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KF § 99 

Information om kommunens ansvar och åtagande när det gäller 
det Civila försvaret 

Sammanfattning 
Leif Isberg, Länsstyrelsen Västergötland, informerar om länsstyrelsens arbete med 
uppbyggnad av civilt försvar och kommunernas del i kommande arbetet, statsbidrag 
och vad kommuner redan nu kan göra för att förbereda sig. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 100 DNR KS 026/2017 910 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Uldragsbestyrkande 
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KF § 101 

Information från kommunala bolag, Herrljungabostäder AB och 
Herrljunga Hotellfastighets AB 

Sammanfattning 
Karin Carlsson, ordförande i styrelsen, Birger Sjöberg, VD och Christer Johansson, 
fastighetschef, informerar om företaget, fastighetsbeståndet och pågående och pla
nerad nybyggnation. 

Haval Sadek, hyresgästföreningen, informerar om Boskolan, ett projekt som drivs i 
samarbete med Herbo för hyresgästerna. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 102 DNR KS 101 /2016 150 

Bordläggning av svar på frågor till socialnämndens ordförande 

Sammanfattning 
Följande frågor inkom 2017-10-05 från Bert-Åke Johansson (S). 

Motion - Avskaffa delade turer (DNR KS 101/2016 150) 
Motion från Robert Andersson (S) inkommen 2016-03-04 där det yrkas: 

*Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och tillsvida
reanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. 
*Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
*Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt. 

2017-02-14 återremitterade fullmäktige ärendet för att kompletteras med en eko
nomisk konsekvensanalys samt en risk-och konsekvensanalys för verksamheten. 
Risk-och konsekvensanalyserna ska ske i samverkan med Kommunal. 

I april 2016 tecknade SKL och Kommunal ett treårigt avtal. 
I avtalet sägs bland annat att: "Centrala parter ska gemensamt arbeta för att 
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att tills
vidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att 
redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid." 

Vidare har man också kommit överens om att: "Lokala parter ska processa 
fram lokala handlingsplaner, som ska vara klara senast 2017 i syfte att ande
len medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att tillsvidare
anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Planen skafol
jas upp årligen och sträcka sigfram till 2021." 

Idag (4/9-17 kl 17:00) ligger 14 lediga tjänster som undersköterska ute på Hen
ljunga kommuns hemsida och INGEN av dessa är en heltidstjänst! 
Detta rimmar illa med överenskommelsen och jag önskar därför svar på följande 
frågor. 

1. Har arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan ihop med kommunal påbörjats 
för att bli klar till 31/12-17? 

2. Vid rekrytering av personal till vården, hur stor andel erbjuds heltidstjänst? 

3. Hur många av de som har del tidstjänster inom vården har blivit erbjudna hel tids
tjänst respektive ökad tjänstefaktor? 

4. Håller man avslutningssamtal med vårdpersonalen? 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 7 

Fortsättning KF § 102 

5. Har det framkommit att personal slutat på grund av att de nekats gå upp i verk
samhetsgrad/begärt heltidstjänst? 

Önskar få svaren skriftligt. 

I kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna att ärendet bordlägges. 

Ordförande frågar om ärendet ska bordläggas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordlägges. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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KF § 103 DNR KS 207/2017 381 

Fråga till kommunfullmäktige gällande motion om utegym Stads
parken 

Sammanfattning 
Följande fråga inkom 2017-09-27 från Lise-Lotte Hellstadius (S): 

Regeringen har bestämt att det ska var 100 tim/läsår mer Hälsa och idrott i grund
skolorna. Detta gäller från läsåret 2018/2019. 
Min.fråga är följande: 
Christina Abrahamsson (M) lämnade in en motion 2016 om att göra ett utegym i 
Stadsparken. Det gick över till Tekniska nämnden som 20170202 beviljade detta. 
(enligt protokoll). Tycker att det vore en bra investering med utegym i Stadsparken, 
inte bara för elever som kan utnyttja det utan även för våra kommuninvånare över 
lag samt att det är bra ur Folkhälsoperspektiv. Var har den motionen tagit vägen? 
Vad jag vet har den inte tagits upp i fullmäktige efter detta datum. 
Tacksam för ett skriftligt svar. 

Kent Johansson (KV), kommunfullmäktiges ordförande, besvarar Lise-Lotte Hell
stadius fråga. 

Lise-Lotte Hellstadius (S) tackar för svaret. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Frågan och svaret godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



~ 5; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 104 
KS § 163 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 72/2017 355 

Svar på medborgarförslag om belysning i Grude 

Sammanfattning 

Sid 

9 

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet tillbaka till tekniska 
nämnden. Fullmäktige begär en ny utredning av lampor och ljusbild för att täcka 
medborgarförslagets intentioner. Den ljusbild som medborgarförslaget handlar om 
är främst fokuserad kring de gamla stolparna. Ny belysning kan förbättra ljusbilden 
(mer ljus) eller behålla den gamla ljusbilden (mindre ljus) men det är inte möjligt 
att använda färre belysningspunkter. Kostnaden för de tillkommande belysnings
punktema, ca 170 tkr, kvarstår därför. 

Beslutsunderlag 
Beslut tekniska nämnden § 100/2017-08-31 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Kommunfullmäktige§ 69/2017-06-20 
Tekniska nämnden § 31/2017-03-01 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget beviljas. 

Justerandes sign 

'\\· ~ ,'( 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 154/2017 942 

Delårsbokslut/Delårsrapport Herrljunga kommun 2017 

Sammanfattning 

Sid 

10 

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2017-08-31 för kommunen. 
Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, 
samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2017-12-31. Delårsrapporten 
följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings
och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar 
av ekonomiskt utfall samt prognos. 
Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som uppgår 
till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 
mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 20, 1 mnkr vilket 
motsvarar 3,9 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6,4 
mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 77,3 mnkr vilket 
understiger budgeten med 7 ,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-15 
Delårsrapport 2017-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 
för Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 

för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 146/2017-09-25). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport 2017-08-31 för 

Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 146/2017-09-25). 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 186/2017 209 

Sid 

11 

Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en 
industriplan på fastigheten Ljung 1: 17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan 
användas, med hjälp av hyrköp, av Pipelife. 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor''. De planerade åtgärderna 
kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från 
kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan 
bifalles kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga 
tillstånd innan åtgärden verkställs. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-05 
Tillståndsansökan, daterad 201 7-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industri
plan beviljas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga 

industriplan beviljas. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga 

industriplan beviljas. 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran från Nossan Förvaltnings AB - bemyndigande av Herr
ljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB 

Sammanfattning 
Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB. I samband med 
upprättande av bokslut för räkenskapsåret 2016 har styrelse och ledning för 
Trollabo Kraft AB konstaterat att det föreligger ett behov av nedskrivning av det 
bokförda värdet för ett vindkraftverk som bolaget äger. Anledningen är att 
marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energi
marknaden som resulterat i låga priser såväl på elektricitet som på elcertifikat. 
Efter att Trollabo Kraft AB genomfört en nedskrivningsprövning, visades det att 
redovisat värde för bolagets andel i vindkraftverket bör skrivas ned med 580 tkr (ca 
10 %), vilket gjordes i årsredovisningen för 2016. Av årsredovisningen framgår det 
att Trollabo Kraft AB har ett eget kapital på totalt 191 747 kr, varav aktiekapitalet 
utgör I 00 000 kr. 
Trollabo Kraft AB har beslutat att vidta förberedande åtgärder för att, vid behov, ha 
beredskap för ett aktieägartillskott, upp till sammanlagt 400 000 kr. Eventuella 
insatser ska då fördelas lika mellan aktieägarna. 
Nossan Förvaltnings AB beslutade den 30/5 2017 att: Nossan Förvaltnings AB 
rekommenderar Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att bemyndiga 
Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB 
till högst 200 000 kr. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 7-09-15 
Styrelseprotokoll Nossan Förvaltnings AB 2017-05-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås besluta att bemyndiga Herrljunga Elektriska 
AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 
200 000 kr. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga Elektriska AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott 

till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr. 

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

Uidragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 107 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Herrljunga Elektriska AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott 

till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 108 
KS § 161 

DNR KS 108/2017 809 

Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken 

Sammanfattning 
Förslaget till ny taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) 
senaste version av underlag för taxa enligt miljöbalken. Dokumentet har 
därefter reviderats med avseende på Herrljunga kommuns lokala för
utsättningar. Omarbetningar har även gjorts i samverkan med Vårgårda 
kommun. 
Revideringarna utgår från förändringar i lagstiftningen. Herrljunga kommuns 
taxa beslutades 2011 och flera lagstiftningsförändringar har skett sedan dess, 
till exempel har en ny miljöprövningsförordning börjat gälla. 
De stora skillnaderna från tidigare version av kommunens miljöbalkstaxa är 

• Tillsyn av skolor och förskolor höjs från 4 timmar per år till 6 timmar 
per år 

• Handläggning av tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter sänks 
från 4 timmar till 2 timmar. 

• Även mindre fordonstvättar beläggs med en årlig tillsynsavgift. 
• Golfbanor höjs från timavgift till en årlig avgift på 6 timmar. 

Timavgiften för miljöbalkstaxan i de angränsande kommunerna ser ut enligt 
följande: 

Hen-ljunga 
Vårgårda 
Vara 
Ulricehamn 

820 kr 
839 kr 
870 kr 
870 kr 

Borås 
Essunga 
Falköping 

1085 kr 
800 kr 
955 kr 

Av ovanstående framgår att Herrljunga kommun har en lägre timavgift än de 
flesta grannkommuner. Det är önskvärt att taxorna är så lika som möjligt i 
kommunerna. 
Kommunfullmäktige beslutade(§ 74/2017-06-20) att återremitteras ärendet till 
bygg- och miljönämnden för att utreda vad en justering av taxan nedåt, till 
Essunga kommuns nivå, skulle innebära. 
Bygg- och miljöförvaltningen har efter det (BMN § 38/2017-08-30) åter
kommit med förslag för ny taxa. Förslaget är oförändrat, vilket innebär att 
kommunfullmäktige föreslås höja taxa till 839:- och att varje år indexreglera 
taxan som SKL anvisningar rekommenderar för att upprätthålla samma 
standard i arbetet som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 38/2017-06-20 
Kommunfullmäktige§ 74/2017-06-20 
Bygg- och miljönämnden§ 23/2017-05-03 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (BMN § 23/2017) 
Taxebilaga 1-3 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
'I V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

Fortsättning KF § 108 
Fortsättning KS § 161 

Förslag till beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

Sid 

15 

• Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget 
till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma (2017 års 
nivå). 

• Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1januari2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget 

till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma 

2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. l januari 2018. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige antar bygg- och miljönämndens nya taxa för hand

läggning enligt miljöbalken. 
2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 109 
KS § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 183/2017 711 

Sid 

16 

Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter -
elektroniska cigaretter 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att införa en ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnads behållare. Lagen trädde ikraft 2017-07-01. 
Kommunen föreslås svara för den omedelbara tillsynen och ta emot anmälan om 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunen ska 
också få sanktionsmöjligheter, föreläggande och förbud samt möjlighet till 
kontrollköp. Kommunfullmäktige ska utse den nämnd som tilldelas tillsynsansvaret 
enligt den nya lagstiftningen och vilka eventuella avgifter som ska gälla. 
Berörd nämnd beslutar om delegeringsordning, riktlinjer och tillsynsplan kontroll
köp. 
Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
och kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel, via Läkemedelsverket. 
Därför föreslås att även tillsynsansvaret för elektroniska cigaretter och påfyllnads
behållare tilldelas socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 76/2017-08-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-14 
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 2015-11-10 
Regeringens beslut om ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare. 
Regeringens Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllnings
behållare. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente 
avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare (2017:425). 

• Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavgifler 
enligt alkohollagen, tobaks/agen och lag om handel med vissa receptfria lä
kemedel med e-cigaretter enligt förslag. 

• Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt re
videring av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. 

Utdragsbestyrkande 



H i,, HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ., KOMMUN FULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

Fortsättning KF § 109 
Fotisättning KS § 162 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
Sid 

17 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente 

avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare (2017:425). 

2. Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavg(fter 
enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria lä
kemedel med e-cigaretter enligt förslag. 

3. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt 
revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige gör ett tillägg till socialnämndens reglemente avseende 

tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter och på
fyllnadsbehållare (2017:425). 

2. Kommunfullmäktige kompletterar Ansöknings- och tillsynsavg(fter enligt 
alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkeme
del med e-cigaretter enligt förslag. 

3. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt 
revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K<::_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF§llO 
KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 185/2017 906 

Sid 

18 

Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herr
ljunga tätort 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade 2017-08-28 att äska om ramökning med 4,5 mkr för 
2018 års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet 
att starta två nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två 
delar; 

• hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr 
samt 

• volymökning, 3,6 mkr 

Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år. 

Ytterligare beslut som bildningsnämnden tog handlar om val om placering, där 
bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. Stads
arkitekt och teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär bygg
nad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse. 
Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att saknas helt 
redan tidig höst 2017. 
Den hyreshöjning som bildningsnämnden får med öppning av två förskole
avdelningar kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som 
normalt tas hänsyn till under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram 
motsvarande ökade hyreskostnader för modulkostnader och ökade kapitalkostnader 
borde med bakgrund av ovanstående därför kompenseras för i 2018 års budgetram. 
Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13 
Bildningsnämnden § 86/2017-08-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-26 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden äskar om ramökning for 2018 med 4,5 miljoner kr for 
start av modulförskola med två avdelningar. 

• Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01 . 
• Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med 

tillhörande biutryrnmen av tekniska nämnden. 
• Slutgiltiga placeringen av modulförskola bör samordnas så att det inte stör 

framtida bostadsbygge. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 110 
Fortsättning KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 

19 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bildnings
nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att placeringen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bildnings

nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att placeringen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämnden i budgeten 2018 komp

enseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två 
förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott 
som inte är öronmärkt i beslutad kommunbidragsram. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att öka investeringsbudgeten för 2018 med to
talt 1 miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleav
delningarna. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att placeringen av modulerna blir på kvarteret 
Lyckan. 

Uldragsbestyrkande 



! 5i HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 111 
KS § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 7/2017 730 

Sid 

20 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enlig SOL och LSS 
2017-06-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-27 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-06-30 till 
hand 1 i ngarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 

2017-06-30 läggs till handlingarna. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 

2017-06-30 läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
'f J1 KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 21 

KF § 112 DNR KS 208/2017 739 

Motion, om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och 
rörelsehindrade 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson (S) : 

"Befolkningen i Herrljunga kommun lever längre precis som i övriga Sverige. 
Man bor kvar i sitt hem längre och är äldre när man flyttar till ett omsorgs boende 
än tidigare. 
Antalet personer med demenssjuk. dom ökar också med stigande ålder. 
Detta ställer högre krav på både kvaliteten och mängden omsorgstimmar som varje 
person är i behov av. Med ökade kostnader till följd. 

Justerandes sign 

Ett sätt att öka kvaliteten och hjälpa de äldre att hålla sig friskare, med mindre om
sorgs timmar som följd, är att erbjuda möjlighet till lättillgänglig motion och upple
velser. 
Undersökningar visar att motion och att besöka platser som man är bekant med 
lugnar den oro som många personer med demenssjukdom känner. 
En eldriven tandemcykel av modellen "side by side" ger personalen inom omsorgen 
ytterligare ett verktyg att tillgodose omsorgstagarnas behov. Den ger också en möj
lighet att besöka platser på längre avstånd än en promenad ger på samma tid. 
Med hjälp av cykeln kan även de med rörelsebesvär komma ut och motionerna ef
tersom cykling belastar kroppen mindre än promenader. Eldrivningen gör också att 
de hårdaste belastningarna kapas. 
Möjligheten att komma ut och återse platser som man kommer ihåg från yngre da
gar har en uppiggande och lugnande effekt på många av de personer som har de
menssjukdom. 
Fler och fler kommuner upptäcker denna möjlighet. 
För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är 
lämpliga platser att ha en elcykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. Gäse
negården/hemtjänsten, Ljung. Hemgården/hemtjänsten, Herrljunga ". 

Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 

• Att socialförvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by 
side "för placering vid ovanstående platser. 

• Att socialtjänsten får ta del av föregående års överskott till finansieringen" . 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO.MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 22 

KF § 113 DNR KS 215/2017 806 

Motion - Personalköp elcykel/ cykel 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2017-10-09 från Bert-Åke Johansson (S): 

"Herrljunga satsar på att vara en långsiktigt hållbar kommun. Minskning av växt
husgaser är av hög prioritet. Cykling istället för bi/åkning bidrar till mindre ut
släpp av växthusgaser. Kommunen har antaget en plan för utbyggnad av cykelvä
gar. Friskvårdsarbetet för kommunalt anställda är viktigt för att få ner sjukfrånva
ron. 
Som arbetsgivare kan kommunen "slå flera flugor i en smäll" genom att erbjuda 
hyrköp av elcykel/cykel. Då bidrar man till minskade utsläpp, får friskare personal 
samt att cykelvägarna utnyttjas i än större utsträckning. 

Vi, socialdemokraterna, yrkar med utgångspunkt av ovanstående 

• Att Herrljunga kommun erbjuder hyrköp av elcykel/cykel till sin personal. 

• Att det sker via avdrag på bruttolönen ". 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO.MMUN 
'I IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 23 

KF § 114 DNR KS 1/2017 111 

Avsägelse som ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning 
Susanne Ström (S),  Herrljunga, har i skrivelse 2017-10-11 
begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden med omedelbar 
verkan. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Susanne Ströms begäran om entledi
gande som ersättare i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Susanne Ströms (S),  Herrljunga, begäran om entle

digande från uppdraget som ersättare i socialnämnden godkänns. 

Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
"'11 IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 24 

KF § 115 DNR KS 1/2017 111 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behöver välja en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen för res
terande del av mandatperioden. 

Förslag till beslut 
Sverigedemokraterna har i skrivelse föreslagit Auli Kamehed (SD), 

 Herrljunga som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Auli Karnehed (SD) väljs till ny le
damot i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Auli Kamehed (SD),  Herrljunga väljs till le

damot i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ Y KOMMUNFULLMAKllGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

KF § 116 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelanden 

Ny ledamot/ersättare i kommunfull

mäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Meddelandet läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

KS 001/2017 111 

i\\ 

Sid 

25 
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bilaga 1, KS § 146/2017-09-25 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
De lårsrapporten 2017 sträcker sig öve r perioden januari -augusti 2017, med prognos fö r helåret. l 
delårsrapporten ingår föru tom Herr ljunga kom mun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med 
dotterbo lag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

Samhällsekonomisk utveckling 

SKL kommenterar tillväxten i Sverige den 17 augusti i cirkulär enligt följande : 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

2 

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i 
byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet 
har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också 
utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. 
Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade termer beräknas 
BNP i år växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i 
kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fo1tsätter 
växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 
procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPl har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas 
tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till 
nästa höst. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför 
svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen 
och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Men skatteunderlagsti/lväxten avtar snabbt 
Skatteverket presenterade den 8 augusti ett preliminärt beskattningsutfall. Deras prognos för skatteunderlagets 
förändring 2016 (baserad på 99 procent registrerade deklarationer) innebär en ökning av skatteunderlaget med 
4,8 procent. SKL ser inte detta som något skäl till att ändra bedömningen från april, att ökningen uppgick till 5,0 
procent. 

Skatteunderl agsprognosen för 2017- 2020 är baserad på den samhäll sekonomiska bild som SKL analyserat. 
SKLs bedömning av skatteunderlaget inneh åller endast små ändringar jämfört med den prognos som 
presenterades i april (cirkulär 17: 18). Det betyder att ökningstakten väntas avta successivt från den starka 
utveckling år 2016. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för 
den tid som gått sedan rnillennieskiftel. 

