det att ett exploa

teringsområdes olika investeringar hanteras enligt nedan: 

111\l"'dl'l I 11'._'. 11.lllll'l "ill:._: 

Tomt 

Kvancrsgata 

Matargata 

VA 

Objekt övrigt 

Rårmrk och kostnader som har en direkt 
koppling till marken. övert~rs till 
omsättningstillgång när ett onride är färdigt 
lbr rarsäljning. 
A ktivcras då ton'lcma fflrs över till 
omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt 
färdig vid detta tilUlllle men den tas i bruk på så 
vi.o; att man kan börja köra på den. 

Aktiveras då den är tllrdig. 

50 % av kostnaderna tbr gatubyggnaden anses 
vara avgifter rar VA. Om en gata anses vara 
klar så anses även lcdningsn!ltet vara klan. 
DärfOr aktiveras objektet samtidigt som 
kvarters gatan. 

Skulle ex. kunna vara en lekplats eller ett 
grönormide. Aktiveras när de är färdiga. 

Försäljningsintäkter bokförs från och med 2014 på driften (tidigare som ett 

investeringsbidrag). 
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING / Redovisningsprinciper 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till ut

byggnaden av E20. Summan har tagits upp som en tillgång som årligen kom

mer att upplösas med 113 (enligt beslut i KF i april 2015). Medlen är ännu ej 

utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet 

indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet 

på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. När utbetalningen 

kommer att ske kan i dagsläget inte bedömas. 

Avsättningar 
Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av 

Tum bergsdeponin. 

Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskost

nader på Gässlösa-deponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin be

står av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och i 

dagsläget är det omöjligt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske, 

på grund av att sluttäckningsplanen ej är klar. Ingen uppräkning och inga ut

tag har skett under perioden. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade 

enligt RlPS07. Från 2009 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redo

visade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse och är beräk

nade enligt SKLs nonnalreglemente. 

För avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, se avsnittet "Bidrag till stat

lig infrastruktur". 

Redovisning av intäkter 
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnom

sorg faktureras månatligen. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovis

ningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner 

av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande 

bild av koncernens totala ekonomi. 

I den sammanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutom kom

munen, de företag i bolags- och stiftelsefonn över vilka kommunen har ett 

bestämmande inflytande. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett in-
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Bilaga 1, KS § 37/2017-03-20 
EKONOMISK REDOVISNING / Redovisningsprinciper 

tresseföretag på grund av dess ringa omfattning (omsättning 886 tkr, ägd 

andel 50 %, RKR 8.2). Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 

med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven 

har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. Obeskattade reserver har 

delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital. Dotterföretagens prin

ciper för avskrivningar har inte anpassats till kommunens redovisning på 

grund av att olikheter inte väsentligt påverkar utfallet. Detta medför att RKR 

8.2 inte följs helt och hållet. 
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Verksam hetsberättelse 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar ett negativt resultat på 40 tkr. Avvikelsen be

ror på att man under året haft dyrare kringkostnader för bland annat data

kommunikation, elektronik och media. Budgeten 2016 för kommunfullmäk
tige uppgick till I 588 tkr. 

Drift 2016-12-31 
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Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som 

kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredo

visning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige 

beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men 

även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation. 

Revision 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och yt

terst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av 

den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar 

och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insy

nen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har 

därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka 

legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av 

väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också ge

nerera bidrag till förbättring och utveckling. 

Valnämnd 

Den kommunala valnämnden står under kommunfullmäktige och ansvarar 

för genomförandet av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och 

kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart 
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femte år. Valnämnden har bland annat till uppgift att utse valförrättare och 

ser till att olika val genomförs på ett legitimt sätt. 

MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om 

skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte 

någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under 

och efter en olycka eller en kris . MSB finansieras av statliga medel, 2016 

uppgick den statliga finansieringen för Herrljungas del till 426 tkr. MSB har 

inte aktiverats i Herrljunga 2016. 

Kommunstyrelsen 

Kommuns(vrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och 

utveckling av kom-munal och regional verksamhet. Kommunstyrelsen redo

visar en posifiv avvikelse för 2016 på 213 Ila: Utfallet summeras till 35 176 

tla·jämfört med budgeten på 35 389 tkr. 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Sty

relsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekono

miska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala 

verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar 

för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. 

Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter 

samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska för

valtningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kom

munstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergri

pande uppföljningen under året och i bokslut. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstymingen av den kommunala verksam

het som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella och 

informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m. 
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Framtid 
Arbetet med att skapa bästa möjliga klimat för företagande och utveckling 

fortsätter. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på 

kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och 

genom att verka för en ökad inflyttning. 

Ekonomi 

Kommunledning -7 414 -494 
A.K.-enheten -3 728 141 
IT/Växel/Telefoni -5 245 157 
Ekonomi -4 980 430 
Personal -6 158 -55 
Reception 0 84 
Evakuerin sboende 0 -2 
Summa verksamhet -33 031 213 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 213 tkr. Utfallet sum

meras till 35 176 tkr och den totala budgeten uppgick under året till 35 389 

tkr, inklusive löneuppräkning. Kommunstyrelsen har likt tidigare år haft en 

budget i balans samt lämnat överskott på den politiska verksamheten. Kom

munstyrelsen redovisar en negativ avvikelse på 48 tkr detta beror på att för

säkrings- och datakommunikationskostnader överstiger budget. 

