


















H ~ HERRLJU GA KOMMUN 
\~ i' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-10-23 10 

KF § 128 DNR KS 188/2018 

Val av ordförande i valberedning till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ordförande i valberedning för perioden till och med 
2019-04-30. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att Ove Severin (KD) väljs till ordförande i 
valberedning för perioden till och med 2019-04-30. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ove Severin (KD) väljs till ordförande i valberedning för perioden till och 

med 2019-04-30. 

Uldragsbestyrkande 



6 ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ fP KOMM UNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-10-23 11 

KF § 129 DNR KS 188/2018 

Val av vice ordförande i valberedning till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ska välja vice ordförande i valberedning för perioden till och 
med 2019-04-30. 

Mats Palm (S) föreslår att Harry Nilsson (S) väljs till vice ordförande i 
valberedning för perioden till och med 2019-04-30. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om Mat Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Harry Nilsson (S) väljs till vice ordförande i valberedning för perioden till 

och med 2019-04-30. 

Uldragsbeslyrkande 



!'! 5; HERRLJUNGA K~MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 12 

Justerandes s1gn 

KF § 130 DNR KS 7/2018 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Miriam Johansson inkom 2018-09-06 med följande frågor till kommunfullmäktige: 
"Triangelgatan är den enda gatan i Herrljunga som inte har gatlyktor. Vi är I I 
barn under I 8 år som bor på den gatan. Jag ska inte behöva vara rädd att gå hem 
den sista biten på grund av att det är så mörkt på kvällarna och under vintern. Som 
det är nu tycker.Jag att det är otäckt att gå hem just eftersom det är så mörkt. 

Vi som bor på gatan har hört två argument till varför vi inte får någon 
gatubelysning. 
Det är.följande: 

1. Det kommer lysa in i husen och störa. 
2. Det är.för dyrt. 

Jag.förstår inte de argumenten epersom samhällets alla övriga gator har 
gatubelysning som "lyser in i husen och stör". 
I Trafikverkets handbok om vägbelvsning, kapitel 5.1. sidan 24 står det : 
@ "Vad finns det för skäl att ha belysning? 
Till exempel: krav/regler, trafl.ksäkerhet, olycksstatistik, komfort .. famkomlighet, 
{!J!gghet. trivsel. önskemål från allmänheten, etc." 

I kapitel 7 /JCI sidan 48 står det : 
@ "Grundprincipen är att gator inom tätort alltid börfhrses med belysning." 
@"Belysningens grundläggandefimktion är att göra trafikmiljön säk ,,. v ·/J tr vgg 

att vistas i" 
I kapitel 7.1 på sidan 48 står det: 
"Gator i tätort bör normalt.förses med belysning." 

Ett.förslag på ett sätt att lösa båda de problemen är att sätta dit lite mindre lyktor 
som inte lyser lika starkt men endå ger ljus. 
Vi är som sagt I I barn som bor på Herr?J'ungas mörkaste, och kanske smalaste 
gata som dessutom saknar gatubelysning. 
Att utvidga gatans bredd skulle göra att två bilar har möjlighet att möta varandra 
utan att behöva köra av vägen och det skulle verkligen uppskattas också. Jag tror 
att alla som bor på gatan skulle uppskatta detta men också alla som någonsin 
kommer köra på den". 

På kommunfullmäktige svarar Börje Aronsson (KV) tekniska nämndens ordförande 
på frågorna. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om svaren kan läggas till handlingarna och 
finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Svaren läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



aJ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid . 

13 

Justerandes s1gn 

KF § 131 
KS § 144 

DNR KS 279/2017 645 

Svar på medborgarförslag - Den smarta Herrljungabygden 
Sammanfattning 
Medborgarförslag från Magnus Lennartsson 2017-12-21 - "Den smarta Herrljunga 
bygden", överlämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 
beredning. 

I medborgarförslaget efterlyses en tydlig plan för hur kommunen ska hantera eller 
utvecklas i förhållande till den digitalisering som sker runt omkring oss. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med framtagande av en "Digitaliseringsstra
tegi för Herrljunga kommun". Digitaliseringsstrategin "Ett hållbart digitaliserat 
Herrljunga", kommer att föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 
hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20 
Kommunstyrelsen § 59/2018-03-19 
Kommunful !mäktige § 2612018-02-13 
Medborgarförslag - "Den smai1a Herrljungabygden". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ I? KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid. 

14 

Juslerandes sign 

KF § 132 
KS § 145 

DNR KS 59/2018 

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola 

Sammanfattning 
2018-03-12 inkom ett medborgarförslag från föräldraföreningen i Hudene. genom 
Birger Hjalmarsson . Förslaget innebär att Hudene skola ska byggas ut för att 
rymma ett elevantal om 100 elever. Förvaltningen arbetar regelbundet med elev
prognoser med 10 års framförhållning, prognoser som beställs av SCB och uppdate
ras kontinuerligt. Under perioden fram till 2027 beräknas som mest 86 elever finnas 
vid Hudene skola. Förvaltningens bedömning är att det inte finns något behov av att 
bygga ut Hudene skola utifrån ett ökat elevunderlag. Förvaltningen ser dock ett 
ökat behov av idrottshallar utifrån en ökad undervisningstid i idrott och hälsa från 
och med hösten 2019 och det skulle vara en tillgång för Hudene skola om en id
rottshall anlades i anslutning till skolan. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-25 
Bildningsnämnden § 93/2018-08-27 
Kommunfullmäktige § 37/2018-03-13 
Medborgarförslag utbyggnad av Hudene skola, 2018-03-12 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Expedieras till: Bildningsnämnden 

Utdragsbeslyrkande 



!! 5; HERRLJUNGA K~MMUN 
";I V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 133 
KS § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

DNR KS 175/2018 

Sid , 

15 

Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2018-08-31 för kommunen. 
Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, 
samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2018-12-31. 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 13,9 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 
2017 är en försämring med 19,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommu
nen uppgå till 2,0 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas över
stiga budgeten med 2,3 mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå ti 11 73 
mnkr vilket understiger budgeten med 31,6 mnkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13 
Delårsrapport 2018-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2018-08-31 
för Herrljunga kommun. 

Elin Hegg (MP) bifaller förslaget med följande komplettering: 
• Nämnderna uppmanas att uppnå de mål som inte uppnåtts under delårsrappor

ten . 

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

Ordföranden frågar sedan om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att det av
slås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bi

laga I, KS § 136/2018-09-24). 

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

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-10-23 16 

Fortsättning KF § 133 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bi

laga 1, KS § 136/2018-09-24). 

Expedieras till: Samtliga nämnder 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K°.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid. 

17 

Justerandes sign 

KF § 134 
KS § 134 

DNR KS 235/2017 942 

Information om budgetläget 2019-2022 

Sammanfattning 
Den 17 /8 kom befolkningsstatistik från SCB till och med kvai1al 2, 2018. Statisti
ken visar att Herrljunga den 30/6 hade 9 489 invånare. Det är en minskning från 
I Il 1 20 I 7 med 8 personer. I budgetarbetet 2019-2021 gjordes antagandet om en be
folkningsti llväxt om 50 personer för perioden 1/1 I 2017 till 1/11 2018. För att 
lyckas med detta krävs det en befolkningsökning i Herrljunga med 58 personer från 
3016 till 1111 detta år. 

Tabell I. Budget och prognoser 2019 
~ 

Budget 2019 Prognos 16/8, Korrigerad pro- Diffbudget och 
riksprognos gnos med da- korrigerad pro-

gens inv gnos 
Skatteintäkter 432 989 429 689 429 689 
Generellt statsbidr 112 059 117 452 112 161 
Antal invånare 9 547 9 595 9 489 

Tota It tkr 545 048 547 141 541 850 -3 198 

Om antagandet är att budgeterad siffra med invånarantalet 9 54 7 kommer att in
träffa 1111 2018, skulle det innebära att totala skatteintäkter och generella statsbi
drag enligt prognos blir 544 739 tkr, 309 tkr lägre än budget. 