Skattei ntäkterna för He1-rljunga kommun bokfördes fö1· 2016 til l 388,9 mnkr. Ska tteunder\agsprognosen som 
SKL presenterade i augusti visar på en prognos i skatteintäkter på tota lt 411,4 mnkr, vilket är en ökning med 
22,5 m11kr, 5,8 %. Utvecklingen av skatteintäkter ser för Herrljunga ut att bli stark för 2017 och fö1väntas att 
mattas av enligt prog11os u11de1· 2018-201 9. 
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Lokal utveckling 

Befolkning 

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2017 ti 11 9 50 I (9 395), vilket är en ökning gentemot samma 
period föregående år med I 06 personer. Vid årsskiftet 2016 uppgick befolkningen till 9 486 personer och under 

det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med totalt 15 personer. Födelseöverskottet har under det första 
halvåret varit positivt med 6 personer. Resterande ökning består i ett positivt flyttningsnetto. 

Sysselsättning 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 187 (179) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket 
innebär 8 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 187 personer va1· 93 personer öppet arbetslösa 
medan 94 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har de 
öppet arbetslösa personerna minskat och de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd ökat. 

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 30 (30) personer vilket är precis lika 
många som vid samma tid föregående år. Av dessa 30 var 17 öppet arbetslösa medan 13 omfattades av program 
med aktivitetsstöd. 

Kommunens resultat - utfall per den 31 augusti 

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med 
delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 mnkr. 

Bidrag in i verksamheterna samt försäljning av verksamhet har mot föregående år ökat, totalt visar intäkterna på 
en ökning med 13, I mnkr. lntäktsökningen ligger bland annat i ansökta medel från Migrationsverket samt övrig 
försäljning av verksamhet. De prognostiserade intäkterna för 2017 uppgår till 133,5 mnkr kr vilket är samma 
som budgeterade intäkter 2017. 

Även verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år, 9,3 mnkr. Den främsta ökningen ser vi ligger i 
kategorierna köp av huvudverksamhet samt lön och sociala avgifter. Totalt har lönekostnaderna ökat med 11,0 
mnkr, vilket motsvarar 4,6 % mot lönekostnaderna föregående år. Lönerevisionen är genomförd med nya löner 
för året med totalt 2,7%. De prognostiserade kostnaderna är 5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna för 
2017. 

Avskrivningar 

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till l 2,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än vid motsvarande 
period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 2,4 
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att stora investeringar ännu inte aktiverats samt att gamla 
investeringar komponentuppdelades från delår april. Prognostiserat utfall för 2017 är 22,6 mnkr vilket är 0,3 
mnkr lägre än budgeterat utfall. 

Investeringar 

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 23,3 mnkr, vilket är i samma nivå som del år 
augusti föregående år. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 84, 7 mnkr och prognosen för 2017 pekar på 
att utfallet hamnar på 77,3 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga 
i nveste1·ingsutgi fte1'. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Periodens skatteintäktc1· och generella statsbidrag uppgår till 347,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot 
budget med 1,3 mnkr Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos sorn skickades från SKL 2017-08-17 och utfallet 
u1· på helår uppjusterat med 3,2 mnkr rnot vad som är budgeterat för året. 
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Finansnetto 

De finansiella intäkterna bcstå l' främst av utdelning från l(o111111uninvcst, 111en även av ränteintäkter, 
dröjsrnål sräntor och kravavgifter från kundfaktureringen Intäkterna uppgår tor perioden till 0,6 mnkr jämfört 
rned 0,7 n111kr vid sa111ma tidpunkt föregående år. Den minskade finansiella intäkten beror på att utdelning från 
Ko111111uninvest är lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna är 
i nivå med budget. 

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,3 rnnkr vilket 
kanjä111föras med 0,1 rnnkr vid samma period föregående år. Ökningen beror på ökad pensionsskuld samt en 
ökning av bankkostnader som vidarefakturerats till bolag inom kommunkoncernen. Den vidarefakturerade 
kostnaden återfinns som intäkt på raden verksamhetens intäkter. De prognostiserade finansiella kostnaderna för 
2017 är i nivå med budget .. 

Balanskrav 

Balanskravet är kom111unallagens 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. 
0111 kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det 
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren. 

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos, vilket innebär ett positivt 
resultat på 8,7 mnkr, kommer Herrljunga kommun att uppnå balanskravet. 

Kommunens Koncern 
Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Nossan 
Förvaltningsaktiebolag, Herrljunga Hotellfastighets AB, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga 
Elektriska AB. 

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2017 uppgår till 43,0 mnkr vilket är en förbättring mot 
föregående år med 20,9 mnkr. Förbättringen beror på det positiva resultat som Herrljunga kommun har per 
augusti 2017. Soliditeten uppgår till 38 % exkl. kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 
1998. Helårsresultatet för 2017 beräknas till 30 mnkr. 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 % av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar fastigheter och 
dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter 
som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov. 

Under årets första åtta månader har ny-och ombyggnation färdigställts på fastigheterna Herrljunga Vreta 18:2, 
Herrlj u11gn 3:54 och Herrlj1111ga Öl I torp l: 17. 13yggnation pågår på fastighelerna Herrljunga Ljl111g 2:57 och på 
en avstyckning från H1:rr ljunga Öl lloq1 I: 13. Under res1cram.lc th! lcn av året rlancras en nybyggnation av 
industriplan för Piplife Sverige AB:s räkning. Ansökan li ft KS/KF ur inl ii 11111 ad till kommunkansliet. 

För de lår augusti 2017 redovisas ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 1,0 mnkr vilket kan jämföras 
med föregående års resultat per delår augusti som blev 0,6 rnnkr. Resultatet på helårsbasis beräknas uppgå till 
1,2 mnki". 

Nossan Förvaltningsaktiebolag AB 

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen 
Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. 
Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via 
avtal resurser av Herl"ijunga Kommun. 

Resultatet per augusti 20 I 7 är -0,6 rnnkr vilket är samma resultat som delåret augusti 2016 . Helårsresu ltatet 
fö1·väntas hamna på 0 mnkr efter justering för koncernbidrag. 
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Herr/jungabostäder 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 
kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Herrljungabostäder AB bygger flerbostadshus 
med 16 lägenheter på Styrbjörn I med inflyttning mars 2018. En upphandling av parhus/mindre villor ska göras 
under hösten 2017. 

Resultatet efter 8 månader är 5,4 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då 
blev 2,5 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4 mnkr. Resultatutfall och årsprognos kan påverkas av en 
kommande avstämning (marknadsvärdet) mot bokförda värden på fastigheter vid årsbokslutet. Beslut av 
omläggning av den relativt höga andelen på rörliga lån till längre löptider kommer att påverka räntekostnaderna 
på sikt. 

Herrljunga Hotellfastighets AB 

Nossan Förvaltningsaktiebolag äger samtliga aktier i Herrljunga Hotellfastighets AB . Syftet med verksamhet är 
att tillhandahålla en hotell- och restaurangverksamhet av god kvalitet för kommunens näringsliv och invånare. 
Bolaget förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet. 

Resultatet efter 8 månader är 0 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna kring noll. 

Koncernen Herrljunga Elektriska AB 

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL
/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget 
har ti Il syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska 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 och man främjar utbyggnaden av so le I för kommuninvånarna. 

Resultatet efter årets första 8 månader är 3,2 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr vid samma period 
föregående år. Årsresultatet prognostiseras till 5,5 mnkr. Investeringarna uppgår till 5,9 mnkr för årets första 8 
månader. 

Herrljunga Vatten AB 

Herrljunga Vatten AB är helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB och ingår därmed i koncernen för 
Nossan Förvaltningsaktiebolag. Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för 
Herrljunga Kommuns VA-område 

Investeringarna uppgår til I 1,3 mnkr för årets första åtta månader. Resultatet per augusti 2017 uppgår till 0,4 
mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var -0,4 mnkr. Prognosen för helåret 
beräknas till 0,2 mnkr 

Herrljunga Elkraft AB 

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Henljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande 

och sköts av moderbolaget enligt avtal. 
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Personal redovisning 
Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att 
lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i 
organisationen. 

6 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på 
kommunens politiska mål för personal, att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt 
avtal mellan SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt sänkt sjukfrånvaro är i uppstartsläge för kommunen. 

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 111 - 30162017 och jämförs med samma period föregående år. 

Kommunövergripande 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

% sjuktal 

Total 

2017 -7.2. 
4.4 

. 6,6 .. 

Sjukfrånvaro 

Sjuktal %-lång> 60 d 1 h 1 .d % 
. An e e t1 o 

dgr av totalt SJUktal 

2017 - 2017 -
43,1-
39,2-
42,6-

58,7 

82,4 

62,9 

59, 1 

79,8 

62,6 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter i förhållande till samma period 2016. Sjukfrånvaron 

har minskat både bland kvinnor och män, men främst bland männen. 

Socialförvaltningen har ökat sjukfrånvaron motsvarande 0,2 procentenheter, Bildningsförvaltningen har minskat 

motsvarande ca 1,0 procentenhet, Teknisk förvaltning har ökat motsvarande 0,5 procentenheter, Bygg och Miljö 
minskat motsvarande 3,5 procentenheter, Kommunstyrelseförvaltning ökat motsvarande 3, I procentenheter och 

Servicenämnden har minskat motsvarande 4,1 procentenheter. 

Den långa sjukskrivningen över 60 dagar har minskat motsvarande 6 procentenheter. 