Kommunledningen redovisar en negativ avvikelse detta beror på att man 

haft högre personalkostnader än budgeterat. Det som påverkat personalkost

naderna negativt 2016 är bland annat övergången mellan två kommunchefer 

samt inhyrda konsulttjänster för arkitektur. 

Administration- och kommunikationsenheten redovisar en positiv avvikelse 

på 141 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att man delar av året haft va

kanta tjänster. 

Servicenämnden för IT/Växel/Telefoni redovisar totalt ett positivt överskott 

på 157 tkr. 

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse på 430 tkr. Det positiva 

resultatet kan framför allt härledas till att kostnader för system och att kon

sulttimmar har varit betydligt lägre än under föregående år. 

Personalavdelningens totala utfall för år 2016 redovisar ett negativt resul

tat på 55 tkr. Bemanningsavdelningen ramväxlades ut till verksamheterna; 

omsorg m.fl., från år 2016. En del av kostnader för bemanning har belastat 

personalavdelningen även under år 2016, vilket detta är huvudorsak till det 

negativa årsresultatet. 
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Bildningsnämnden 

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- samt kultur- och fri

tidsgårdsverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfull

mäktige. Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse för 2016 på 3 47 3 

tkr. Utfallet summeras till 230 289 tkr jämfört med budgeten på 233 762 tia'. 

Förskolan -48 615 -51 652 

Fritids -12 728 -14 221 

Grundsärskolan -4 381 -4 187 

Grundskolan -85 092 -86 834 

Gymnas iesärsko Ian -2 690 -2 284 

Gymnasieskolan internt -28 586 -27 837 

3 084 

-332 

624 

-646 

-103 

716 

Gymnasieskolan externt -11 850 -11 500 -I 263 

Komvux -4 759 -4 957 6 

Fritidsgård -635 -575 -55 

Musikskola -I 984 -I 967 -62 

Bibliotek -4 171 -3 847 -55 

Allmän kulturverksamhet 144 

Summa verksamhet -220 971 -224 364 3 473 

Intäkter 24 701 21 585 9035 

Kostnader - 238 882 -245 949 -5560 

Nettokostnad -220 971 -224 364 
*Gemensamt av ser Nämnd , bildnings kontor samt elevhälsa 

Verksamhetsbeskrivning 
Förskola 

Under året har man under en projektering ändrat om pågående byggnation 

vid Horsby skolan. Den ändrade inriktningen har inneburit att om- och till

byggnad kommer att ske i etapper med start av tillbyggnad av nya skol

lokaler. Förskolan kommer att samla verksamheten vid Horsbygården vid 

åtta avdelningar. Dessa avdelningar kommer att ersätta de flesta temporära 

förskolelokalerna i tätorten. 

En nettoökning av barn i förskoleåldern har medfört krav på utökning av 

nya avdelningar också i Ytterby förskoleområde och maj 2016 togs den nya 

förskoleavdelningen Jätten i drift i Hudene. 

Tillbyggnad av ny förskola med kök och matsal har startat i Molla och be

räknas stå klar för inflyttning från och med läsåret 2017/2018. Då ersätts den 

temporära paviljong som akut fick ersätta Mollagården våren 2012. 

Herrljunga kommun - Årsredovisning 2016 

fy {\i< 

3 473 

76 



Förskoleklass, grundskola, grundsärskola 

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats för att bli alltmer komplett 

och har resulterat i mer kvalificerade rapporter med uppföljningar och ana

lyser av de mål utbildningsverksamheten har att förhålla sig till. Underlagen 

består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" värden samt samman

ställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse i form av 

kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt 

och förbättringsinsatser identifieras, planläggs och beslutas. 

Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har minskat och 

från och med höstterminen 2015 undervisas elever från och med årskurs 5 

och uppåt i grundsärskolan på Altorp. För grundsärskoleelever i de tidiga 

skolåren bedrivs utbildningen i inkluderad verksamhet i grundskolan. Under 

slutet av 2016 har några mottagningsbeslut om rättighet till grundsärskolans 

skolform tagits och några nya elever är mottagna i grundsärskolan tidiga 

skolår. 

Tidigare IKT-plan (informations- och kommunikationsteknik) har löpt ut 

och en ny är under framtagande. Den nya IKT-planen kommer att ha ett pe

dagogiskt fokus och avsikten är att planen ska beslutas av Bildningsnämnden 

under första kvartalet 2017. Ett förslag på nationell strategi för IKT 2022 har 

kommit under året och den är vägledande för planläggning och arbetet med 

ny IKT-plan för Bildningsförvaltningen. 

Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd 

och samtliga elever har tillgång till en-till-en datorer. Det ökade antalet da

torer ställer stora krav på skolans nätverk och behov finns att förnya och ut

veckla nätverket så att det bättre svarar mot den pedagogiska användningen. 

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har 

utvecklats under de senaste läsåren och kommer att fortsätta de kommande 

åren. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverk

ningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ung

domar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet. 

Gymnasieskolan 

Kunskapskällan har vidareutvecklat sin profilering kring de fyra ledorden; 

Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. 

Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder 

ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar. 

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan har vidareutvecklats, 

bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som 

efterfrågas av tillverkningsindustrin. Samarbetet mellan företagen och yr

kesprogrammen har utökats med nya företag och yrkesprogrammen har ett 
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mycket gott samarbete med företagen med många aktiva handledare som tar 

emot eleverna under den arbetsplatsförlagda utbildningen . 

Framtid 

Gemensamt 

Nationellt prognostiseras en stor brist på legitimerade förskollärare och lä

rare, vilket beräknas innebära att ca 65 000 lärare kommer att saknas 2020. 

Effekter av detta kommer att visa sig också i Herrljunga kommun. 

Förstudien av Altorpskolan har avslutats och renovering med om- och till

byggnad har flyttats fram i tid . Ventilationen i Altorpskolans äldsta del måste 

prioriteras och åtgärdas i närtid, då den mycket undermålig och ett föreläg

gande har riktats till Bildningsförvaltningen. 

Förstudien av förskola med nya avdelningar i tätorten har utrett möjlighe

terna att samordna detta vid Horsby för att också tillgodose Horsbyskolans 

behov av lokaler. En ändrad inriktning har tagits som innebär att första etap

pen kommer bli att bygga till skolan. Därefter iordningställs förskolans lo

kaler så att det sammanlagt blir åtta förskoleavdelningar. Nästa etapp blir att 

bygga gemensamt kök för förskola/skola med ny skolmatsal. Avsikten är att 

de tillbyggda skollokalerna ska stå klara för inflyttning under 2018, förhopp

ningsvis redan till läsårsstarten. 

Förskola 

Den utbyggda förskoleverksamheten prognostiseras ha behovstäckning, vil

ket förväntas innebära att kön kan hanteras utan väntetider utanför lagkravet. 

Antalet barn med barnomsorg på obekväm tid är tämligen oförändrat och 

under 2016 har förskolan endast haft några enstaka placeringar. Under 2017 

kommer verksamheten i Innerby förskoleområde att förtätas genom att Slän

dans förskoleverksamhet ska lämna sina lokaler i Hagen och Ugglans lekhall 

ska efter en mindre ombyggnad öppna som en ny, tillfällig avdelning. 

Grundskola, grundsärskola 

Antalet elever i grundskolan ökar, så också antalet elever mottagna i grund

särskolan. Prognosen säger att elevantalet kommer att fortsätta öka de när

maste åren och då framför allt i Herrljunga tätort där Horsbyskolan berörs. 

Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inklude

rad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen. 
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Gymnasieskola 

Kunskapskällan har under året arbetat för att bli ETG-certifierad, en ce1ti

fiering som innebär att eleverna kan påbö1ja sitt arbete som elektriker direkt 

efter gymnasieexamen. Skolan har inte nått ända fram och har därigenom 

ännu inte certifierats. 

Kunskapskällan har förstärkt sitt samarbete med ytterligare nya företag (Au

toliv, Blomdahls, Talent Plastics, Lesjöfors och Starsprings). Samarbetet 

knyts i första hand till den arbetsplatsförlagda utbildningen på El- och Ener

giprogrammet och Industritekniska programmet. 

Läsåret 2016/2017 var få sökande till gymnasieskolan och ett några program 

hålls vilande då antalet sökande varit mycket få. Det gäller Ekonomipro

grammet, Samhällsvetenskaps-programmet och Restaurang- och Livsmed

elsprogrammet. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden gör ett positivt resultat på 9 609 t!n'. I resultatet ingår inte 

det överskott som verksamheten flyktingmottagande gjort under året, detta 

nettoöverskott på 21, 1 mnkr är avräknat från intäkterna och lagt till flykting

bufferten och påverkar alltså inte det slutliga resultatet. Utfallet för de olika 

ansvarsområdena varierar i storlek men samtliga levererar ett överskott. 

Jämfört med föregående år har förvaltningens nettokostnader minskat med 

2,7 mnln· (1,5 % lägre kostnader jämfört med 2015). Må/uppfyllelsen har 

varit god både vad gäller kvalitet och ekonomi. Sjukfrånvaron har dessvärre 

försämrats från föregående år och är ett av fokus områdena inför 2017. 

Verksamhetsbeskrivning 
I likhet med tidigare år så har ett stort fokus från nämndens sida varit att 
följa det ekonomiska utfallet för att tillse att verksamheten genomförs inom 

budgetramen. Stor uppmärksamhet har också ägnats åt kvaliten i verksam

heterna och sjukfrånvaron. 

Vård och omsorg 

Under 2016 har budgeten och att få den i balans stått i fokus. Cheferna har 

jobbat kontinuerligt med uppföljningar och olika åtgärder för att komma till 

rätta med ekonomin. Det är fortsatt kö till särskilt boendeplatser vilket inne
bär att det från och till varit högt tryck på korttidsenheten. En del av kort

tidsenhetens platser har använts i väntan på särskilt boende. 

Hemtjänstens förändringsarbete, som påbörjades under hösten 2015, har 

fortlöpt även under 2016 utifrån arbetsmiljöverkets sammanställda rapport. 

