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Revidering av attestreglemente 

Sammanfattning 

?018-03-13 

Gällande attestreglemente reviderades senast 2004 och nu finns behov av att 
uppdatera reglementet till rådande behov och verksamhet. Nytt reglemente för 
attest- och utbetalning hanterar följande delar: Definitioner begrepp, roller i 
attestering, jäv, utbetalningsattesten, dokumentationen, särskilda regler för 
attestering i ekonomi- och lönesystem samt i socialtjänstens system. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-05 
Attestreglemente, beslutad i KF § 131/2004 
Attest- och utbetalningsreglemente enligt förslag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Attest- och utbetalningsreglementet antas . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Attest- och utbetalningsreglementet antas. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunsty1clscns förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Attest- och utbetalningsrcglementei antas 
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Medborgarförslag - Ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Följande medborgarfrirslag inkom 2018-03-09 från Inger Saldner, Herrljunga; 

"/och med rcgeri11gcns höständringsbudgct 2017fattades beslut om art 
Herr{junga kommun skulle til!defas dr_vgt 900 000 i syfte att måj/iggöra.för 
cnsomkom111011dc bom som fj!l/er 18 år att stanna i kmnnnmen under resterande 
tid ov asylprocessen. Utbetalningarna har varit 607113 kr 2017, respektive 303 
5 5 6 kr (<fr 2 0 i 8. 

Herrljunga har ända sedan avtalet om att ta emot ensamkommande barn slöts 
med 
1\!Jigrationsverkct, visat art man vill ta sitt ansvar och göra det rätta mot 
individerna som anvisas till oss. Ett exempel på detta är hur man låter 
å!dersuppskrivna ungdomar stanna kvar i kmnmunens regifi-am till att 
rWigrationsverk.ets beslllt om ny ålder vunnit laga krq/t. Vi ifören;ngen Hem i 
Herrljunga tror därför att man även i fi'åga om 18-åringarna, gärna skulle vilja 
ta ett ansvar och bidra till att.fortsatt stödja denna mycket utsatta grupp. 

Rn stor del av de ensamkommande barnen smn vi tog emot och välkomnade 
hösten 2015 har nu.fyllt 18 år och ansvaret för dem har då lämnats över till 
lviigrarionsverket. För nästan alla killar har 18-årsdagen i praktiken inneburit en 
dag då hem. skola, vänner och föreningsliv skulle tas ~fån dem och istället 
ersättas av ett rum på ett av ,~1igrationsverkets allt större anläggningar/är vuxna. 
Vi som har(111111irs sorn medmänniskor 1·w1ungdomarna, har sett hur 18-årsdagcn 
for må ugn innehurit en allvarlig krissituation. Under året som gått har killarna, 
en c/icr en, isrc'illet erbjudits rum hernma hos.fhmiljer i flt'rrlj11nga. Föreningen 
Hem i J-/urlju11gu hor tagit.form utifrån den här situalionen, lllifi-!111 el! behov som 
hor upplwnunil när civilsomhället har gått in och tagit ans1·ar/ö;· en stor grupp 
1mp..r1 nu/nniskor i c11 mvcke! svär situation. 

Ifetn i ! !er; (/unga !ini(~;e1 01 i clog;slä,gc'.f sorrz en ccntrul./(5rrneclh.ng av 
bucn<lctdur\c'r o( h ).~un e!! sor..:iolt sf/J(/ /()r ki!lorna Ol h /u1n//jc:1·no. ~lust nu bor ! Y' 

1 i / _' /nnu/.1cr /{It vora f(/ecli1 /~: uni{j<:h<.~tn inncl1ä1 .-.,(?klart kosrnod;_>J' o(_h 

!!l!'-<.[.(fn;ncu /rnr i F<;_~.u·/ t'nlc i'/U'f Of!. hefa/o n</ij;Oi'l h.yrd /Ör Sitt hoendc. (r'n/Jof'f 

Vi föresl5r att 
- ! krrljung;i kunmum n1rede1 och beslutar rnn :itt bidia till en ]ösning si': dtt 

u1nflyttning;rnrn ;11 Herrljungrrs cnsmnkornrnandc lö-i\ringm· i asvlp1'l1cess 
Sl(J p pa:;. V i trur och hoppa~ att kom 111u11c11 vill frH ts<itta ta ansvar l'ör dcs:-:::i 
ungdomar, S<'rli inte sj:ilv<t har kunnat p<l.verk:i alt deras asylprocess har piigi1tt i 
över l v:\ tu. 
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Fortsättning KF § 36 

-Kommunen hittar en lösning som innebär att statsbidraget om 303 556 kronor 
kommer till användning enligt regeringens uttalade syfte. 

- Kommunen använder sig av de goda krafter som finns i samhället och att 
utredning och förslag till lösning tas fram i samråd mellan förvaltningen som 
handhar bidraget och representanter från föreningen Hem i Herrljunga. (Många 
kommuner har hittat väl fungerande lösningar där uppdraget att hitta 
boendelösningar läggs på lokala ideella föreningar, genom möjlighet att söka 
bidrag för det. Exempel finns t.ex. i Knivsta, Vara och Stenungssund, där 
föreningar förvaltar hela bidragssumman). 

- Ni kommunpolitiker står upp för vårt samhälles mest utsatta. För många av 
ungdomarna är den vardagliga rutinen med skola, vänner och föreningsliv och de 
relationer de har utvecklat här, det enda de har. Hjälp oss hjälpa dem att behålla 
detta. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
socialnämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
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l. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning. 

~-----~ 
Uidragsbeslyrkande 