Andelen heltidsanställda tillsvidare 

Andelen heltidsanställda har ökat motsvarande 0,3 procentenheter. Bland kvinnor har andelen heltidsanställda 

minskat motsvarande 0,4 procentenheter. 
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Sjukfrånvaro% 2012~2017 Herrljunga kommun 
10 

9 

8 

7 

~ 6 
.c 
;: s 
~ 

~ 4 

3 

2 

1 

0 
Jan Febr mars • apr maj juni juli aus 

-2017 6,2 I 7,41 7,24 1 6,35 G,17 4,73 

-2016 6,73 8,17 S,05 t 6,87 6,65 4,65 S,17 4,63 

- 2015 5,81 I 6,51 6,56 6, 1l 5,56 S,34 3,95 I 4,13 
I 

3,55 I -2014 8,26 I s,56 7,97 6,45 5,61 4,59 4,83 

-2013 7,40 I B,58 8,71 9,19 7,63 5,38 4,36 6,29 

-2012 7,4 7,81 7,02 5,83 5.57 S,01 3,45 4,59 

Sjukfrånvaro redovisat per månad mellan 2012-2017 
Sjukfrånvaron var lägst under 2014 och högst under 2013 

~epl okt nov 

6,51 5,69 7,24 

5,91 6,39 6,64 

6,62 I 7,ffl 6,97 

6,97 7,61 7,45 

5,5 6,79 7,21 

7 

de 

7,56 

6,96 

5,91 

7,21 

7,33 
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VERKSAMHETSMÅL 

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

Nämnd Prioriterat mål Up1>fyllt Prognos Kommentat• 1 

KS 

KS 

BN 

SN 

TN 

TN 

BMN 

BMN 

1: 1 Antal bostäder, lägenheter och 
småhus ska öka 

1 :2 Kommunens demografiska 
sammansättning ska utvecklas 
hållbart 

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

1: 1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

I: 1 Försäljningen av tomter för 
bostadsändamål ska öka 

I :2 Så många som möjligt i 
kommunen ska ha ett aktivt 
fritidsliv. 

I: I Serviceföretag ska vara säkra 
ur hälsoskyddssynpunkt 

1 :2 Herrljunga kommun ska ha en 
väl fungerande räddningstjänst 

per 2017 
170831 

@@ 
@@ 

@@ 

•• 
~ 

@@ 

Antalet har ökat under 2017, men 
ökningen är inte riktigt lika stor som det 
högt satta målet. 

Hög ambitionsnivå på några av målen. 
Starkt framåt inom biblioteksverksamheten 

Resultatet på öppna jämförelser har ännu 
inte publicerats men övriga målindikatorer 
visar på god måluppfyllelse. 

Försäljningen har ökat 

Går idag inte att mäta då vi saknar aktuell 
statistik på grund av ombyggnation. 

Prioriteras löpande vid tillsyn. 

Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag 
och kunnat leverera insatser när det 
behövts. 
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

iNämnd ., Prioriterat mål ·· Uppfyllt 'PrÖgnos · Kommentar · · ·1 

per 2017 I 

170831 

KS 2: 1 Tätorter och byar planeras och 

® ® Bostäder planeras och bebyggs med inom bebyggs på ett sådant sätt att 
energi och bränslen kan användas närområde till Herrljunga Centralort samt 

effektivt 
Ljungs stationshus. 

KS Natur- och kulturvärden tas til I 

@ @ 
En bättre framtidsplan behöver tas fram, 

vara och utvecklas för att säkerställa att natur och 
kulturvärden utvecklas. 

BN 2: 1 All pedagogisk verksamhet 
Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde 

arbetar med frågor om hållbarhet @ @ och miljöansvar. 
inom sopsortering. 

SN 2: I En välmående verksamhet Resultatet på hälsoenkäten är positiv (4,4) 
skall präglas av ett hälsofrämjande 

@ ~ 
om än det inte uppfyller uppsatt 

förhållningssätt som skapar målindikator ( 4,5) på alla enheter. 3 av 11 
trygghet och delaktighet. uppfyller målindikatorn på 4,5 eller över. 

TN 2: 1 Kommunens fastighetsdrift ska Kommunens byggnader är mer 
bl i mer energieffektiv energieffektiva än målet. 

TN 2:2 Andelen hållbara Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat. 
livsmedelsinköp ska öka 

BMN I nyexploaterade området Horsby byggs 
flera en bostadshus, i kvarteret Styrbjörn 

2: I I Antal bostäder inom 1 km (i) skall 16 lägenheter vara inflyttningsklara 
från Herrljunga tågstation ska öka hösten 2017. Privata fastighetsägare har 

utökat sina lägenhetsinnehav och en ny 
Dpl för hyreshus blir klar hösten 2017. 

BMN 2:2 Gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ 

@ •• Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är 
inverkan på människors hälsa eller ~ fortsatt högt. 

den biologiska mångfalden 
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Nämnd Prioriterat mål lJ 1>11fyllt Prognos Kommentar ' 

per 2017 
170831 

KS 3: I Andel medborgare som 
rekommenderar andra att flytta till Uppgifter saknas för Herrljunga kommun . 
Herrljunga ska öka --

KS 3:2 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom Mätindikatorer behöver framställas . 
medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

BN 3.1 Alla barn och elever ska 
Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat. Det 

utveckla förmågan att arbeta i @ @ demokratiska arbetsformer. 
upplevda elevinflytande har minskat något. 

BN 3.2 Förskola, fritidshem och skola • ~ som präglas av god tillgång och Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare. 

hög kvalitet 

BN 3:3 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom @ @ Mätindikatorer behöver framställas. 

medverkan och delaktighet av 

anställda och medborgare 

SN 3: 1 En välmående verksamhet 
skal I präglas av ett hälsofrämjande 

@ @ 
Inga resultat på målindikatorerna finns 

förhållningssätt som skapar tillgängliga i nuläget. 

trygghet och delaktighet. 

SN 3:2 Förbättra integrationen av Arbetet med integreringen pågår inom de 

nyanlända med positiva effekter olika verksamheterna genom bland annat 

på samhällsutveckling genom @ @ praktikplatser. Ingen målindikator finns 

medverkan och delaktighet av idag men förvaltningen bedömer att det 

anställda och medborgare arbete som görs till viss del uppfyller målet. 

TN 3: I Lyfta fram och marknadsföra 

@ • Antalet marknadsstånd på marknaden 

marknaden och torget i Herrljunga prognostiseras att inte nå årets mål. 

..... 
TN 3:2 Förvaltningens anställda ska Enkätundersökningen visar att 

vara goda ambassadörer för @ ~ verksamheterna är nöjda med bemötandet 

förvaltningen och kommunen från lokalvården. 

BMN 3: 1 Antalet bostäder i kommunen Antalet har ökat under 2017, men ökningen 

ska öka @ @ är inte riktigt lika stor som det högt satta 

målet. 

-
BMN 3:2 Antalet attraktiva Dpl Aspen 80 9 beräknas bli antagen hösten 

bostadsområden i kommunen ska • • •• 2017, hyreshus om två våningar. 
~ ~ 

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

1Nämnd ·Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar ' 
per 2017 

170831 

4: 1 Samarbetet gymnasieskola -

® 
Skolans attityd till företagande ligger i 

KS näringsliv ska stärkas •• • Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i . ~ 
svenskt näringslivsranking (2016). 

4:2 Företagsklimatet ska 

® (@ 
Herrljunga klättar från plats 37 till plats 23 

KS förbättras av 290 kommuner i svenskt näringslivs 
ranking (2016). 

4.1. Barn och elever ska Ligger strax under det angivna målet. 

BN 
stimuleras redan i tidiga år för att 

@ @ utveckla ett entreprenöriellt 

lärande. 

4.2. Invånare i kommunen ska ha Ligger strax under målet på 

BN ett minskat beroende av @ @ vuxenutbildningen. 

försörj n ingsstöd. 

4: I En välmående verksamhet 
14 st personer har fått någon slags 

skall präglas av ett 

@ anställning, allt från provanställning, 
SN hälsofrämjande förhållningssätt ' . 

~ timvik, 6 mån-1 års anställningar, både 
som skapar trygghet och 

inom och utom kommunen. 
delaktighet. 

TN 
4: 1 Köp av industrimark ska Ytterligare intressenter finns. 

underlättas 

TN 
4:2 Industrimark ska 

@ @ 
Åtgärder planeras tillsammans med Fokus 

marknadsföras Herrljunga under slutet av 2017 och 2018. 

4: 1 Underlätta för företag att 

@ 
Det finns goda chanser att klara den 

BMN 
följa miljöbalken 

planerade tillsynen för 2017. 

4:2 Underlätta för företag att Bidraget för Energirådgivaren har 

BMN använda förnybar energi och att @ @ minskats men genom samordning har 

använda energi effektivare service ändå kunnat utföras. 
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

~ Prioriterat mål ' · · - -- - ' Uppfyllt Prognos Kommentar · - · · · 

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 fin ansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 
kapitalet ska soliditeten inte understiga 
70%. 

per 2017 
170831 

Utfall delår 2017: 9,7% 

® Prognos: 3,9% 

Utfall delår 198,0 % 

Prognos: 48,4 % 

Soliditeten uppgår till 76,3 %. 

Prognos: 70,6% 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 
per 
170831 2017 

6: I Sjukfrånvaron ska minska 6,6% 

6:2 Andelen heltidsanställda ska öka 62,9% 

Sjukfrånvaron har minskat 0,3 % i 
förhål I ande till samma period 2016 - första 
halvåret. 