Mycket tid och krafts har lagts till att jobba med att skaffa fram en stabil 

grund för verksamheterna tillsammans med medarbetarna. 

För att få ihop en förvaltning och komma bort från stuprörs verksamheter 

startades Teamträffar under hösten. Under dessa träffar möts samtliga pro

fessioner; biståndsbedömare, rehab, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och 

enhetschef. 

Björkhagen flyttade in i sina nya lokaler mars 2016. Demensplatserna utö

kades därmed med fem platser vilket gör att nu finns det 81 säboplatser i 

kommunens regi, varav 53 demensplatser. 

Enhetschefernas arbetsmiljö stod i fokus under 2016. Tyvärr det är fortfa

rande en stor rörlighet bland enhetscheferna. Enhetscheferna har haft stöd i 

fonn av enskild chefshandledning samt även strukturerat stöd på gruppnivå. 
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Socialt stöd 

Kvalitetetsarbetet har fungerat bra på enheterna för sysselsättning och funk

tionshinder. Arbetet sker med stort brukarinflytande. Genom enheten för 

sysselsättning har många personer fått daglig sysselsättning, därigenom har 

utanförskap brutits. När det gäller kvalitetsarbetet för IFO Vuxen och IFO 

Barn och Familj är inte måluppfyllelsen på den önskade nivån. Måluppfyl

lelsen har påverkats negativt under år 2016, med anledning av undertalighet, 

introduktion av nya medarbetare samt osedvanligt hög arbetsbelastning. En

kelt uttryckt, det svåra och det mest akuta har blivit utfört med hög kvalite 

medan sådant som dokumentation, revidering av genomförandeplaner, upp

rättande av genomförandeplaner och utredningstider har haft ett sämre utfall 

än det förväntade. Med anledning av dessa brister har det gjorts avvikelser 

och anmälningar enligt Lex Sara. IVO har meddelat att de åtgärder och de 

planerade åtgärderna har varit tillfyllest för att åtgärda bristerna. 

Under senare delen av år 2016 har det varit en osedvanligt hög arbetsbelast

ning inom IFO Barn och Familj; många anmälningar och för enheten ovan

ligt många placeringar utanför det egna hemmet. 

Vid årets utgång är mer än två tredjedelar av de till Herrljunga anvisade 

ensamkommande barnen placerade på enheten för ensamkommande barns 

HVB-hem, resterande andel barn är placerade i familjehem eller på externa 

HVB. Inom ramen för de egna HVB-hemmen finns det möjlighet till trä

ningsboende för de barn som har fått permanent uppehållstillstånd och som 

samtidigt bedöms redo för detta första steg i riktning mot ett eget boende. 

Vid ingången på 2016 hade enheten att hantera ett stort antal barn som hade 

kommit till Sverige under sista kvartalet år 2015. Under år 2016 har endast 

5 barn anvisats till Herrljunga kommun. Inriktningen på verksamheten har 

gått från ett huvudspår, introduktion o.ch integration, till att anpassa verk

samheten till att många är påverkade av oron över beslut om utvisning. So

cialnämnden beslutade 2016-11-29, att de personer som har fått uppskriven 

ålder och beslut om avvisning får bo kvar på kommunens HVB fram till 

besluten har vunnit laga kraft; kommunen har beslutat sig för att inte gå på 

det handläggningsbeslut om åldersuppskrivning som Migrationsverket har 

fattat utan av rättssäkerhetsskäl valt att gå på den ålder som personen har 

angivit vid ansökningstillfället. Per den 31 december 2016 hade kommunen 

62 ensamkommande barn, varav 54 asyl och 8 PUT (permanent uppehålls

tillstånd). 

Framtid 
Utmaningarna för 2017 är många. Nämnden har antagit ett mål "En väl

mående verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som 

skapar trygghet och delaktighet" - där målet är att sänka sjukskrivningstalet. 
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Den goda andan som infann sig under 2016 ska bibehållas, ekonomin står 

fortfarande som nummer ett, ekonomin är en förutsättning för att allt annat 

ska fungera. Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlig

het med Socialstyrelsens rekommendationer, detta för att öka den enskildes 

delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt arbete på uppföljningar 

både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att 

resurser används på allra bästa sätt. 

Ombyggnationen av hemgårdens hygienutrymmen som inte uppfyller arbets

miljöverkets krav ska under våren slutföras. Under 2017 ska upphandlingar 

av nyckelsfria låssystem till våra kunder inom hemtjänst samt upphandling 

av arbetskläder till medarbetarna ske. Projektet med trygghetskameran ska 

komma igång och testas och utvärderas på ett fåtal kunder under 2017. 

Den personal som arbetar vid enheterna IFO Barn och Familj samt IFO Vux

en idag är mycket kompetent och den utför kvalificerade arbetsuppgifter på 

ett mycket tillfredsställande sätt, men den är undertalig och utsikterna att 

ersätta ledigförklarade tjänster med behörig personal är inte goda. Det före

ligger ett stort behov av att förbättra möjligheterna att kunna bereda adekvat 

och differentierad öppenvård i egen regi avseende vuxna med psykisk ohälsa 

och eller missbruksproblematik. 