Tabell 2. Budget och prognoser 2020 
Budget 2020 Prognos 16/8, Korrigerad pro- Diff budget och 

riksprognos gnos med da- korrigerad pro-
gens inv gnos 

Skatteintäkter 440 803 443 868 438 292 
Generellt statsbidr 120336 123 550 118 377 
Antal invånare 9 597 9 686 9 489 

Totalt 561 139 567 418 556 669 -4 470 

Om antagandet är att budgeterad siffra med invånarantalet 9 597 kommer att in
träffa 1/11 2019, skulle det innebära att totala skatteintäkter och generella statsbi
drag enligt prognos blir 562 215 tkr, 1 096 tkr högre än budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen godkänner informationen och skickar den vidare som 

meddelande till kommunfullmäktige. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K°.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

Fortsättning KF § 134 
Fortsättning KS § 134 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 

Sid. 

18 

1. Informationen godkänns och skickas till kommunfullmäktige för kännedom . 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
l . Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ fP KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF ~ 135 
KS § 149 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

DNR KS 147/2018 

Sid. 

19 

Försäljning av industrimark på del av fastigheten Herrljunga 31:1 

Sammanfattning 
Bengtsson Max Bil & Motor AB i Herrljunga behöver kompletterande yta för sin 
verksamhet. Det är omöjligt för företaget att växa i sitt befintliga område och de vill 
nu flytta verksamheten till Kartholmens industriområde och förvärva mark från 
kommunen, via Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 
Markområdets yta är ca 6 150 kvadratmeter. 

Omformulera sammanfattning. Bengtsson Max Bil 'Hyrköper' av 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-29 
Förslag till köpekontrakt 
Värdering 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Del av Herrljunga 31: l säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlig
het med föreslaget köpekontrakt. 

• Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att unde11eckna köpekontraktet . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Del av Herrljunga 31: 1 säljs till Stiftelsen HeITljunga Industrilokaler i enlig

het med föreslaget köpekontrakt. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Del av Herrljunga 31: 1 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlig

het med föreslaget köpekontrakt. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet. 

Exp,•<licnis till: S111iclsc11Ilc11 l.11111ga lndusll iloblc1 



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
':il V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid. 

20 

Justerandes sign 

KF § 136 
KS § 139 

DNR KS 170/2018 

Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbyskolan 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade den 30 augusti att skicka en begäran om tilläggsanslag 
i investeringsbudgeten gällande solceller kopplat till den nya tillbyggnaden för 
Horsbyskolan. Offert för investeringen är framtagen och begäran avser 650 tkr för 
investeringen där även kostnader för ställningar och viss takförstärkning ingår. En
ligt bilaga från Tekniska nämnden framgår förväntad elproduktion under ett nor
malår. 
Den totala budgeten för Horsbyprojektets alla etapper är beslutad till 86 600 tkr. 
Beräknat utfall för projektet är 81 110 tkr, vilket är 5 490 tkr lägre än beslutad bud
get. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till investeringen av solceller på Horsbyskolans 
tillbyggnad, men ser inte att ytterligare medel behöver anslås då utrymme finns i 
befintlig investeringsbudget. Kommunstyrelsen förslår i ärendet kring startbeslut 
för Horsbyprojektet att kommunfullmäktige inkluderar investering av solceller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11 
Tekniska nämnden § 80/2018-08-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äskandet om till
äggsanslag för solceller till Horsbyprojektet. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I . Äskandet om tilläggsanslag för solceller till Horsbyprojektet avslås . 

I kommunfullmäktige bifaller Bötje Aronsson (KV) kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Äskandet om tilläggsanslag för solceller till Horsbyprojektet avslås . 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA WMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid. 

21 

Justerandes s1gn 

KF § 137 
KS § 140 

DNR KS 245/2017 622 

Begäran om förtydligande startbeslut för Horsby skola 
etapp 2 och 3, samt investering för solceller 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun genomför om- och tillbyggnad av Horsby skola. 
I samband med beslut KF § 5/2017-02-14, ändring av investeringsbudget 2017-
2019 gavs startbeslut för "Horsbyprojektet". Som ett förtydligande söks nu startbe
slut för etapp 2 och etapp 3 i projektet om- och tillbyggnad av Horsby 
skola/förskola, då det kan uppfattas som oklart om tidigare beviljat stai1beslut inne
fattar samtliga etapper. 
I etapp 2 ingår byggnation av kök/matsal, godsmottagning och vaktmästeri. I etapp 
3 ingår ombyggnad av förskolelokaler, befintliga kök och befintlig matsal. I samt
liga etapper ingår skolgård och avlämningsytor. 
Nedan redovisas en reviderad kalkyl av etapperna för investeringen i sin helhet som 
följer prestationsstyrd betalningsplan. 

ETAPP 1 31000000 

ETAPP 2 34 000 000 

ETAPP 3 11500 000 

Park/vägar/skolgård 4 610 000 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11 
Tekniska nämnden § 81/2018-08-30 
Tjänstekrivelse i ärendet daterad 2018-08-21 
Kommunfullmäktige § 5/2017-02- I 4 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2 och etapp 3 gällande 
Horsby skola och förskola. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
• Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2, etapp 3 samt inve

stering för solceller gällande Horsby skola och förskola. 

Ronnie Rexwall (KV) och Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag . 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
"'111 IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Fortsättning KF § 137 
Fortsättning KS § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid. 

22 

1. Startbeslut ges för etapp 2, etapp 3 samt investering för solceller gällande 
Horsby skola och förskola. 

I kommunfullmäktige bifaller Börje Aronsson (KV) och Bert-Åke Johansson (S) 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Startbeslut ges för etapp 2, etapp 3 samt investering för solceller gällande 

Horsby skola och förskola . 

Expeclienos till: Teknisk" niimndcn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

/l/ 



~ ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
':.il J.' KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 138 
KS § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

DNR KS 145/2018 

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest 

Sammanfattning 

Sid. 

23 

Som medlem i Kommuninvest i Sverige AB har Herrljunga kommun ingått i en so
lidarisk borgen. Utöver detta har även ett regressavtal och ett garantiavtal tecknats 
mellan Herrljunga kommun och Kommuninvest i Sverige AB. 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Herrljunga kommuns borgensåtagande 
kommer inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har 
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Herrljunga kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommun
fullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen är gällande, samt därefter under
tecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-07 
Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB, daterad 2018-06-13 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut; 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Att Herrljunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 
april 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Herrljunga kommun åtagit sig solida
riskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(pub!) ("Kommuninvest" ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Herrljunga kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindel
sen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

• Att Herrljunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Herr
ljunga 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

• Att Herrljunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Herrljunga 
kommun den 14 november 2011, vari Herrljunga kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl
ler. 
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Justerandes s1gn 

W-

Fortsättning KF § 138 
Fortsättning KS § 135 

• Att utse Johnny Carlsson och Niels Bredberg att för kommunens räkning un
derteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att Herrljunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 
april 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Herrljunga kommun åtagit sig solida
riskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Herrljunga kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindel
sen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Att Herrljunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Herr
ljunga 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Att Herrljunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Herr
ljunga kommun den 14 november 2011, vari Herrljunga kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl
ler. 

4. Att utse Johnny Carlsson och Niels Bredberg att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Att Herrljunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 

april 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Herrljunga kommun åtagit sig solida
riskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Herrljunga kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindel
sen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 138 

2. Att Herrljunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Herr
ljunga 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Att Herrljunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Herr
ljunga kommun den 14 november 2011, vari Herrljunga kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl
ler. 

4. Att utse Johnny Carlsson och Niels Bredberg att för kommunens räkning 
unde11eckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

DNR KS 133/2018 

Policy för Herrljunga kommuns säkerhetsarbete 

Sammanfattning 

Sid. 