Antalet heltidsanställda har ökat 0,3 % i 
förhållande till samma period 2016 - första 
halvåret. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Resultaträkning 

Kommunen Koncernen 

Utfall Budget Prognos lltfall 
mnkr Not 201608 2017 2017 201608 

Verksamhetens intäkter 83,4 133,5 133,5 235,9 

Ve rksamhetens kostnader 2 -387,2 -619,4 -614,3 -518,8 

A vs krivnin ~,11 /Ncds krivning -12,8 -22,9 -22,6 -25,3 

Verksamhetens nettokostnader -3 Hi,7 -508,8 -503,4 -308,2 

Skatte in täkter ' 258,0 405,0 408,4 258,0 _) 

Generella statsbidrag och utjämning 3 73,8 115,0 114,8 73,8 

Finansiella intäkter 4 0,7 3,6 3,6 0,9 

Finansiella kostnader 5 -0.1 -3,4 -3,3 -2,4 

Resultat ertcr finansiella 1K1,tcr 15,7 11,4 20,1 22,I 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 15,7 11,4 20,l 22,l 
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Kassaflödesanalys 
Kommunen 

Utfall Prognos 
mnkr 201608 2017 

liipande verksamhet 

lnbelalningar från kunder 27,8 62,7 

Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm 332,0 387,4 

Inbetalningar av bidrag 60,7 68,3 

Övriga inbeLalningar 0,0 -0,2 

Utbelalning;o1r Lill k:veranlörer -127,8 -158, 7 

Ulbelalningar Lill anslällda -265,9 -301,4 

Utbetalningar av bidrag -11,0 -15,8 

Övriga ulbetalningar 0,0 0,0 

Räntein L bel aln ingar 0,7 0,7 

Ränteulbelalningpr 0,0 0,0 

Förändring avstill ning 1,7 -0,4 

Summa Uipande verksamhet 18,0 42,7 

In ve.11eri 11 g.1Verk.m nrlt el 

I nvesleringar i maleriella anläggn ing;t i Il gångar -22,3 -77,3 

Försäljning av materiella anläggn ing;;L i Il gångar -0,5 0,0 

Invesleringar i immateriella anläggning;! illgångar 0,0 -0,2 

Försäljning av immateriella anläggi1ing;t i Il gångar 0,0 0,0 

Investeringar i finansiella anläggi1ing;tillgångar 0,0 -0,2 

Bidrag till statlig infrastruktur l,2 0,0 

Summa lnvestcringsverksamhet -21,5 -77,7 

Fi 11 a11si eri ngsverksa mlt el 

Upptagpnde av lån 0,0 0,0 

Amortering av lån 0,0 0,0 

Summa Finansieringsverksamhet 0,0 0,0 

FUrändring av likvida medel -3,5 -35,0 

Likvida medel vid årets början 64,9 76,3 

Likvida medel vid årets slut 61,4 41,3 

Förändring av likvida medel -3,5 -35,0 
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Balansräkning 
Kommunen Koncern 

Utfall Budget Prog nos Ut Fall 

mnl\r Not 201 60 8 2017 2017 201608 

1'i/l;.:å11;.:ur 

Anniggnin~s ti I l~:lngllr 

lm111ale11ella anliiggn1ngs11 ll gA ngar 11 0,0 0,0 0,2 0,1 

Ma1 e11clla anliiggning s 1illgAngar 274, I 363,4 3.14.J 706,2 

Fina nsiella m!ll1J!,l!ll UI !S iii! tmi;~11 149.0 150.0 150.0 16.J 

Summa n n lliJ!~ ll i Og 'i ll ll ~l ll t.1,:11. 423 ,2 513.4 484,5 722,4 

Bidrag till statlig infras h·uktur 3,7 0,5 2,5 3,7 

Omsättnings tillgångar 

Fö 1Tåd/ E>.p loalerin g 10 2.3 2,2 3,4 2,3 

Ko11fJistiga fordringcH I l 57,7 30,0 30,0 77.0 

Kassa och bank 12 61 ,4 5.0 41 .3 68,3 

Summa oms~ttnin ~s till gi nl!;u· 121,3 150.R 37,2 74,7 147,6 

Summa Tillgi UJ!llr 548,I 58! .6 551,1 561,7 873,7 

l:.}:i!f /1 r111lru/, r111sfllfl ,;llJJ,flr och .\'k11/der 

Summa c~c l l, :0 1otul 13 405 ,9 409,0 408 .7 429.0 32 l,7 

(vl'!rav pcriode11 s resu ltrit) 15,7 11,4 20,1 22,1 

(varav avsall till res ul1 a1uljämni11gslond) 6.0 6,0 6,0 6,0 

A\Silttningar 14 

Avsä llningM ror pen sio n och liknand e förplik1 9. 1 8,7 7.5 8.4 9,1 

Uppsk,iut1rn skaller 0.0 11 ,0 0.0 o.o 16,4 

Avsällning E20 8.J 8.3 0.0 8J 8.J 

Avs a11ni11g Turnbe1 gsdepo 11i 18.2 IX.2 0,0 18,7 18,2 

Ov1i,~11 avsiittnm gou 0.0 15.2 0.0 O.J 

Summa nW1 il ttuin J!11 1• 35,6 35,3 22,7 35,5 52,3 

Skulder 

1..i\ng fiisliga skulder 15 0 .1 0.0 200 0,0 .15.1.8 

Koi11risl 1 ~. 1 skulder 16 lll/1,.I 118,4 99.7 97.2 146.0 

Summa skulder I 06,7 I J~,4 119,7 97,2 499,8 

Summ" CJ.!C l k 11 plr:il , ""'littn och slrnltlcr 548 , I 582,6 551,l S61,7 873,8 

Poster inom li1~jen 17 

Borgcns~tagande 161,8 404.J 

Övrig" ans vars förbindelser 3,6 1.2 

Pens io nslörp liklc lser ~Idre ön 1998 159.2 157,8 151 ,8 

Säiskild lönes ka ll p ~ pen s ion s lörpliklelscr 38.6 38.3 36,8 
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Noter 

mnkr 

Not I Verksllmhetens intäkter 

Bidrag 

Exp loalerings in täkter 

Fö1·säljning av verksamhet 

Försäljnings intäkter 

Hyror och arrenden 

Realisations vinster 

Taxor och avg ifkr' 

Summa intäkter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Inköp av anläggningstillgångar 

Köp av huvudverksamhet 

Lokal- o markhyror 

Lämnade bidrag 

Lön och soc avg 

Pensions kostnad 

Realisations förluster 

Övriga kostnader 

Övriga tjänster 

Summa kostnader 

Not 3 Skatteintäkter, generella stats bidrag och utjämning 

Kommunals kllttei ntäk ter 

Preliminära skalteintäkter 

Allmän kornmunalskatl 

Preliminär s Ju Lav räkning innevarande år 

Slutavräkning föt'l!g:ll:11de år 

Summa kommunalskatteintäkter 

Generella stats bidrag & utjämning 

In korns tu tjämn ings bidrag/av gift 

Stru ktu rb idrag 

Reglerings b id rag/avgi ft 

Generella bidrag från staten 

Kos Lnads utjämnings bidrag/avgift 

Bidrag/ A vgiA. fö1· LSS-utjärnn ing 

Fas tig hets avgift 

Summa generella statsl.>idnlg och utjämning 

Summas katteintäkter och gc nerellll stats bi11i"ag 

Kommunen 

I: 

I ' 

': 

: I 

• I 

I I 

I ' 

; 
I 

Utfall 
201708 

53,2 

0,8 

11,5 

13.3 

4,8 

0,0 

J0,9 

94,6 

-3,5 

-58,6 

-3,6 

-14.4 

-249.6 

-13,1 

-0,5 

-32,6 

-20.6 

-396,5 

274,2 

0,0 

-2,5 

0,8 

272,5 

()8,5 

(),() 

-0, I 

2.9 

-1.0 

-6,5 

11,'1: 

75,~ 
4 

347,8 

16 
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mnkr 

Not 4 Finansiella intäkter 

Utdelning på aktier och andelar 

Ränteintäkter 

Summa Finansiella intäkter 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostn ader 

Ränta pens ion ss ku Id 

Summa Finansiella kostnader 

Summa finans netto 

Not 6 Immateriella anläggnings tillgångar 

Ack. Anskaffnings värde 

Nyans kaffii ingar 

UB ack. Anskjfningsvärde 

Ack.Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

UB ack. Avskrivningar 

Summa Immateriella anliigg11i 11 g. tillgi)ngar 

Not 7 Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner,fordon och inventarier 

Ack anskaffnings värden 

Nyans kaffu ingar 

Förs ä!jn ingar/ Utrangeringar/Ko n-igeringar 

UB ack anskajfningsvlirden 

Ack.Avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Förs ä \jn ingar/Utran gerin gar/ko 1Tigeringar 

VB ack. 111•\'I. riv11it1g(lr 

Summa ulg ncndc bokfört värde 

Varav 

maskiner 

Inventarier 

Bilar och Lransronmedel 

IT-u lrus ln ing 

17 

Kommunen 
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mnkr 

Mark, hyggnader oclt anliiggningar 

Ack anskaffnings värden 

Nyanskaffningar 

Investerings bidrag 

Försäljningar/Utrangering/ Ko rriger·in gar 

VB ack. A nskr~[fningsviirden 

Ack avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Förs äljn ingar/Utrangerin gar/Korrigeringar 

VB ack. a11st. rivning ar 

Summa ut ~äcnde bokfört värde 

Pågående investeringar 

Summa Materiella anl ägg nings tillgångar 

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 

Kommuninvest 

Kommuninvest förlagslån 

Kooperativ utveckling Sjuhärad 

Nossan Förvaltningsaktiebolag 

Nordea Strntega 10 

Summa aktier och andelar 

Långfristiga fordringar 

Nossan Förvallningsaktiebolag 

M imershorgs Byggnads förening 

Herrljunga Folkets Park 

Herrljunga Tennisklubb 

Södra Skogs ägarna 

Andra kang fris tiga an fög~~11ing:-Lillgi111g,.1r 

Summa l:mgfris lij!.H fordri 11g;1r 

Bostadsrätter 

Bostadsrätt 

Summa bostads rätter 

Grundfondskapita/ 

Stiftelsen He rrl1u11ga Industrilokaler 

Summa grundfondskapi tal 

Summa finansiella anliigg ni ng i. till gångar 

Kommunen 

I: 

' •• .. 

470,6 

t • 

-231,6 

239,0 

18,4 

274,l 

: ' 

' t 
0,1 

0,5 

10,6 

135,5 

0,0 

1,3 

1,3 

0,3 

IJ.0 

138,4 

(l.0 

0,0 

0,5 

0,5 

149,S 

Utfall 
201708 

478,0 

5.4 

10,4 

493,H 

-236.8 

-10,5 

-7.6 

-2.'i4,9 

238,9 

37,6 

290,7 

8...J 

1,6 

0,0 

0, I 

0.5 

I0,6 

135.S 

OJ> 

1.3 

1.3 

0,5 

0,0 

138,5 

0.0 

0,0 

0.5_ 

0,5 

149,7 

18 



bilaga 1, KS § 146/2017-09-25 

mnl<r 

Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till s tatlig infrastruktur E20* 

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 

Bidrag stats lig infrs trukturTrafikverket cykelvägar** 

Upplösn ing av bid mg till s 1a1 /lg infrastruktur Trafikv . 