Ekonomi 

Förvaltnings ledning 9256 2488 

Bistånd 10790 4263 

Vård och omsorg 107 702 I 058 

Socialt stöd 51 787 1331 

Summa verksamhet 179 992 9 609 

Intäkter -49 106 -2 279 

Kostnader 229 098 11 888 
Nettokostnad 179 992 9 609 

Socialnämnden gör ett positivt resultat på 9 609 tkr. I resultatet ingår inte 

det överskott som verksamheten flyktingmottagande gjort under året, detta 

nettoöverskott på 21, I mnkr är avräknat från intäkterna och lagt till flykting

bufferten och påverkar alltså inte det slutliga resultatet. Utfallet av intäkter i 

resultaträkningen ovan visar därmed inte den verkliga avvikelsen. 

Utfallet för de olika ansvarsområdena varierar i storlek men samtliga leve

rerar ett överskott. Vakanta chefstjänster samt handläggartjänster är en or-
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sak till överskott. Vård och omsorg har haft högre kostnader än budgeterat 

framför allt för korttidsverksamheten som haft överbeläggning mesta tiden 

av året. 

Jämfört med föregående år har socialnämndens nettokostnader minskat med 

2,7 mnkr varav vård och omsorg står för ca 800 tkr. Verksamheterna inom 

socialt stöd ökade sina kostnader jämfört med 2015. Inom Bistånd har främst 

LSS-verksamheten sänkt sina kostnader jämfört med föregående år. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens infi'astruktur. Nämnden an

svarar även för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter 

och anläggningar i samband med beslutade investeringar. 

Under verksamhetsåret 2016 redovisarvisar tekniska nämnden ett positivt 

resultat med I 129 tkr för 2016. Men i och med att förvaltningen ska leverera 

ett överskott om 2 250 tkr. på grund av den andel komponentavskrivningar 

som ska aterlämnas 2016, så är det faktiska resultatet 1 121 tkr lägre än det 

förväntade överskottet för 2016. 

Verksamhetsbeskrivning 
Aret 2016 har innehållit flera lyckosamma projekt och förbättringar i verk

samheten. Kommunens första konstgräsplan har färdigställts och ytterligare 

en etapp av ombyggnad av Hagen har blivit klar (etapp 3). Dessutom har 

om/nybyggnad av Molla skola tagit fart och beslut har fattats och projek

tet startats gällande utbyggnad och ombyggnad av Horsbyskolan/förskola. 

Sammantaget är kommunen inne i en expansiv men investeringskrävande fas 

och det är en utmaning av klara av dagens ekonomi samtidigt som det måste 

rustas för framtidens verksamhet. 

Under våren stod det klart att nämndens ekonomi skulle prognostiseras med 

stora underskott till följd av ökade kostnader för snöröjning och halkbe

kämpning. Under året har åtgärder genomförts för att minska underskottet, 

men tyvärr har arbetet inte räckt till för att täcka det underskott som skapades 

i början av året. 

Försäljningen av tomter har förbättrats, framförallt sett över flera år. Tomter 

har sålts på Frans väg i Hudene, kommunen har även tecknat avtal om för-
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säljning av en tomt i Ljung. I dessa områden har marknaden de senaste åren 

varit mycket försiktig. När kommunen annonserade om försäljning av det 

nya bostadsområdet, Södra Horsby etapp 1, märktes ett ökat intresse även för 

andra tomter inom kommunen. 

Ekonomi 
Organisatorisk fördelning 

Gemensamt 1384 I 032 

Fastighet 426 1823 

Gata & Park 9872 -1 673 

l.ntornservice* 145 -83 

Ftitidsverksamhet 6993 -310 

Renhållnin g• • 300 300 

Summa verksamhet 19 390 1129 

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt 

** Renhållning redovisar ett nollresultat pga ombokning av resultatet till 

balansräkning. Se separat redovisning längre fram. 

Förvaltningen visar ett positivt resultat med I 129 tkr för 2016. Men i och 

med att förvaltningen ska leverera ett överskott om 2 250 tkr, på grund av 

den andel komponentavskrivningar som ska återlämnas 2016, så är det fak

tiska resultatet 1 121 tkr lägre än det förväntade överskottet för 2016. Utfal

let ligger i nivå med den prognos som har lämnats under senare delen av året. 

Grunden till resultatet är högre kostnader på främst Gata & Park, i samband 

med vinterväghållningen. Intäkterna på Fritid har visat sig vara för högt bud

geterade och ger därför ett negativt resultat. De intäkter för byggherrekost

nader som sedan tidigare var prognostiserade har justerats ned i och med att 

vi nu har en bättre uppfattning om hur stor andel av våra investeringsprojekt 

som vi faktiskt har hunnit med under året. 
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Renhållning 

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. 

Denna del hamnar under kommunstyrelsen och ligger ej med under tekniska 

förvaltningen. 

-300 140 
Summa taxefinansierat -300 140 
Affärs verksamhet 0 
Renhållnin 0 906 
Summa affärsverksamhet 0 906 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt mil

jöbalken, livsmedels-lagen, plan- och bygg/agen samt räddningstjänst enligt 

lagen om olyckor. Bygg- och Miljö-nämnden redovisar ett positivt resultat på 

632 tkr för verksamhetsåret 2016. 