26 

Herrljunga kommun har för närvarande inte antagit något styrande dokument för 
säkerhetsskyddsarbetet i kommunen. I reglementet för kommunstyrelsens förvalt
ning står det att: Kommunstyrelsen ansvararfhr att erforderligt säkerhetsarhete 
och samordning därav genomförs i kommunen. 
För att skapa en bättre och tydligare struktur samt få en politisk viljeinriktning har 
förslag till policy för kommunens säkerhetsarbete tagits fram. I den nya kommunö
verenskommelsen mellan SKL och MSB gällande civilt försvar trycker man mycket 
på att arbetet med säkerhetsskydd måste prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-02 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dennes efterträdare (2017118:89) som träder i 
kraft 1 april 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa policy för säker
hetsarbete för Herrljunga kommun. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa policy för säkerhets

arbete för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 143/2018-09-24). 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer policy för säkerhetsarbete för Herrljunga 

kommun (bilaga 1, KS § 143/2018-09-24). 

Expedieras till: Niels Brcdberg kommundirektör 
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KF § 140 
KS § 146 

DNR KS 97/2018 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2018-06-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts 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. Anled
ning ti 11 ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
Ett rapporterat ärende gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre är vid 
rapporteringstillfället verkställt. Väntetiden har varit 6,5 månad. 
Inom individ- och familjeomsorgen rappo11eras ett ärende vilket gäller kontaktper
son. Det finns aktuell person för uppdraget. 
Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är 
svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid 
rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 7 månader till 
1 år och 5 månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också 
föremål hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten 
om särskild avgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-02 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-06-30 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-06-30 till 
handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1 . Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-06-30 till 
hand I ingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 140 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-06-30 till 
handlingarna. 

Expedieras till: Socialnämnden 
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Justerandes s1gn 

KF § 141 DNR KS 168/2018 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-09-06 från Carolina Sjöberg, Herrljunga; 

Vad vill jag och varför? 
".Jag.föreslår att det utreds vad kostnaden blir.för en hundrastgård och var den 
skulle kunna läggas. 
Där harjag personligen flera förslag: Grusplanen nära Haraberget och art ni 
bygger upp en i parken, som ligger vid Hemköp. 

Jag vet att behovet är stort då kommunens invånare tillsammans har 1381 hundar. 
(enligt ratsif.se 28 aug 2018) 

Jag vet att detta kan bli en positiv knutpunkt i kommunen.för alla matte o "hussar., 
o att det kan bli en Folkhälso-effekt till det bättre, då människor möts och kan låta 
sina hundar springa av sig o leka med varandra. Vi kan även ordna hundträffar, 
men det.finns en massa skoj vi kan hitta på". 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

f.x11e1lirras till : Tekniska n~imndcn 

Uldragsbeslyrkande 
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KF § 142 DNR KS 183/20 I 

Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för 
funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 

Sid. 
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Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 från 
Therese Lennartsson, Herrljunga; 

"Som medborgare i Herrljunga Kommun och som.förälder till ett.funktionshindrat 
barn som tillhör LSS så undrarjag när Herrljunga Kommun ska utvecklas genom 
att bygga ett LSS boende i Herrljunga tätort?? I närliggande kommun Vårgårda 
finns det redan 3 boenden inom LSS och I serviceboende inom LSS i Vårgårda 
tätort 
Jag har hört att behovet inte finns i Herr(jungaför det.finns ingen kö. 
Jag kan härmed intyga att behovet.för min son kommer att.finnas när det gäller 
gruppboende inom fimktionshinder inom LSS om ca 4 år . 
.Jag.flyttade till Herr(jungaför 17 år sedan men jag undrar lite om Herr(iungas 
politiska tanke är att om man har ett.funktionshindrat barn och Herrljunga 
Kommun inte kan tillgodose behoven ska man då behöva.flytta.från Herrljunga 
Kommun.f"ör att hitta en annan kommun som bättre kan tillgodose behoven för sina 
invånare? 
Jag har.fatt till mig att det.finns ett Gruppboende i Ljung men varje enskild person 
har sin autonomi sin självbestämmanderätt. Ar man tvingad att bosätta sig 
någonstans där man inte vill bo bara för att man ärfimktionshindrad?? 
Det är dags att börja att tänka framåt i Herrljunga Kommun när det gäller alla 
medborgare som bor och lever i denna kommun". 

Jag vill att kommunen ska bygga ett LSS boende i Herrljunga centrum. 
Jag vill att det ska finnas ett LSS boende i Herrljunga eftersom det inte idag finns 
något LSS boende i centrum som erbjuder funktionshindrade människor att kunna 
flytta hemifrån. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Exprdirras till: socmln~lm11dc11 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

KF § 143 

Medborgarförslag för anställning av stödpedagoger inom 
funktionshinder 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 från 
Therese Lennartsson, Herrljunga; 

"V m:för har inte Herrljunga Kommun kompetensen inom funktionshinder när det 
gäller anställningar utav Stödpedagoger? När är tanken att utvecklingen inom 
.fimktionshinder i Herrljunga ska gå.framåt?? 
Stödpedagoger är resurser som behövs både inom Daglig Verksamhet, 
Gruppboende inom LSS och med.fördel även inom Särskola. 
Det är oerhört viktigt att kompetensen i Herrljunga Kommun går.famåtför att 
man på ett professionellt och utvecklande sätt ska kunna bemöta de personer som 
tillhör LSS på ett bra sätt". 

Jag vill att Herrljunga ska anställa Stödpedagoger inom LSS och funktionshinder 
för att öka kompetensen i kommunen och inom funktionshinder. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Expedieras till: sociRlnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 144 DNR KS 177/2018 

Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe 
vid Bergagärde 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-09-12 från Ove Severin (KO); 

".faK har då och då sett att det parkeras lastbilar inne i Herrljunga samhälle som 
innehällerfarligt gods då även i vätskeform (Typ tan~f'ordon). Parkering görs även 
inom vattenskyddsområde, vilket i och för sig inte är tillåtet men som kan skapa en 
svår situation om det sker ett utsläpp. 
För att undvika dessa risker och.för att var med och skapa en bra möjlighet att 
göra reklam om Kommunen samt möjlighet att informera så att transporter kommer 
till rätt mottagare utan omvägar och onödiga miljörisker vill". 

Kristdemokraterna i Herrljunga yrkar att. 
1. Herrljunga kommun planlägger för en lämplig miljöskyddad lastbils 

parkering vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och 
länsväg 183. 

2. Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i 
anslutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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Förvaltningsberättelse 
Delårsrapporten 20 I 8 sträcker sig över perioden januari - augusti 2018 med prognos för 

helåret. 1 delårsrappo11en ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan 
Förvaltnings AB med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

Väsentliga händelser under året 
Herrljunga kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser: 

• Försäljning av Herrljunga Hotell genomförd genom aktieöverlåtelse. 

• Utbyggnad och tillskott av industrilokaler. 

• Valnämndens arbete med valförberedelser inför valet. 

• Säkerhetsarbetet har uppgraderats under året. 

• lnformationssäkerhetsprojektet och projekt GDPR med personuppgiftshantering 

genomförs och avslutas under året. 

• Demokratiberedningens ärenden och förslag har behandlats i kommunfullmäktige. 

• Horsbyområdet bebyggs med nya hus, försäljning pågår. 

• Medborgarlöfte för förbättrat samarbete mellan Polismyndighet och Herrljunga 
kommun fastställt. 

• Lokalresursplanering utifrån ett tio-årigt demografiperspektiv, som underlag för 
investeringsbudget, framarbetad. 

• Nytt trådlöst datanätverk(Wifi) etablerat inom skolan för att möjliggöra digitalisering 
inom kommunen. 

• Upphandling av ny IT infrastruktur genomförd och planeringen för införandet 
uppstartat. 

• Färdigställande och inflyttning i flerbostadshuset Styrbjörn. 

• Påbörjad åtgärdsvalstudie för Älvsborgsbanan. 

• Inledning av Projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet. 
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Sa111hällsekonomisk utveckling 

Avsnittet nedan är författat och publicerat av SKL Sektionen för ekonomisk analys, i 
dokumentet Makro Nytt daterat 2018-08-16 1

: 

Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart 
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. J\;Jen konjunkturen kulminerar och 

malt as av under 2019. bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. 

Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skat1e1111derlage1 ökar be

tydligt långsmnnwre de nännmte åren. 

Sedan var prognos i april har SCB publicerat nationalräkenskaper /or{iksta och 

andra krnrlolel 20 /<? För .fhrslo kvcrrlof e/ låg si/Forna i !il~je med w7r prognos 

medan an dm kvarwlei swck 111 med överraskande hög I il/väx/. Det som 

pub/icera/s för det sena.sic kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med 

större osäkerhet än de reguljära räkenskaperna och kommer att revideras i 

september. Därför gör vi inte någon ny prognos för försörjningsbalansen eller 

offentligt jlnansiellt 5parande i delta läge. Konjunkturinstitutet har gjort en 

smärre upprevidering av BNP-tillväxten för innevarande år. 

Däremot bygger det utfall som redovisotsför .sysselsättning och arbetade timmar 

på mer til(förlitliga källor redan nu. Det är dä1för mening.\fitllt att uppdatera 

prognosen.för skatteunderlaget. 

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft 
Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig 

optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. 

Arhetsgivama planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal 

och bristen på utbildad arbetskrc~/i håller tillbaka. 

I konjunkturinstitutets haromelerunderökning redovisas for/sal/ fler företag som 

planerar all öka sysselsällningen än minska den. Dock har uppgången i nettotalen 

upphör/ alf öka och minskar något istället. 

Sammantaget /ror vi. liksom tidigare , all högkonjunkturen går in i en fas med 

lägre tillväxflal och sm!r .fijrändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig 

11/veckling när ko11j1111k1uren kulminerar. 

Sedan.flna11skn.1e11 2009 har den del av befolkningen i åldern l 5- 74 år som ingått 

i arhetskro/ien stadigt stigit. fi'ån 70 procent till 73 (diagram 1). Till viss del är 

det el/ resultat av bälfre konjunktur men till stor del tack vare en struk111re// 

ijkning av arbetskra/isdcltoga11de1. särskilt i åldern över 45 år. Tack vare en 

snobb ,1ysselsättni11gs11ppgång har arbe1slösheten samtidigt kunnat minska fi'ån 9 

pmcenl I il/ ner mol 6 procent. 

1 
https://skl se/ekonomijuridikslatislik/ekonomi/makronytl 1361 ,html 
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·rabcll I Arbets111ark1rnclens toppar under 2018 . Procent av befolkningen respektive arbetskraften Kiilla: 
Statislisk;1 cenlrnlby1 !111 och Sveriges Kommuner och Landsting 

I m1varonde /as i konjunkturen upphör höjningen av arbetskrafisdeltagondet 

respektive minskningen av arbetslösheten och övergår, i vår prognos, i en 

utveckling mot ko1y·unkturneutrala nivåer. Den växande andelen utrikes födda i 

arbetskrafien innebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten stiger fi'ån 6, 7 

procent i år till 7, 0 procent 2021 och ytterligare något åren därefter. 

Marginellt svagare ökning av arbetade timmar 2018 - men 
något starkare på sikt 
Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade 

timmar svagt första kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något 

starkare än i vår prognos. Den stora skillnaden är fördelningen mellan kvartalen. 

vi prognosticemde ett starkt forsla och svagare andra kvartal (diagram 2). Del 

innebär att 1•i m1 får en något svagare ökning mellan årsgenomsnitten 2017 och 

2018. trnts all nivan i slutet m• 2018 i stort sett är densamma. I gengäld slår derta 

tillbaka 2019. 

Konjunkturforloppet åskådliggörs i diagram 2. Antalet arbetade timmar är j{irre 

än den potentiella nivån (normalkonjunktur) ända fram till under 2016 Därefter 

går arbetsmarknaden in i högkonjunktur och antalet arbetade timmar överstiger 

potentiell nivå. Konjunkturen är som starkast under andra halvan av 2018 och 

början ov 2019. Sedan mattas konj1111kture11 av och ökningen av antal 

orhetst immar upphör under perioden 2019-2021. 
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Tabell 2 Arbetade timmar stagnerar 2019. Miljoner timmar per kvartal. Källa: Statistiska centralbyrån och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av diagrammet så har vi nu en något högre nivå på antalet arbetade 
timmar från slutet av 2020, jämfört med vår aprilprognos. Det beror framför allt 
på en ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter vi den vara oförändrad i stället 
för att minska med 0,1 procent per år. 

Svagare ökning av skatteunderlaget framöver 
Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu 

närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. 
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Tabell 3 Skallcunderlaget utvecklas betydligt svagare de närmaste åren. Olika komponenters bidrag till den 
procentuella förändringen. Källn: Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Sedan 201() har den i genomsnill uppgått till närmare 2 procent per år, nästan 

dubbelt så mycket som genomsnillet för den närmast föregående 

konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av 

.1ysselsättningsökning. 

Skatteunderloget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket 

forklaras av stark sysselsättningstillväxl i kombination med en relativt gynnsam 

indexering av inkomstrelaterade pensioner (diagram 3). 

Åren 2019 och 2020 förutser vi en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget 

Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när 

konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell balans. Enligt vår kalkyl 

för 2021 växer skalteunderlaget i linje med utvecklingen vid konjunkturell 

balansen viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av 

löner och pensioner innebär en ökning nära det historiska genomsnillet. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Faktiskt skatte-
underlag 4,5 3.7 3,3 3,3 3,9 

Regel-
förändringar 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Underliggande 4,5 4,3 3,3 3,3 3,9 

Pris utveckling 3, 1 3,0 2,6 3, 1 3,0 

Realt skatte-
underlag 1,3 1,3 0,7 0, 1 0,9 

Tabell 4 Skatteunderlagets nominella ökningstakt minskar men prisutvecklingen fortsätter 
på ororändrad nivå (procentuell förändring). Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Arbetade 
timmar: 

totalt 1,8 1,9 0,3 -0,3 0,3 

anställda 2,0 1,9 0,3 -0,3 0,3 

Timlön, NR 3,0 2,9 3, 1 3,4 3,5 

Arbetslöshet 6.7 6, 1 6,2 6,7 7,0 

KPIF-KS 1.7 1.7 1,8 2, 1 2,0 

KPIF 20 22 2,2 2, 1 2,0 

KPI 1 8 2.0 2.4 2,7 28 

Reporänia. 
årets slut 0,50 0,50 0,00 0,50 1,25 

L1hell 5 N:ckclrnl l(i1 S\·ensk ekonomi (procentuell forändring respektive procent) 
K;i\la: Statistisb ccn tralb:r<\ n och Sveriges Kommuner och L~ndsting. 
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Lokal utveckling 

Befolkning 
Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2018 till 9 489 (9 501), vilket är en 

minskning gentemot samma period föregående år med 12 personer. Vid årsskiftet 2017 

uppgick befolkningen till 9 485 personer och under det första halvåret 2018 har befolkningen 

ökat med totalt 4 personer. Det första halvåret har inte inneburit något födelseöverskott. 

Ökningen består istället av ett positivt flyttningsnetto. 

Sysselsättning 
Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 198 (187) personer arbetslösa i 

1-Ierrljunga, vilket innebär 11 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 198 

personer var I 09 personer öppet arbetslösa medan 89 personer omfattades av program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har de öppet arbetslösa personerna 

ökat och de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd har minskat. 

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 28 (30) personer 

vilket är 2 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 28 var 21 öppet arbetslösa 
medan 7 omfattades av program med aktivitetsstöd. 

Kommunens resultat - utfall per den 31 augusti 

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 13,9 mnkr, 

vilket jämfört med delårsbokslut 2017 är en försämring med l 9,8 mnkr. 

Verksamhetens intäkter har minskat sedan samma period förra året tl'ted totalt 6,5 mnkr. Den 

största posten som bidragit till de minskade intäkterna är bidrag in i verksamheterna som har 

minskat med 11,2 mnkr. Övriga intäktsposter har ökat sedan föregående år. Ökningen för 
försäljning av verksamhet, försäljningsintäkter och taxor och avgifter är sammanlagt 7,2 

mnkr. Minskningen av intäkter beror framförallt på minskade ansökta medel hos 

Migrationsverket. De prognostiserade intäkterna för 2018 uppgår till 130,4 mnkr vilket är en 

ökning från budget med 8,0 mnkr. 

Verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år med 18,5 mnkr. Framförallt 

handlar det om ökade personalkostnader i form av lön, sociala avgifter och 

pensionskostnader. Totalt har lönekostnaderna ökat med 9,7 mnkr, vilket motsvarar en 

löneökning med 3,9 % mot föregående års kostnader. Lönerevisionen är genomförd med nya 

löner för året med totalt 2,64 %. Posten för övriga tjänster har ökat i förhållande till 

kostnaderna samma period förra året. De prognostiserade kostnaderna för 2018 uppgår till 

638,0 mnkr vilket är en ökning från budget med 10,0 mnkr. 
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Avskrivningar 
Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 13,0 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än 

vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är 

det en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att stora 

investeringar ännu inte aktiverats samt att gamla investeringar komponentuppdelades från maj 

20 I 7. Prognostiserat utfall for 2018 är 20,3 mnkr vilket är 3.4 mnkr lägre än budgeterat utfall. 

Investeringar 
Fram till och 111ed augusti månad har verksamheterna investerat för 32,0 mnkr, vilket är 8,7 

111nkr mer än för samma period 2017. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till l 04,6 mnkr 

och prognosen för 2018 pekar på att ut fal Jet hamnar på 73,0 mnkr. Många investeringsprojekt 

är uppstartade men redovisar fo11farande låga investeringsutgifter. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 353, I mnkr vilket är en negativ 

avvikelse mot budget med 7,0 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades 

från SKL 2018-08-16. Prognosen för 2018 är l 1,5 mnkr lägre än budgeterade siffror för 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Detta beror framförallt på två faktorer: antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att 

prognosen för inkomstutjämningen försämrats. 

Finansnetto 
De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter 

för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från 

kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 1,6 mnkr jämfört med 0,6 mnkr vid 

samma tidpunkt föregående år. Den ökade finansiella intäkterna beror på att utdelning från 

Kom111uninvest var dubbelt så hög än motsvarande utdelningen föregående år. Prognosen 

pekar på att de finansiella intäkterna kommer överstiga budgeten med 0,8 rnnkr. 

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas 

till 0,8 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr vid samma period föregående år. Ökningen 

beror framförallt på den indexering som gjorts för avsättningen för E20. De finansiella 

kostnaderna för 2018 prognostiseras på så vis bli 0,5 mnkr högre än vad som budgeterats. 

Balanskrav 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 

landsting. Balanskravet iir definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna. det vill siiga 

resultatet ska vara positivt. Om kostnaderna for ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna 

ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 

återställas under de närmaste tre åren. 
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Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos innebär det 

ett positivt resultat på 2,0 mnkr. I prognosen finns 0,2 mnkr prognostiserat som 

realisationsvinster vilket innebär ett balanskravsresultat på 1,8 mnkr. Herrljunga kommun 

kommer enligt prognos uppnå balanskravet. 

Knmm• •nonr VAnrr"\t"t"'I 
VI I I I U C.I I.:) l"\.U l\...CI I I 

Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, 

Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska 

/\B. 

Under 2018 har bolaget I Jcrrljunga I lotellfastighets AB sålts . En aktieöverlåtelse på I 00% av 

aktierna har gjorts till en köpeskillning på 2,1 mnkr. Då aktiekapitalet i moderbolagets 

(Nossan Förvaltningsaktiebolag) balansräkning var värderat till 0,2 mnkr blev vinsten 1,9 

mnkr. 

Kommunkoncernens sam lade resultat per del år augusti 20 l 8 uppgår ti 11 21, 9 m nkr vilket är en 

försämring mot föregående år med 21, 1 mnkr.Försämringen beror främst på det resultat som 

Herrljunga kommun har per augusti 2018. Helårsresultatet för 2018 beräknas till 11,4 mnkr. 

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

förvaltar 20 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. 

11 _J .... f'\101 .J:' ..._ • 1 ~ T"f 1° Ä11 , 1 1/"f"'•• •• · T'oo 0 1' , l I u nuer Lu 1 o nar 1aStigneten nerriJunga vrnorp 1: 1 o rorvarvars. t'a l\.a11no1mens 

industriområde har byggnation av bilverkstad just startats. I anslutning till Herrljunga Ljung 

2:57 kommer en industriplan att färdigställas under hösten. 

För de lår augusti 2018 redovisas ett resultat på I, l mnkr vilket kan jämföras med föregående 

års resultat per dcliir uugusti som blev 1 ,0 mnkr. Resultatet på helårsbasis beräknas uppgå till 
1,0 mnkr. 

Nossan Förvaltningsaktiebolag AB 
Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de 

kommunala bolagen Herrljungabostäder AB och Herrljunga Elektriska AB 111ed dotterbolag. 

Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan 

bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun. 

Resultatet per augusti 2018 är 1,0 mnkr vilket kan jämföras med -0,6 mnkr vid de låret augusti 

2017 . Det positiva resultatet beror på försäljningen av Herrljunga Hotellfastighets AB . 

Helårsresultatet förväntas hamna på 0,7 mnkr. 
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Herrljungabostäder AB 
Herrljungabostäder AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet 111ed 

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. Under 2018 har flerbostadshuset på Styrbjörn I med 16 lägenheter färdigställts. 

Fortsatt planering av flera bostäder styrs av bolagets soliditet, konjukturläget, efterfrågan och 

beta In ingsfönnågan. 

Resultatet efter 8 månader är 1,2 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period 

föregående år som då blev 5,4 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 1,5 mnkr. 

Kostnad sökningen 2018 beror på ökade underhållskostnader. Bolaget ser över sin praxis 

gällande när underhållskostnader som ska bokföras som kostnad respektive när de anses vara 

en reinvestering och därmed ska anses vara investering. Resultatutfal I och årsprognos kan 

påverkas av en pågående avstämning (marknadsvärdet) mot bokförda värden på fastigheter 

vid årsbokslutet. 

Koncernen Herrljunga Elektriska AB 
Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affårsområden: 

Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom 

fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och 

värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, 

tillhanclahålln staclsnätstjänster, 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 

solel för kommuninvånarna. 

Resultatet elter årets första 8 månader är 4,5 mnkr vilket kan jämföras med 3,2 mnkr vid 

sam111a period föregående år. Årsresultatet prognostiseras till 6, I mnkr 

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 

Resultatet per augusti 2018 uppgår till 0,0 mnkr vilket kan jämföras med samma period 

foregående år då resultatet var OA mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 0, I rnnkr 

Herrljunga Elkraft AB 

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga 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 0111 personalsituationen i organisationen. 

Personalavdelningens huvudsak! iga fokus 2017-2019 är två ko mm unövergri pa nde projekt 
inriktade på kommunens politiska mål för personal, att sänka sjukfrånvaron och öka andel 

heltidsanställningar utifrån centralt avtal mellan SKL och Kommunal HÖK 16. 

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från I/I - 30/6 2018 och jämförs med samma period 

föregående år. 

Kommunövergripande 

Tabell 6 Andelen sjukfrånvaro och heltidsanställda män och kvinnor åren 2017 och 2018. 

Sjukfrånvaro 
Totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter i förhållande till samma period 

2017. Sjukfrånvaron harm inskat bland kvinnor och ökat bland män. 

Socialförvaltningen har minskat sjukfrånvaron motsvarande 1,0 procentenheter, 

Bildningsförvaltningen har samma nivå på sjukfrånvaron som 2017. Teknisk förvaltning har 
minskat motsvarande 0,1 procentenheter, Bygg och Miljö ökat motsvarande 0.2 
procentenheter, Kommunstyrelseförvaltning ökat motsvarande 3,6 procentenheter. 

Servicenämnden har minskat motsvarande 3,0 procentenheter. 