Summa bi drag till statlig infrastruktur 

Not I 0 FörråcVExploatering 

Exploatering industrimark 

Exploatering bostadsmark 

Varu lag.e r 

Summa förrådle xploalcri ng 

Not 11 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Momsfordringar 

Förutbetalda kostnader 

Fordran fastighetsavgift 

Fordran Sparbanksstiftelsen E20 

Upplupna intäkter 

Fordringar hos M igrationsverket 

vrigl 

Summa kortfristig a fordri ngal' 

Kommunen 

Utfäll 

201608 

8,3 

-8,3 

3,1 

-0,6 

2,5 

1,1 

1,1 

0,0 

2,2 

7,2 

3,5 

1,4 

7,0 

1.6 
34,6 

o.o 
2,4 

57,7 

*Kommunfullmäktige 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 Kommunfullmäktige i april 2015 

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

19 
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mnkr 

Not 12 Kassa och bank 

Kassa 

Plusgiro 

Bank 

Summa kassa och bank 

Not 13 ~et kapital 

18 eget kapital 

Å rcts resultat 

Upps krivning Kommun inves t 

UB eget kapital 

Not 14 A-.sättningar pensioner och liknande förpliktelser 

Ingående balans 

Ny intjänad pens ion 

Uppskjutna skatter 

Förändrin g av löneskatl 

tg:i cnde balans pcns ioner och lönes katt 

övriga nvsiittningnr 

Avsättning Tumberg, s luttäckning 

Bidrag till statlig infrastruktur E20 

Andra avsättningar 

Summa iivri ga a-.sättning ar 

Summa a-.s litl11i11 gar 

Not 15 Långfristiga skulder 

Ingående låneskuld 

Upplösning 

Nya lån 

Årets amorteringar/omklassificerat till kortfrskuld 

Skuld för investeringsbidmg 

Summa In 11gfristiga skulder 

Kommunen 

Utfall 

201608 

61,4 

405,9 

7,3 

0,0 

1,8 

9 ,1 

18,2 

8,3 

26,5 

35,6 

0,8 

-0,5 

0,0 

0,0 

n.o 
0,3 

20 
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Kommunen 

mnkr 

Not 16 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder till Migrations verket 

Övriga ko11fristiga skulder 

Testamenten 

Leverantörs skulder 

Personalens källskatt och avgifter 

Semester och övertidsskuld 

Arbetsgivaravgift 

Förutbetalda intäkter 

Upplupen särskild lönes katt 

Upplupna pensions kostnader 

U i lu pn a kostnader 

Summa kortfristi g a skulder 

Not 17 Borgen och övriga ansvars förbindelser 

Kommunägda ho/ag 

Stillc lsen Herrljunga lndus trilokaler 

Herrljungabostäder AB 

Herrljuga Vatten AB 

Herrljunga Hotellfastigh e ts A B 

Noss an förvaltning AB 

Kommun in ves t m dag.s lån 

Summa 

Egna hem och småhus 

SBAB 

Summa 

Föreninga1· 

Öv rign hu rgrns ri~uganden 

Summa 

Summa totala borg ·ns tngnnden 

Pe11sio11sfarplikte/ser 

Pensio ns förp li ktelser ä ldre än 1998 

Pensions förbinde lser förtroendevald 

Särskild löncs katt på pt:ns ions förp likte lser 

Summa 11ens ions förpliktelser 

I 'I: 

I I 

I I 

•• 

I ' 

I I 

I I 

I I 

• I dclåret 2016-08 redovis<ides inte not för bo rgen och övriga ansvarsförbindelser 

dä rför fi nns ing<i jämförel seta l 

lltfall 
201708 

0,0 

28.4 

0,0 

0,9 

11,5 

6.9 

16.1 

12,7 

6,2 

3,8 

8,7 

6, 1 

101,2 

156.3 

150.1 

30,0 

6.6 

5'),7 

1,6 

404,2. 

0, 1 

O,I 

., ,,, 

.l: .... 

0,0 

3,2 

407,S 

153,8 

0.1 
37,4' 

' 191,3 

21 
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Vid en uppskall11ing av den f111a11s1ella effekten av Herrljunga ko1T11T1Uns ansvar enligt ovan 

11am11d borge11s1·orb111delse, kan noteras alt per 2017-06-30 uppgick Kommun1vest i 

Sverige ABs 101ala rorpl1k1else till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 

369 960 434 499 kronor Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 

500 300 269 kronor och andelen tillgångar uppgick till 502 808 406 kronor 

Herrljunga kommun har i l'ebruari 1999, KF § I 0, ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest Sverige AB:s sa1T1tliga nuvarande och framtida förpl iktelser 

Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser 

Mellan sa1T1tliga medle1T11T1ar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse, Enligt regressavtal 

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

medle1T1skom1T1un lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 

22 
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Nyckeltal 

('Y., där ej annat anges ) 

Resultat- Kapacitet 

Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag 

Planen ligaavskrivningar I skatteintäkter och stats bidrag 

Finansnetto I s katteintäkter och s tats bidrag 

Kostnadernas andel avs katteintäkt och stats bidrag 

Årets resultat/ S kattei ntäk t och generella stats bidrag 

Årets resultat/ eget kapital 

Självfinansierings grad av nettoi nves teringar 

lnves teringsvolym/nettokos tnader mkr 

A~krivningar I nettoinvesteringar 

Soliditet 

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 

Total skuld- och a~iittningsgrad 

varav avsätttningsgrad 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 

varav långfristig skuldsättningsgrad 

Risk och kontroll 

Kassalikvidtet 

Rörelsekapital (mnkr) 

Kommunen 

Utfäll 
I .. : 201708 

8(J,8 

3.6 

-0.I 

'J0,3 

lJ.7 

7,6 

198,0 

7,7 

53,5 
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Budget Prognos 

2017 2017 

93,4 91,8 

4,4 4,3 

0,0 0,0 

97,8 96,I 

2,2 3,9 

2,8 4.7 

60,9 55,2 

11 ,6 16,J 

40,7 29,3 

74,2 76,4 

38,6 42,8 

25,8 23,6 

4,1 6,3 

18,1 17,3 

3,6 0,0 

35, J 73,4 

-35,0 -35,0 
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Driftredovisning 
Om-

U.-sprunglig bu<lgctcring Budget Avvikelse Proguos Awikclsc 
111111<.r liu ••c l 20 17 2017 2017 201708 2017 2017 
K 01111111111fid/111iiktige 

Kommunfullim1k11gc 0,9 0,0 0,9 0,2 0,9 0,0 
Re vis ion 0,7 0,0 0,7 0,3 0,7 0,0 
Va lm1m,,J (),11 0,0 o.n 0,0 n.o V.ll 
Summa lfo 1111111111 1'u ll111 ii111 i •c l ,G u,n l ,G 0,S I ,(, 0,0 
Ko11111111111"lyrci.l'e 

Adm - och kommunikationsenhe• 4,0 0,1 4,0 0,2 4,0 0,0 
Ekonomi 4,6 0,0 4,6 0,5 4,2 0,4 
IT/Vaxel/Telclon i 5,7 0,1 5,8 -0,2 5,8 0,0 
Kommunledning 7,9 0,1 8,0 -0,8 8,8 -0,8 
Kommunstyrelsen 3,6 0,6 4,1 0,0 4,1 0,0 
Personal 6,3 0,0 6,3 0,0 6,2 0,2 
l\i.~CU 11,tn U,4 0,0 ll,4 0.0 !1 ,•I OJ! 

S11 111111:1 K1!1111111Jus tyr·d s cn .n 5 0.? 33,4 -0,2 33,6 -0 ,2 
Bi/d11i11gsnii11111d 

1-ritidshem 15,0 0,6 15,6 -0,\ 15,6 0,0 
l'örskola 56,4 0,8 57,3 0,1 57,0 0,3 
Förvaltnings ledning 16,5 -1,0 15,5 0,3 14,7 0,9 
Grundskola 91,8 1,9 93,7 0,5 94,2 -0,5 
Grundsärskola 3,6 0,1 3,6 0,1 3,6 0,0 
Gymnas icskola 39,4 0,6 40,0 -1,1 39,9 0,1 
Gymnasiesärskola 1,9 0,0 1,9 -0,1 2,2 -0,3 
Kultur och Fritid 7,2 0,2 7,4 0,7 7,3 0,1 
Nämnd 0,5 0,0 0,5 0,1 0,5 0,0 
Vu>.l!n111hrldn111 • 5,1 () 0 5,1 -0.1 5, -0.2 
Summa Bildnin •s 11!111111d 237,4 3 .2 240,G 0,5 240,2 "·'' Socia/11iim11d 

Bistånd 11,6 0,1 11,6 1,5 9,9 1,7 
Centralt stöd 7,6 0,1 7,7 1,4 7,5 0,2 
1-örvaltn ings ledning 5,7 0,2 5,9 0,6 5,5 0,5 
Nämnd 0,6 0,0 0,6 0,2 0,6 0.0 
Socialt stöd 55,2 1,3 56,4 0,4 55,9 0,6 
Vård och omrnr• Il 0 t,9 11 4,9 3, I I IJ l ,h 
Summa Socialn~mnd 193,7 3,5 197,2 7,3 192,7 4,S 

Tek11isk 11ii11111d 

Bostadsanpass ning 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 
1-astighet -2,4 0,0 -2,4 1,2 -2,4 0,0 
I' rit ids verksamhet 7,7 0,2 7,9 0,3 7,8 0.1 
1-örva ltn ings ledning -0,1 0,0 -0,1 -0,9 0,3 -0,4 
Gata Park 11 ,5 0,0 11,5 0,6 11,2 0,3 
Lokalvård 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 
Mark 0,7 0,0 0,7 0,3 0,6 0,1 
Måltid 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 OJ 
Renhållning 0,0 0,0 0,0 1,5 -2 ,0 2,0 
Skog -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,3 0,0 

Tväll (IJ) ().( I (l ,(I -0,4 Ö) 0 .1 

Summa Teknisk Nä mrul 18 ,6 0,2 ll!,ll 2,7 I fo.9 I.Il 
Bygg- oclr Miljö11ii111mf 

Bygg 1,6 0,0 1,7 0,3 1,8 -0,1 
Miljö 1,2 0,1 1,3 0,0 1,2 0, 1 
Nämnd 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

Ruddn 111 SIJ1 111 ~ 1 I U 11 ·1 11 7 0.5 Il 7 0.0 
Summa Il '" och \ ·lil' ii11li111111I 14 .J ll ~'i 14,l! 0,8 14,9 0.1 
Nc 11 111 u.~ tnad 49 8,1 8.2 504,7 11.6 41l'J,9 1,A 
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Sammanfattning nämndernas driftredovisning 

Kommunfullmäktige 
Utfallet för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat om 505 tkr. Den positiva avvikel sen under 
pe1·iodcn härrör främst till att kostnaderna för revision uppstår senare på året (positiv avvikelse om 323 tkr). 
Samt de politiska a1·voden avviker positivt från budget (positiv avvikelse om 174 tki-). Fullmäktige har en 
prognos enligt budget. 