Verksam hetsbeskrivni ng 
Miljöenheten 

Löpande arbete som tillsynsmyndighet för främst miljöbalken och livsmed

elslagen. Miljöenheten har under verksamhetsåret följt upp enskilda avlopp 

i Ods socken, där man kontrollerat enskilda avlopp som tidigare underkänts. 

Inom området hälsoskydd av ventilationen på skolorna kontrollerats, vilket 

har lett fram till ganska långt gående krav på åtgärder. 

Plan- och byggenheten 

Nämndens uppdrag är bland annat tillhandahålla kommunens detaljplane

ring. Utöver den löpande detaljplaneringen och bygglovhandläggningen har 

några större ärenden handlagts. Ett planprogram för Herrljunga tätort har 

tagits fram, men är ännu inte beslutat av kommunstyrelsen. Bygglov för bl.a. 
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Mol la skola, ett flerbostadshus på fastigheten Styrbjörn och det nya stations

huset har handlagts och beviljats. 

Inom G IS-området har ett antal uppdateringar av systemet införts. Under året 

har området GIS marknadsförts hos de olika förvaltningarna, för att organi

sationen ska få insyn i när man kan dra nytta av systemet. Arbete med kartor 

till översiktsplanen i samarbete med kommunstyrelsen prioriterats under an

dra halvåret. 

Räddningstjänsten 

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för 

att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och be

gränsa skador på människor, egendom eller miljö. Under verksamhetsåret 

har man på deltidssidan haft ett flertal avhopp av provanställd personal vilket 

gjort att man åter är i ett känsligt läge när det gäller personal försörjning. 

Larmstatistiken har under året varit normal. Under året har ett omfattande 

projekt i att byta ut in och utalarmering samt i det nya systemet koppla in 

samtliga kommunala brand och inbrottslarm krävt mycket tid. 

Framtid 
Miljöenheten 

Verksamheten beräknas pågå som tidigare år. Det finns inga indikationer 

om utökade eller minskade tillsynsområden. Tillsynen av de enskilda avlop

pen löper på fram till år 2019, därefter beräknas mängden inkommande till

ståndsansökningar bli betydligt mindre vilket troligen gör att miljöenheten 

inte kan förstärka personalen med en 50 % tjänst, som gjorts sedan projektets 

start 20 I 0. Mängden renhållningsärenden beräknas återgå till den ursprung

liga nivån. 

Plan- och byggenheten 

Plan- och byggenheten har utökat kommunarkitektjänsten i slutet av 2016 

från 60 % till I 00 %. Målet är att ett större antal planärenden ska kunna 

hanteras och därmed öka intäkterna öka i den grad som utökning av arki

tekttjänst innebar. Flödet av bygglov beräknas öka mot bakgrund av att det 

släppts flera nya tomter på Horsbyområdet och att mängden nya detaljpla

ner förväntas öka. Det ökade flödet av bygglov beräknas kunna hanteras av 

befintlig bemanning då det finns möjlighet att anpassa arbetstiden utifrån 

behov. Under det första halvåret av 2017 beräknas en stor del av tiden för 

GIS-samordnaren gå åt till att jobba med Översiktsplanen. 
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Räddningstjänsten 

2017 utvecklar räddningstjänsten en dagtidsorganisation då man anställer en 

80 % brandman. Året kommer handla om att sätta en ny organisation dagtid 

där man justerar bland annat arbetsuppgifter. Rekryteringsproblematiken på 

deltidsidan fortsätter. Arbetet med en ny släck/tankbil förväntas ske till hös

ten 2017. 

Ekonomi 

Rl·~~w1 ;rAT NflTO 

(I kr) 
Boks I ut 

2015 

Hudgd 

2016 

lit fall 

2016 

20:' 

Anikdst.· 

Nämnd 
Miljö 319 

Bygg I 004 603 

Räddnin sfänst 11 093 -289 

Summa verksamhet 13 261 632 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnad 

-4 424 l 100 

17 685 -468 

13 261 632 

Miljöenheten redovisar en positiv avvikelse på 319 tkr fördelas på 350 tkr 

högre intäkter främst beroende på enskilda avlopp samt renhållning och 31 

tkr högre kostnader. 

Plan- och Byggenheten redovisar en positiv avvikelse på 603 tkr, avvikelsen 

beror på att man haft högre intäkter motsvarande 690 tkr och lägre kostnader 

på 87 tkr. 

Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse på 289 tkr, budgetavvikel

sen beror på att man haft högre personal och kringkostnader. 
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Beg reppsförkla ringar 

Anläggningstillgång 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 

Ansvarsförbindelse 

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt. 

Avskrivning 

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla 

värdeminskningen. 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Ett mått på den kort

siktiga betalningsberedskapen där lager och förråd inkluderas. 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder 

kommunen hade vid bokslutstillfället. 

Driftsredovisn ing 

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året 

ställt mot budget. 

Finansieri ngsanalys 

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investe

ringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen. 