Andelen långa sjukskrivningar över 60 dagar är oförändrad i förhållande till föregående år. 

Andelen heltidsanställda tillsvidare 
Andelen heltidsanställda har ökat med motsvarande 1,7 procentenheter. Andelen 

heltidsanställda kvinnor har ökat med 1,6 procentenheter och bland män med 2.3 

procentenheter. 
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Jan Febr mars apr !~~~ _, juli aug sept akt nav dec 

--2018 6,81 7,58 7,25 1 6,23 I 5,63 4,37 

--2017 6,2 7,41 

--2016~6,73 8,17 

~::_- - 2015 . 5,81 . 6,51 

--2014 8,26 8,56 

-- 2013 7,46 8,58 

7,24 
-
8,05 

6,56 

7,92 

8,71 

6,35 6,17 4,73 

6,87 6,65 
L-

4,65 

6,12 I 5,56 5,34 

I 6,45 I ~,61 4,59 

9,19 7,63 5,38 

Tabell 7 Sjukfrånvarons utveckling mellan 2013 och juni 2018. 

3,89 4,75 I 5,36 
-

5,17 4,63 6,51 

3,95 4,13 ~ 5,91 

3,65 4,83 6,62 

4,36 6,29 6,97 

5, 75 6,94 6,67 
-+ ----

6,69 7,24 7,56 

6,39 

7,02 

7,61 

6,64 

6,97 

7,45 

6,96 

5,91 
---·~ ·- I 

7,21 
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KS § 136/2018-09-24 

Rehabiliteringsärenden/sjukfall för hela kommunen 
EUppfolJning ·retiab'7'= :;:-:-.;\.~,i MärCc':J ·Kvinriör:'. Totalt '": 
~r.rx~~:~~~~~;!J.~~~~~~1l~~~~;:;~:JR~;~.;~J~ ~i~.·:·~~,~.;~:-~~~~~·~ ~~-~~: 
Antal pågående rehab-

ärenden över 3 mån 
4 25 29 

Antal avslutade rehab-

ärenden över 3 mån 
2 12 14 

.A.nta! anställda med 5 eller 

fler sjukfrånvarotillfällen 
13 107 120 

Tabell 8 Uppföljning av antal rehabärenden fördelat per män och kvinnor som är pågående och avslutade. 

;orsåk"till sjukskrivning av.:;_ .. _:_;"~ ... : .. - .. .. .. - .. 
~ii.äiåe.n'c:ie: äreli'i:teri : ·:· '. .· .'_ iVlä·n· ·· Kvinnor ·rotalt -. 
: . . . . . : . ' ' 
,':.- ....... ., ___ ,;. • & •• __ ,_ .. '.-..:.. .. - - -- • :· ... ~ ... • ··~ ••• 

Muskel/ skelett 0 6 6 

Hjärta, kärl, tumörer 0 3 3 

Psykiskt 3 13 16 

Övrigt 1 3 4 

Totalt 4 25 29 

Tahel! 9 Olika orsaker t!!! sjukskrivning fördelat per män och kvinnor. 

Antalet aktuella rehabiliteringsärenden ligger på samma nivå som juni 2017. Däremot har 

antal anställda som är sjuka fem eller fler tillfällen ökat från 111 till 120 personer. Projekt 

sänkt sjukfrånvaro har framförallt inriktat flera insatser och åtgärder för att stödja personer i 
riskzonen för sjukskrivning. Ett ytterligare steg i detta arbete kan vara att fler enheter tar stöd 

utifrån projektets inriktningsarbete än nuvarande fyra enheter. 
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KS § 136/2018-09-24 

Verksamhetsmål 
Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att 
leva! 

KS 

KS 

BN 

SN 

TN 

TN 

BMN 

BMN 

l: I Antal bostäder, lägenheter och 
småhus sk<l öl\a 

l :2 Andel av befo lkningen inom 
ålders!!rU J en 25-40 år ska öka 
l. J Alla barn och elever ska känna 

sig trygga och kunna utvecklas så 

att de kan förverkliga sina 
dröm111ar med tro på sig själva. 

J: I En välmående verksamhet 

skall präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

l: I Försäljningen av tomter för 

bostadsändamål ska öka 

I :2 Så många som 111öjligt i 

kom111unen ska ha ett aktivt 
fri tidsliv 

l :2 Så många som möjligt i 
kommunen ska hn ett aktivt 
fritid s li v 

I: I Serviceföretag ska vara säkra 

ur häl soskyddssynpunkt 

I :2 Herrljunga kommun ska ha en 
väl fungerande rä ddningstjänst 

* 

Antalet har ökat under 2018 med 6 st. 
(Förra året v<ir ökningen totalt 5 st) 
Prognosen pekar på ca I 0-12 nya bostäder. 

Hög ambitionsnivå på några av 
indikatorerna. Starkt framåt inom 

bi b I ioteksverksa m beten. 

Avvikelser på grund av utebliven insats 

ökar men våren var också exceptionellt 

jobbig med mycket kort sjukfrånvaro. 

Verksamheten har fått i uppdrag att 

analysera orsakerna till ökningen. Öppna 

jämförelser har inte publicerats ännu 

Målet att på helåret sälja I 0 tomter är 

nästan uppfyllt redan vid delåret där 
ut fal ler är 8 sålda tomter. 

Antalet personer (7-25 år) som beräknas på 

utbetalt aktivitetsbidrag är i när111ast 
identiskt med föregående år. 

l jämförelse med samma period 2017 ser 

det ut som vi ökar ni\got vilket 
förhoppningsvis gör att vi kan bibehålla 

föregående ~1·s siffror. Dod; når vi inte 

2018mål. 

Prioriteras löpande vid tillsyn 

Räddningstjänsten har utfört si tt uppdrag 
och kunnat leverera insatser när det 

behövts 

13 
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Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

KS 

KS 

BN 

SN 

TN 

TN 

TN 

BMN 

2: 1 Tä1011er och byar planeras 
och bebyggs på ett sådant sätt att 
energi och bränslen kan 
användas effektivt 
Natur- och kulturvärden tas till 
vara och utvecklas 
2: I All pedagogisk verksamhet 

arbetar med frågor om hållbarhet 

och miljöansvar. 

2: I En välmående verksamhet 
skall präglas av ett 

hälsofrämjande förhållningssätt 
som skapar trygghet och 

delaktighet. 

2: I Kommunens fastighetsdrift 
ska bli mer energieffektiv 

2:2 Andelen hållbara 
livsmedelsinköp ska öka 
(hela kon1n1u11e11) 

2:2 Andelen hållbara 
livsmedelsinköp ska öka 
(Enbart rnåltidservicen) 

2: l 1 Antal bos\3der inom I km 

från Herrljunga tågstation ska 
öka 

BMN 2:2 Gödande ämnen i mark och 

vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden 

Informat ion saknas 

Information saknas 

Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde 

inom sopsortering. 

Egen medarbetarenkät kommer att 

genomföras under hösten 

Energiförbrukningen i kommunens 

byggnader är lägre än målet. 

För kommunen som helhet har andelen 

ekologiska råvaruinköp ökat och ligger i 

linje med måiet. På grund av 
besparingsåtgärder på ekologisk mat 
f.o.m. september kommer andelen 

minska återstående del av året. 

Sedan årsskiftet har andelen ekologisk 

mat blivit marginellt högre. På grund av 
besparingsåtgärder på ekologisk mat 

fo,m. september kommer andelen 
minska återstående del av året. 

I nya Horsbyornrådet byggs flera 

enbostadshus, Privata fastighetsägare 
har utökat sina lägenhetsinnehav och 

Detaljplan Aspen 809 avseende nytt 
hyreshus finns byggklar. 
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Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI
känsla! 

1
-·mnd;tP.riöriicraf inåt.; .. , ;!:~ .. " ·~:'"-u i>f>rynf' Proi:fi'ios '- Köinmen7är.::--;·?7~~;:.-.. ::..tlt::i ... :T;.;i 
.t~~n-::/.:\·''._:-:r: · :· -:.-,::·_ ._ .... ··: · · pc~: · 201s . : .-_· :~;- -·~. .. .. ~ . 