Kommunstyrelsen 
Utfall för periodenjanuari-augusti 2017 visar ett negativt resultat om 250 tkr. Det negativa resultatet hä1Tör 
främst ti 11 de ökade personalkostnader som uppstått i med avgångsvederlag til I tidigare kommunchef. Man har 
även under å1·et haft ökade driftkostnader för kommunhuset. 

Prognosen om 250 tkr tar hänsyn till de effektiviseringar om 550 tkr man gör under året för servicenämnden 
ekonom i/personal. 

Bildningsnämnden 

25 

Utfall för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat på 499 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter 
från migrationsve1·ket ha1· skett med 5 890 tkr. Samt kostnader om 1 800 tkr i interkommunala ersättningar för 
gymnasiet och 447 tkr för Komvux ingår i nettoresultatet. 

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 395 tkr. Överskottet härleds främst till att man i Ytterby 
förskoleområde inte har den personaltäthet och andel legitimerade förskolelärare med vad som behövs i 
verksamheten. Prognosen kan förändras om man inom Ytterby får den önskade personalvolym och andel 
legitimerade förskolelärare som önskas utav verksamheten. Svårigheten ligger i bristen på antal legitimerade 

förskolelärare . 

Socialnämnden 
Utfall för perioden januari - augusti visar på ett positivt resultat på 7 270 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter 
från Migrationsverket har skett med 9 000 tkr, hela fordran avser belagda dygn 2017. Dessa ingår i 
nettoresultatet för ensamkommande som är avräknat mot deras flyktingbuffert. 

Av resultatet är 2 000 tkr av dessa den budget som finns för att öppna Hagen 4. Vakanta tjänster, bla 
verksamhetschef bistånd och I :e socialsekreterare bidrar till ett positivt utfall och till en positiv prognos. LSS
verksamheten redovisar ett överskott där ca 800 tkr är en engångsintäkt avseende ersättning för personlig 

assistans. 

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 4 500 tkr. Inom vård och omsorg prognostiseras ett underskott för 
korttidsenheten och nattpatrullen. Vård och omsorg totalt förväntas redovisa ett överskott vid årets slut. 

I FO Barn och familj I igger inom budget men jämfört med föregående år har kostnaderna ökat markant. 
Placeringa1 över budget inom I FO vuxen bidrar till ca 3 000 tkr i underskott på helår. Det är både placeringar 
inom psykiatri (verksamhet vård och omsorg) missbruk och skyddade boenden (verksamhet IFO) som bidrar till 
underskott. Socialt stöd totalt prognostiserar ett överskott, mycket beroende på att flyktingbufferten avseende 
nyanlända som kommit före år 2013 lyfts till resultatet vid årets slut 

Enheten Ensamkommande redovisar per augusti ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år 
har därmed minskat med motsvarande summa. Ersättningsnivån har ändrats från och med 17070 I. En partiell 

avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget 

när året är si ut 

Flyktingbufferten för nyanlända har i delårsbokslutet ökat med ca 3 I 00 tkr som är nettoutfallet per 31 /82017 
/\vräkning har inte gjorts fö1· nyanlända ankomna före 2013. 
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Förvaltningen har för innevarande år ett mål att arbeta utifrån: en välmående verksamhet. Positiva saker lyfts, 

men vård och omsorg har· en väldigt låg grundbemanning, detta är starkt bidragande til I att det är, och kommer 
att vara, svårt att få effekt på just det målet. Många av de långtidssjukskrivna är otroligt svåra fa ll av sjukdomar, 

korttidssjukfrånvaron är svårt att komma åt och det kan nästintill direkt härledas till den låga grundbemanningen 
Detta får också ti ll konsekvens att verksamhetens enhetschefer får en ökad arbetsbelastning. 

Tekniska Nämnden 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett positivt resultat för perioden januari - augusti 2017 med 
I 169 tkr. Under året har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar kraftigt reducerat 
kapitalkostnaderna. Vid exkludering av kapitalkostnaderna vi sar förvaltningen istället ett negativt resultat om 
totalt 541 tkr. 

Det negativa resultatet grundas i underskott på tvätten vars kostnader går över budget, en oförutsedd kostnad för 
underhåll av undergången samt hi ssa rna vid stationshuset i Herrljunga, kostnaden bel as tar förvaltningsledningen. 
Gata & park visar överskott då framförallt kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning varit låga samt ett 
överskott på fritidsverksarnh eten. 

Prognosen på helåret för den skattefinansierade delen är ett underskott på 175 tkr. Prognosen tar hänsyn till 
bland annat intäkterna för avverkning av skog som genomförs under hösten samt att projektledarens lön som 
idag belastar förvaltningsledningen ska fördelas ut på de olika projekten vid årets slut. 

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del , renhållningen är för perioden jan - augusti ett överskott med 1535 tkr. 

Inför 2017 höjdes taxan för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De 
faktiska kostnaderna har inte ökat som man befarat. 

Ett nytt avtal med Ragn-Sells skrevs under början av året och minskade årets entreprenörskostnader. 

Prognosen på den taxefinansierade delen av renhållningen är att gå med 2 000 tkr i överskott. 

Bygg och Miljönämnden 

Bygg och Miljö visar mot ackumulerad budget ett positivt utfall med 847 tkr vid delår augusti 2017. Under året 
har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar reducerat räddningstjänstens kapitalkostnader 
vilket förklarar en del av resultatet. 

Vid exkludering av kapitalkostnaderna från resultatet kvarstår ett överskott på 638 tkr och förklaras främst av 
byggenhetens och räddningstjänstens, för perioden lägre personalkostnader samt räddningstjänstens kostnader 
för utbildningar. Nämnden och miljöenheten har båda små positiva avvikelser mot ackumulerad budget. 

Byggenhetens prognos är att gå med 100 tkr i underskott då verksamheten tidigare under året beslutat att skriva 
av en gammal kundfaktura. Prognosen är försiktig i förhållande till delårets resultat. 

Räddningstjänstens prognos på utfall för helåret kvarstår till att gå mot budget. Delårets positiva resultat 
beräknas minska under hösten då tyngre kostnader för utbildningar och förväntad nyrekrytering av personal 
komrne1· belasta resultatet. 

Sammantaget är helårsprognosen för bygg och miljö ett underskott om SO tkr. 
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I nvesteri ngsredovisn i ng 

5201 IT-investeringar 500 0 -89 589 -89 

55202 Konstgräsplan Annelund 0 0 100 0 0 

5250 IT invest herrljunga vMgårda 900 0 5 895 5 

5299 In v ·~ t cnngs b id rag KS 0 0 31 I 0 0 

Summa Kommuns ! •rcbc 2 400 0 I 328 2 484 -84 

5300 lnventa1ier/IT BN I 000 374 739 I 374 0 

5302 Lekplatse1 300 114 414 414 0 

5307 Förstudie Mörlanda fbrskola 200 0 200 200 0 

5311 Inventarier Hors by 750 406 995 I 156 0 

5552 Hors by skola/förskola 13 000 0 1J 000 13 000 0 

5560 f'i llbygg1H1d Mollaskola 0 10 994 619 10 994 0 

Summa Bild11i11 i:s nämnd 15 250 11 888 15 966 27 138 0 

5420 Inventarier SN 500 0 361 500 0 

5422 Ombyggnad Hemgården 2000 2 650 4 650 4 650 0 

5425 HVB EKB 600 0 600 600 0 

5426 Stöd boende EKB 120 0 120 120 0 

5427 Nyckelskåp 500 0 500 500 0 

5428 Hemgården larm I 000 0 I 000 I 000 0 

5429 /\ rkiv SN 300 0 JOO 0 300 

5542 I h11•cn etap p 4 0 7 510 7 501 7 510 0 

Summa Socialnämncl 5 020 10 160 15 032 14 880 300 

5310 lforshy förskola/skola 0 0 -284 0 0 

5422 Ombyggnad Hemgården 0 0 -2 881 0 0 

5500 IT-stöd underhållssystem 0 0 0 0 

5505 E.'<Ploatering 3000 0 2 850 150 2850 

5508 Mindre gatuanläggningar 2 000 300 2 301 2 300 0 

5509 Reinveste1ing Gita I 000 0 I 056 I 000 0 

5510GC-väg Molla 0 0 -96 0 0 

5513GC-väg 181/183söderut 0 500 500 500 0 

5515 Verksamhetsanpassningar I 000 200 I 013 I 200 0 

5516 l:PC B 8 900 0 8 589 8 900 0 

5525 Förstudie Altorp 0 0 145 0 0 

5528 Sop11Jm fostighete1 0 200 6 200 0 

5529 Lekplats Mörlanda 250 0 250 250 0 

5531 UPS Batteribackup 165 0 165 165 0 

5533 Sakerhetshöjande åtgärder I 000 0 1 000 I 000 0 

5543 Hagen tak 0 2 346 35 2 346 0 

5544 Solceller Hagen 2 000 0 947 2 000 0 

5547 Städ maskiner 250 0 250 250 0 

5551 Reinvest fastighet 6400 0 3910 5 100 0 

5561 Lekhallen Ugglan 0 0 -349 0 0 

5562 Ventilation Allo1µ 2 400 0 2400 3 700 0 

5572 Maskiner fastighetsskötsel 200 0 200 200 0 

5574 Upprustning lekplatser 200 0 200 200 0 
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5576 Venlilalion g:a s port hallen 0 250 250 250 0 

5577 Dusch o omkh1Jm g:a s po11ha lle 0 500 500 500 0 

5578 Id I OtlS ha Il 50 0 -I 50 0 

5579 Kyldisk simhallen 50 0 0 50 0 

5580 Redskap Mörlandahallen 50 0 30 50 0 

5599 lnves leringsbidrag TN 0 0 49 0 0 

5701 lnvenl. ldrollshallen 50 0 10 50 0 

5702 Vatlenrulschkana 0 800 746 800 0 

Summa Teknisk nämnd 28 965 6 339 24 529 32 454 2 850 

5603 lnvenlarier BMN 150 0 150 0 

5604 Släck-llankbil 4 300 0 4 300 0 4 300 

5605 Räddnings rnalerial 200 0 200 200 0 

Summa By •• och Miljöniimnd 4 650 0 4 501 350 4 300 

Summa 56 285 28 387 61 355 77 306 7 366 

Årets investeringsbudget uppgår till 84 672 tkr varav 28 387 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet 
per sista augusti uppgår till 23 317 tkr. 