Kapitalkostnad 

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta 

på bundet kapital. Är en intern post. 
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ReV'l!iOrer _J 
Beredn1ngar 

Bygg- och ~oniirmd 

Tekn9.'.. närmd 

Socanarmd 

Serv1Cenarmd: lt/YåxeVtelef'on1* 

Kr61ednl'lgsnarmd 

Vanårmd 

Kompletterande text till avsnitt Herrljungas ekonomi sidan J 5 

Utifrån SKLs beskrivning av nuläge och framtid kan paralleller dras till Herrljunga kommuns ekonomi. Precis 

som i övriga landet har Herrljunga kommun stora investeringsbehov, vilka kommer att skapa utmaningar i drift 

med högre kapitalkostnader. Ytterligare utmaningar är att Herrljunga kommun , liksom övriga Sverige, står inför 

en demografisk utmaning. Med den demografiska utmaningen menas att befolkningssammansättningen kommer 

att se annorlunda ut framöver, med högre procentuell andel barn i lägre åldrar och äldre personer i förhållande 

till hur andelen ser ut idag. När andelen medborgare i lägre och högre åldrar ökar i högre takt än andelen 

medborgare i arbetsför ålder, kommer kostnaderna att öka i större takt än skatteintäkter. Herrljunga kommun har, 

i förhållande till övriga kommuner i Sverige, en relativt låg arbetslöshet. Kommunen har inom den kommunala 

verksamheten svårigheter med att rekrytera in personal med hög kompetens. Rekryteringsbehoven skapar ett 

läge där kommunen inom vissa områden blir tvungen att ta in personal med högre löner än tidigare . 

De olika faktorerna demografi, lägre skatteunderlagsutveckling, rekryterings- och investeringsbehov skapar 

utmaningar i Herrljunga kommuns ekonomi. Driften kommer under de kommande åren att öka i större takt än 

skatteintäkterna, vilket skapar behov av effektiviseringar för att få en ekonomi i balans. 

De utmaningar som beskrivits ovan väntas inför kommande budgetperiod. För 2016 redovisar Herrljunga 

kommun ett resultat som uppgår till 18,8 mnkr vilket är 7,9 mnkr över budgeterad resultatnivå. Resultatet uppgår 

till 3,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är bättre än förväntat och beskrivs mer i detalj 

under rubriken "Ekonomisk översikt och analys". 

Under de senaste 5 åren har resultatet i hög grad förbättrats så att de i snitt uppgår till 2,6 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de förbättrade resultaten under de senaste åren kan Herrljunga 

kommun finansiera hela den kommunala verksamheten inklusive investeringsutgifterna. 
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Självfinansieringsgraden har under den sista femårsperioden uppgått till i snitt 113,6 vilket är 13,6 

procentenheter över nödvändigt tal för att kunna säga att kommunen kan finansiera sina investeringar utan 
lånade medel. 

Under de senaste tio åren har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid två tillfällen, år 2008 och år 
2011. Kommunen har strategiskt arbetat för att uppvisa nödvändiga resultat för att kunna klara av de 
investeringar som krävs i framtiden. Tillfälliga medel för AF A har utbetalats under åren 2012 (8,5 mnkr), 2013 
(8,8 mnkr) och 2015 (3,9 mnkr), vilket skapat bättre förutsättningar för ett positivt resultat. 

Komplettering Pensioner sidan 38 
I balansräkningen är avsättning gjord för de två olika pensionstyperna ÖK-SAP samt exkl. ÖK-SAP, 
politikerpension enligt OPF-KL samt PBF. För 2016 uppgår det avsatta beloppet till 8,7 mnkr inkl. särskild 
löneskatt. 

Totalt uppgår därmed kommunens pensionsförpliktelser till 204,7 mnkr (inkl. särskild löneskatt). Beloppet utgör 
till verksamheten återlånade medel. 

Komplettering till Budgetföljsamhet sidan 40 
Kommunens resultat avviker med 7,9 mnkr från budget och har en budgetavvikelse för nämnderna på 14,9 mnkr. 

Komplettering till Sammanställd redovisning sid 42 

Då Nossan förvaltningsaktiebolag inte bedriver någon verksamhet delas ett koncernbidrag ut till moderbolaget 
för att täcka kostnaderna som uppkommer under året. För 2016 är Koncernbidraget på 1,0 mnkr och det betalas 
av Herrljunga Elektriska AB. 

För 2016 är de koncern interna intäkter på 17 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än 2015. De koncerninterna kortfristiga 
fordringarna för 2016 är 9,8 mnkr och dessa finns då även som kortfristiga skulder inom koncernen. Det 
eliminerbara egna kapitalet för koncernen är 0,6 mnkr och de koncerninterna långfristiga skulderna uppgår till 
135 mnkr. De långfristiga skulderna finns i form av lån hos Kommuninvest i Sverige AB. 

Komplettering Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
sidan 53 Slutavräkning föregående års Bokslut 2015 Koncernen -0, 1 mnkr ska flyttas till raden för Preliminär 
slutavräkning innevarande år. 

Komplettering not 8 Bidrag till statlig infrastruktur sidan 56 
Bidrag till statlig infrastruktur E20 bokslut 2016 koncernen är 8,3 mnkr. 