.... ;r.:.i ... "".::.;.; ·,:.. ... · . · -. 180831 . .. . · : .. '· 
~~~~-~ .. ~{!~~;i'~ .. ·~ .:/ . .-:- ~~·, ,:: • : ', :' • .. • .~·. • ' J t • , ~ • I~ •, 1° • :r. • :~ ~.: ·. ~. •: ·::~ 
KS 3: I Andel medborgare som 

rekommenderar andra att flytta 
till Heffl .u11 1a ska öka 

KS 3:2 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 

BN 

BN 

BN 

SN 

SN 

TN 

på samhällsutveckling genom 

medverkan och delaktighet av 

anstäl Ida och medborgare 

3. l Alla barn och elever ska 

utveckla förmågan att arbeta i 
demokratiska arbetsformer. 

3.2 Förskola, fritidshem och 

skola som präglas av god 

tillgång och hög kvalitet 

3:3 Förbättra integrationen av 

nyanlända med positiva effekter 

på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av 

anställda och medborgare 

3:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett 

häl sofrämjande förhållningssätt 

som skapar trygghet och 
delaktighet. 

3:2 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 

på samhällsutveckling genom 

medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

3: I Lyfta fram och marknadsföra 

marknaden och torgen i 

Herrljunga 

Information saknas 

Mätindikationer behöver framställas. 

Stora kliv inom b<lda målindikatorer 

Högt srnllda målvärden. 

Bra personaltäthet, nöjda 

vårdnadshavare. 

Tiden för genomförd utbildning vid SFJ 

har effektiviserats under det senaste året 

och klarar ny målindikatorn 

Egen medarbetarenkät kommer att 

genomföras under hösten 

Öppna jämförelser ej publicerat 

VoO har tagit emot extra tjänster och 

även språkpraktikanter inom 
verksamheten. 

Marknader i stort har en trend i landet av 

att tappa besökare samt "knallare·', likaså 

gör Herrljungas marknad. 

15 



TN 

TN 

BMN 

BMN 

3:3 Förvaltningens anställda ska 

vara goda ambassadörer for 
förvaltningen och kommunen 

3:4 Förbättra integrationen av 

nyanliinda med positiva effekter 
på san1h?.llsutveck!ing genon1 

medverkan och delaktighet av 
anstäl Ida och medborgare 

3: l Antalet bostäder i 

kuir1111u11e11 ~ka öka 

3 :2 Antalet attraktiva 

bostadsområden i kommunen ska 

öka 

KS § 136/2018-09-24 

Uppföljning per de lår ej genomförd 

Uppföljning per delår ej genomförd 

Antalet har ökat under 2018, men 

ökningen är i11te riktigt iika stor som 

målet. 

Samråd har skett för detaljplaner i 

tätorterna Herrljunga och Ljung. 

Påbörjad detaljplan vid Sämsjön. 

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt 
förankrat näringsliv! 

KS 4: l Samarbetet gymnasieskola -
niir·in "s l iv ska stärkas 

KS 4:2 Företagsklimatel ska 
förbättras 
4. I. Barn och elever ska 

BN 
stimuleras redan i tidiga år for 

att utveckl<i ett entreprcnöriellt 
lärande. 

4.2. Invånare i kommunen ska 

BN ha ett minskat beroende av 

försörj ningsstöd. 

4:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett 

SN hälso främjande för hå I In i ngssätt 

som skapar trygghet och 

delaktighet. 

4: l Köp av industrimark ska 

TN underlättas 

* 

* 

Statistik ska inhämtas vid årsbokslut 

Statistik ska inhämtas vid årsbokslut 

Ligger strax under det angivna målet. 

Ligger strax under målet för 

vuxen ut bildningen. 

Av 203 aktuella försörjningsstöclsärenden 

har 59 avslutats under perioden. 14 av 

dessa är både öppnade och avslutade 

under samma period vilket tyder på ett 

tillfälligt behov av stöd. 

l rets mål att sälja en fastighet 

industrimark är uppfylld då tre 

försäljningar är gjorda. 

16 
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BMN 

B ~vlN 

4: I Underlätta för företag att 

följa miljöbalken 

4:2 Underlätta för företag att 
använda förnybnr energi och att 

använda energi effektivare 

KS § 136/2018-09-24 

Det finns goda chanser att klara den 

planerade tillsynen för 2018 . 

Energirådgivning sker genom 
samordning med 6 andra kommuner och 

har utförts med god service. Rådgivande 

i Gäsene mejeri pel letspanna projektet. 

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 
~·-··-· . -·--;-~""!>'f'',.,...\•)": .. •0 ·- ............ ~·''t ·" - ' , • · I - - ' · ,- - -- - - - -.-. • - -~ .-.· · ----·~ 

:Praoraterat mal ' ·.·,. -.: . · Uppfyllt · Progno Kommentar · " · ~ · '. ·:) 
t" .. · ...... :.· ' .. . per . s 2018 · · .. ~ 
f . ' . .. 180831 ' . . ::: 
I • • ; • • : 

' ' _v 

5:1 Det årliga resultatet ska under en 
rullande treårsperiod uppgå till 2 % av 
kommunens intäkter, skatter och generella 
bidrag. 

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

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

0 

Resultatet för delåret och de två tidigare 
årens resultat uppnår 4, I procent av 
skatteintäkterna och generella bidrag. 
Prognosen för helåret är att resultatet 
kommer uppgå till 2,9 procent för de tre 
senaste åren. 
Självfinansieringsgraden för resultatet vid 
delåret och de fyra tidigare åren är 95,5 
procent. Prognosen för helåret är 75, I 
procent. Målet är ej uppfyllt 180831 och 
beräknas inte u näs. 
Soliditeten per 180831 är 74,8 procent. 
Prognosen är att soliditeten uppnår 73, 1 
procent för helåret. 

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

6: I Sjukfrånvaron ska minska 

6:2 Andelen heltidsanställda ska öka 

Utfallet 180630 visar på en minskning i 
sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter. 

Utfallet 180630 visar på en ökning av 
andelen heltidsanställda med 1.7 
procentenheter. 

17 
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning 

Kommunen Koncernen 

Utfall Budget Prognos Utfall 

mnkr Not 201708 2018 2018 201708 

Verksamhetens intäkter 94,6 122,4 130,4 176,8 

Verksamhetens kostnader 2 -396,5 -628,0 -638,0 -454,5 

Avskrivnin •11r -! 2,5 -23.7 -20,3 -26,2 

Verksamhetens nettokostnader -314 ,4 -529,3 -527 9 -303,9 

Skatteintäkter 3 272,5 430,0 417,8 272,5 

Gen statsbidrag och utjämn 3 75,3 110,4 111,2 75,3 

Finansiella intäkter 4 0,6 1,0 1,8 0,8 

Finansiella kostnader 5 -0,3 -0 ,3 -0,8 -1 ,7 

Resultat före extraordinära rnstcr 33 7 Il 9 2,0 43,0 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Minoritetsandel 

Boks I utsd ispos i ti oner 

Skattekostnad 0,0 

Årets resultat 33,7 11,9 2,0 43,0 
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Kassaflödesanalys 
Kommunen 

Utfall Budget Prognos 
mnkr 201708 2018 2018 

LiipaJl(/e i•erksa111/iet 

Inbetalningar fri\n kunder 57.1 84,7 92,6 

Inbetalningar av skatter. gen bidr, moms mm 352.5 547,6 535,3 