• Projekt 5560 Tillbyggnaden av Mollaskola har slutbesiktning 29 september och utfallet beräknas bli 
enligt budget. På området kommer markarbeten fortsätta och beräknas vara klart vid årsskiftet. 

• Projekt 5542 Hagen etapp 4 är klart i mars 2018. Utfallet beräknas bli enligt budget. 

• Projektet 55562 Ventilation Altorp pågår och beräknas vara klart under året. Utfallet prognostiseras gå 
mot budget. 

• Projekt 5604 Släck/tankbil är beställning gjord och beräknad leverans är april 2018. Prognosen för året 
är överskott på 4 300 tkr. 

• Projekt 5422 Ombyggnad Hemgården finns hos Socialförvaltningen på totalt 4 650 tkr i budget varnv 
en del ska användas till ombyggnad av hemtjänstlokaler på Hemgården. Prognosen är enligt budget. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Herrljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). 

Redovisning av pensionsskuld 
Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär att den skuld som 
är in~jänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som 
är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den 
särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Sedan 1998 
finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i redovisningen och den under året upparbetade kostnaden 
betalas som en årlig pensionsavgift. Aktualiseringsgraden uppgår till 96 %. 

Från och med delårsbokslutet är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt 
RIPSl7. 

Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för 
förtroendevaldas pension är gjord. 4,5 % på arvoden har avsatts samt särskild löneskatt på denna summa. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
Från I januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneskulden . Varje månad bokas 
kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där 
personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en skuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. 
Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror 
på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i 
verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från 
balanskontot och påver inte verksamhetens resultat. 

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

Redovisning av lånekostnader 
Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar resultatet den period de 
uppstår. 

Immateriella tillgångar 
Ett nytt fastighetssystem har införts och engångslicensen har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med 
RKR 12: I. Avskrivningstiden uppgår till 5 år. 

Finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång 
redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. 

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

Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. 

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, 

ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (44 800 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. 
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- - . 
Awkrh1nin stider 
IT-utrustning 

Övriga maskiner och inventarier 
Fordon 

Verks a111hets fast igheter 
Fastigheter för affärsverksamhet 
M arkan läggningar 

Mark 

3-5 år 

5-20 år 

5-10 år 

I 0-40 år 

20-40 år 

20-50 år 
Ingen avskr 

:JO 

Avskrivningstiderna ovan är satta med stöd av RKR:s ideskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om 
materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna. 

Komponentredovisning 
I samband med övergången till komponentredovisn ing är ambitionen att göra anläggningsregistret mer detaljerat. 
Detta görs i syfte att anpassa redovisningen till RKR:s rekommendation nr 23 Bokföring som rådet gav ut i slutet 
av 2014. Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gåtts igenom under våren 2017 och en 
uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in 
per den 30 april 2017. 

Fastighet 
När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, 
beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har 
det inte gjorts några stora investeringar se senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet. 

Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. Fastighetsavdelningen har gått igenom 
objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Förutom 

nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta 
avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skal skydd. 

Princip 1 

Princip 2 

Princip 3 

Gata/Park 

Markvärde 2% 

Gamla gamla objekt (ingen investering senaste 10 åren) 

Platta och stomme 30år 35% Beräknad avs kr= 60år Kvarvarande n~·ttj.period 

Övrig bygg 5 år 65% 

Nya gamla objekt (större investering sen<iste S-10 åren) 

Platta och stomme 

Fasad, tak o fönster 

Ventilation 

Markanläggning 

40år 

2Så r 
lS år 

20år 

35% Avanskaffnin gsvdrdet 

55% Av bv- plattan 

40% 

5% 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70% och slitlager 30%. Flera nya objekt som redan 
är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny invester ing Gata har delats upp i två komponenter, över jord 
50% och under jord 50%. 

Exploateri ngsredovisni ng 
Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer 
Försä ljningsintäkter bokförs fr.o .m. 2014 på driften (tidigare som et t investeringsbidrag). 
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lnwstering Hantering 
Tomt 

Kva rle1sgata 

tvlata1·gata 

VA 

Objekt övrigt 

Råmark och kostnader som har en direkt 

koppling till marken Overförst till 

omsättningstillgång när ett område är fardigt för 

tcirsäljning 

Aktiveras då tomten förs över till 

omsättningstillgång Vanl1gtv1s är den inte helt 

färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så 

vis att man kan bör_1a köra på den 

Akt ivers då den är färdig 

50% av kostnadeerna för gatubyggnaden avses 

vara avgifter för VA Om en gata anses vara klar 
så anses även ledning.snätet vara klart Därför 

aktivera objektet samtidigt som kvartersgatan. 

Skulle ex kunna vara en lekplats elle r ett 

grönområde Akt iverns när de är färdiga. 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Summan har tagits 
upp som en tillgång som årligen kommer att upplösas med 1/3 (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 Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 
2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. 
Tum bergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och i dagsläget är det 
omöjligt att bedöma när utflöde av resu'rser kommer att ske, på grund av att att sluttäckningsplanen ej är klar. 
Ingen uppräkning och inga uttag har skett under perioden. 

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

Redovisning av intäkter 
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg, barnomsorg faktureras månatligen 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen 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 kommunen, de företag i bolags- och 
stiftelseform vilka kommunen har ett stort inflytande över. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett 
intresseföretag p.g.a. dess ringa omfattning (omsättning 1,6 mnkr, 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. 
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Begreppsförklaringar 

Anläggningstillgång 
Ti I I gångar 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. 

Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bok
slutstillfället. 

Driftsredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget. 

Kassaflödesanalys 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed 
I ikvid i tetsförändringen. 

Kapitalkostnad 

32 

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post. 

Kassalikviditet 
Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida 
medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar 

Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag. 

Nettokostnadsandel 
Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamhetens 
nettokostnader och finansiella poster. 

Omsättningstillgång 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk. 

RKR 
Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god 
redovisningssed enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 

Skattefinansieringsgrad av investeringar 
Beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkte1· när den löpande 
driften är finansierad. 

Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel. 

Skuldsättningsgrad 
Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. Motsatsen till soliditet. 
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Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas 
Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. 

Utdebitering 
Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt 
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Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 

Taxebilaga 3 

1 Inledande bestämmelser 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-0 I. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag. 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enli&>t 

miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 

EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd 

av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall 

och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 

undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
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3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

I. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken överklagas . 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av Bygg- och 

miljönämnden. 

5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 

kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens 

storlek ska kunna bestämmas. 

A vgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(ärlig tillsynsavgift), 

3. I förhall ande till den faktiskt nedlagda handläggningsticlen i det enskilda ärendet (timavgift), 

4 . Enligt de andra grunder som anges i taxan . 

1.1 Timtaxa 
6 §Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 839 kronor (enligt 2017 års nivå) per hel timme 

handläggn ingstid. 

7 § När timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid 

den sammanlagda tid som varje tjänsteman i kommunen har använt för inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv 

timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme 

per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 .00 och 07 .00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondedagsafton, midsommarafton och helgdagar, 

tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § För varje kalenderår (avgiftsår) räknas de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna upp 

med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat 

fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017. 

2 Avgifter 

2.1 Avgifter för prövning 
9 §Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga l multipliceras med timtaxan eller i form 
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av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

I 0 § Om det i beslul om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats 
och godkänts, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte 
godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas avgift ut för kommunens kostnader med 
anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 §Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan 
handläggningen har påbö1jats. 

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

I 3 §I ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 
förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap 4 och 5 §§miljöbalken 
(1998:808) för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 
även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 
undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 §Utöver avgift för prövning kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
som prövningen avser, enligt vad som anges i denna taxa. 

2.2 Avgifter med anledning av anmälan 
LS §Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga I multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den 
punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges för 
övriga verksamheter. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen 
( J 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att 
ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

2.3 Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i 
taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestMms genom en riskbeclömning av anläggningen eller 
verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassning och 
crfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligl tll\ l~ hilag: 1 ; 

' / 3 



Den årliga tillsynstiden för vaije avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga 
tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid mullipliceras med timtaxan. 

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbeclömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i 
enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhctsutövaren bryter mot villkor, inte 
åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgifter ut. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid 
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder som anges i taxebilaga I. 

Inspektioner och andra tillsyns insatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgifter ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska föll avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 % av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett --- eller i de fall där tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbö1jats. För 
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, 
tas timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för va1je påbö1jat kalenderår som verksamheten 
bedrivs. 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap miljöbalken ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt I 0 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader 

2.4 Nedsättning av avgifter 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehowt, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgifter i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas . 

3 Avgiftens betalning m.m. 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
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4 Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av l kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen ( 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

26 §Av 1 kap 2 §och 9 kap 5 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

27 §Enligt 19 kap 1 §miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos Länsstyrelsen . 

5 Revidering 
28 §Denna taxa ska revideras vid behov, dock minst en gång vart femte år. 
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