Komplettering Not 13 Avsättningar pensioner och liknade förpliktelser sidan 57 
Ingående balans koncernen 2016 är 7,4 mnkr 
Övriga avsättningar koncernen 2016 är 8,3 mnkr 
Text övriga avsättningar ändras till Bidrag till statligt infrastruktur E20 
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Kompletterande text till avsnitt Herrljungas ekonomi sidan IS 

forvaltnrigar 

Sod#oMtnllg 

Utifrån SKLs beskrivning av nuläge och framtid kan paralleller dras till Herrljunga kommuns ekonomi. Precis 
som i övriga landet har Herrljunga kommun stora investeringsbehov, vilka kommer att skapa utmaningar i drift 
med högre kapitalkostnader. Ytterligare utmaningar är att Herrljunga kommun, liksom övriga Sverige, står inför 
en demografisk utmaning. Med den demografiska utmaningen menas att befolkningssammansättningen kommer 
att se annorlunda ut framöver, med högre procentuell andel barn i lägre åldrar och äldre personer i förhållande 
till hur andelen ser ut idag. När andelen medborgare i lägre och högre åldrar ökar i högre takt än andelen 
medborgare i arbetsför ålder, kommer kostnaderna att öka i större takt än skatteintäkter. Herrljunga kommun har, 
i förhållande till övriga kommuner i Sverige, en relativt låg arbetslöshet. Kommunen har inom den kommunala 
verksamheten svårigheter med att rekrytera in personal med hög kompetens. Rekryteringsbehoven skapar ett 
läge där kommunen inom vissa områden blir tvungen att ta in personal med högre löner än tidigare. 

De olika faktorerna demografi, lägre skatteunderlagsutveckling, rekryterings- och investeringsbehov skapar 
utmaningar i Herrljunga kommuns ekonomi. Driften kommer under de kommande åren att öka i större takt än 
skatteintäkterna, vilket skapar behov av effektiviseringar för att få en ekonomi i balans. 

De utmaningar som beskrivits ovan väntas inför kommande budgetperiod. För 2016 redovisar Herrljunga 
kommun ett resultat som uppgår till 18,8 mnkr vilket är 7,9 mnkr över budgeterad resultatnivå. Resultatet uppgår 
till 3, 7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är bättre än förväntat och beskrivs mer i detalj 
under rubriken "Ekonomisk översikt och analys". 

Under de senaste 5 åren har resultatet i hög grad förbättrats så att de i snitt uppgår till 2,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de förbättrade resultaten under de senaste åren kan Herrljunga 
kommun finansiera hela den kommunala verksamheten inklusive investeringsutgifterna. 
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Självfinansieringsgraden har under den sista femårsperioden uppgått till i snitt l 13,6 vilket är 13,6 

procentenheter över nödvändigt tal för att kunna säga att kommunen kan finansiera sina investeringar utan 

lånade medel. 

Under de senaste tio åren har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid två tillfällen, år 2008 och år 

2011 . Kommunen har strategiskt arbetat för att uppvisa nödvändiga resultat för att kunna klara av de 
investeringar som krävs i framtiden. Tillfälliga medel för AFA har utbetalats under åren 2012 (8,5 mnkr), 2013 

(8,8 mnkr) och 2015 (3,9 mnkr), vilket skapat bättre förutsättningar för ett positivt resultat. 

Komplettering Pensioner sidan 38 
I balansräkningen är avsättning gjord för de två olika pensionstyperna ÖK-SAP samt exkl. ÖK-SAP, 
politikerpension enligt OPF-KL samt PBF. För 20 I 6 uppgår det avsatta beloppet till 8,7 mnkr inkl. särskild 
löneskatt. 

Totalt uppgår därmed kommunens pensionsförpliktelser till 204,7 mnkr (inkl. särskild löneskatt). Beloppet utgör 
till verksamheten återlånade medel. 

Komplettering till Budgetföljsamhet sidan 40 
Kommunens resultat avviker med 7,9 mnkr från budget och har en budgetavvikelse för nämnderna på 14,9 mnkr. 

Komplettering till Sammanställd redovisning sid 42 

Då Nossan förvaltningsaktiebolag inte bedriver någon verksamhet delas ett koncernbidrag ut till moderbolaget 
för att täcka kostnaderna som uppkommer under året. För 2016 är Koncernbidraget på I ,0 mnkr och det betalas 
av Herrljunga Elektriska AB. 

För 2016 är de koncerninterna intäkter på 17 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än 2015. De koncerninterna kortfristiga 
fordringarna för 20 I 6 är 9,8 mnkr och dessa finns då även som kortfristiga skulder inom koncernen. Det 
eliminerbara egna kapitalet för koncernen är 0,6 mnkr och de koncerninterna långfristiga skulderna uppgår till 
I 35 mnkr. De långfristiga skulderna finns i form av lån hos Kommuninvest i Sverige AB. 

Komplettering Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
sidan 53 Slutavräkning föregående års Bokslut 20 I 5 Koncernen -0, 1 mnkr ska flyttas till raden för Preliminär 
slutavräkning innevarande år . 

Komplettering not 8 Bidrag till statlig infrastruktur sidan 56 
Bidrag till statlig infrastruktur E20 bokslut 2016 koncernen är 8,3 mnkr. 

Komplettering Not 13 Avsättningar pensioner och liknade förpliktelser sidan 57 
Ingående balans koncernen 2016 är 7,4 mnkr 
Övriga avsättningar koncernen 20 I 6 är 8,3 mnkr 
Text övriga avsättningar ändras till Bidrag till statligt infrastruktur E20 