Inbetalningar av bidrag 62, I 66,6 57,2 

Övriga inbetalning<ir -0. I -0,0 0,0 

Utbetalningar till leverantörer -144 ,4 -212, 1 -203 ,0 

Utbetalningar till anställda -274,3 -418,7 -439,8 

Utbetalningar av bidrag -14,3 -15,2 -17,2 

Övriga utbetalningar 

Ränteintbeta In i ngar 0,6 1,0 1,7 

Ränteut beta I ni ngar -0,0 -0,3 -0,8 

FörändrilH.!. avsättnin !.! -0,3 -0 4 1,3 

Summa Lii rnnde verksamhet 38,S 53,2 27,4 

Jnvesteringsverksamhet 

Investeringar i materiel la an läggn i ngsti I !gångar -22,6 -96,4 -73,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 
l nvesteringar i immateriella 
anläggningsti I I gångar -0,2 0,1 
Försäljning av immateriella 
anläggnings! illgångar 0,0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -0,l -1,5 -0, J 

Bid rnl!. till stat I i!.! infrastruktur - I. I 

Summa lnvesterin • ve rksamhet -22.8 -98,9 -73 I 

Fina nsieri ngsverksamhet 

Upptagande av lån 

Amorterin g av lån 

Summa Finansieri11 11sverksamhet 

Föriintlrin~ a1• lilivida medel 16.0 -45 .7 -45.7 

Likvida medel vid årets börj<1n 76,3 95,7 95,7 

Likvida medel vid 1 11 udens slut •J2.3 50.0 50.0 

Föriindring av likvida medel 16 0 -45,7 -45.7 

I 9 
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KS § 136/2018-09-24 

Balansräkning 
Kommunen Koncernen 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 
mnkr Not 201708 201712 2018 2018 201708 201712 

Til!gå11gar 

An liiggn ingstillganga r 
l mmateriella 
an läggn i ngsli Il gångar 6 0,2 0,1 0, I 0, 2 0, I 
Materiella 
an I äggn i ngst i 11 gångar 7 290,7 307,8 380,5 360,5 771 ,5 788, l 

·:~rJ·. m;:-:rk, b;ggnnder cch 
teknisb anlägg 238,9 275,9 

va1 av maskiner och 
111venlaner 14,2 18,3 

varav övriga materiella 
anliiggn ingstillg. 37 ,6 13 ,6 
Fin ansiella 
an l iil~~n i ngst i 11 f!,n nuar 8 149,7 148,5 150.0 148,6 14,2 13,0 

Summa 
an lii cr<•n in <>s i ill o:'\ ni.: ;1 r -1-10 6 456 ,S 530,5 509,3 785,9 801,2 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 9 2,5 2,5 0,5 2,4 2,5 2,5 

Omsättn ingstillgil nga r 

Förråd/exploatering 10 3,4 3,4 3,0 3,2 6,7 7,0 

Kortfristiga fordringar 11 41 ,5 46 , 1 30,0 30,0 60,9 77 ,4 

Kassa och bank 12 92,3 95,7 50,0 50,0 127,8 109,8 
Summa 
omsättnin >s till •: noar 137,2 145,2 83,0 83,2 195,4 194,2 

-~-- -·-
Summa Till •:m onr 580 3 604, 1 614,0 594,8 983,8 997,9 
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Kommunen Koncernen 
Utfall Utfall Budget Prognos l! tfa Il Utfall 

mnkr :\!ot 201708 201712 2018 2018 201708 201712 
Eget kapital, avsä1111i11gar 
och skulder 

Eget kapital 

Periodens resultat 33,7 11,9 2,0 43,0 21,5 

Resultatutjäm n ingsreserv 6,0 6,0 18,0 6,0 18,0 

Öv ri~ t e •ei Jrn )ital 403,0 402.7 414,6 320,7 311,6 

Summa ci..:c l ka 1it :tl 13 442 7 420,6 434,6 369,7 351,l 

Avsättningar 
Avsättningar för pension och 
liknande förplikt 8,4 9,0 8,2 8,6 8,4 

Uppskjutna skatter 16,8 I 5,2 

Avsättning E20 8.3 7,9 9,1 8,3 8,5 

Avsättning Tum bergsdeponi 18.2 16,9 18, I 18,2 18,2 

Övri !_\<I avsättni1iu11r n .~ 0,2 0,2 0,5 0, I 

Summa avsättnin :,:;l r 14 35,5 34,0 35,6 52,5 50,5 

Skulder 

Långfristiga skulder 15 1,0 1,1 430,0 429,4 

Kortfristi "<I skulder 16 101,2 l 59.5 123,5 131,6 166,9 

Summa skulder 102, I 159,5 124,6 561,6 596,3 

Summa eget kapital, 
avsättn och skulder 580,J 614,0 594,8 983,8 997,9 

Poster inom linjen 17 

Borgensåtagande 402,7 401.9 401,9 

Övriga ansvarsförbindelser 3,2 3,7 3,7 3,6 3,2 

Pensionsförpl i ktelser 153,8 J 53, I I 53,1 157,9 151,8 
Särskild löneskatt på 
pensionsförpl i ktelser 37,4 37, l 37, 1 38,3 36,8 

21 
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Noter 

rnnkr 

Not I Verksamhetens intäkter 

Bidrag 

Exploaterings i nt ti kter 

F örsä ljn i ng av verksamhet 

F örsäljn ingsi ntäkter 

] lyror uch arrenden 

Realisationsvinster 

Taxor och av •i fter 

Summa intäkter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Inköp av anläggningstillgångar 

Köp av huvudverksamhet 

Lokal- o markhyror 

Lämnade bidrag 

Lön och soc avg 

Pensionskostnad 

Real isat ionsförl uster 

Övriga kostnader 

Övriga ljänster 

Summa kostnader 

KS § 136/2018-09-24 

Kommunen 

Utfall 
201708 

53,2 

0.8 
11,5 

13 ,3 

4,8 

0,0 
I 0,9 

94 ,6 

-3,5 

-58 ,6 

-3 ,6 

-14,4 

-249,6 

-13,1 

-0,5 

-32,6 

-20 ,6 

-396,5 
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mnkr 

Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Kommun a Is kattein täkter 

llreliminära sk<itteintäkter 

Preliminär slutavräkning innevarande år 

Slutavräkning f'ki..:g~e nd e ar 

Summa kommunalskatteintäkter 

Generella statsbidrag & utjämning 

l nkomstutjämn ingsbidrag/avgift 

S tru ktu rbi drag 

Regleringsbidrag/avgift 

Generella bidrag från staten* 

Kommunen 

Utfall 
201708 

274,2 

-2 ,5 

0.8 

27Z 5 

68,5 

-0, l 

2,9 

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift - l ,0 

Bidrag/Avgift för LSS-utjämning -6,5 

Fast i!!hetsa vgi ft 11,4 

Summa generella statsbidrng och utjiimning 75 3 

Summa skatteintäkter och cnerella statsbidni • 347 8 
*Posten generella bidrag från staten består 2017-08 av statsbidrag avseende 
flyktingmottagande på 2 862 tkr. Posten består 2018-08 av det tillfälliga bidraget från 
regeringen avseende ensamkommande barn som fyller l 8 år på 891 tkr och 
statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 99 l tkr. 
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tkr 

Not 4 Finansiella intäkter 

Utdelning på aktier och andelar 

R1inteintäkter 

Summa Finansiella intäkter 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 

Räiita 1~ nsion sskuld 

Summa Finansiella kostnader 

Summa finansnetto 

Not 6 lmm:itcricll:i :inläggningstillgångar 

Ack. Anskaffningsvärde 

Nyanskaffningar 

VB ack. Anskffningsvärde 

.A.ck . Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

VB ack. Avskrivninaar 

Summa Immateriella anlii)!gnin crs1ill •;i11gar 

KS § 136/2018-09-24 

Kommunen 

Utfall 
201708 

592,0 

36, I 

628,0 

-179,4 

-1 22 ,0 

-301 4 

326 6 

l 249,3 

160,0 

I 409,3 

-1 222,9 

-19 ,2 

-I 242 I 

167.2 
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mnkr 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Not 7 Mate.-icll:i anlliggningstillgångar 

1Hasld11er, fordon oc/1 inventarier 

Ack anskaffningsvärdcn 

Nyanskaffn i ngm 

Försäljn i 11gar/Utrc111geri ngar/Korrigeri ngar 

U Back a11skaff11i11gsvärde11 

Ack. Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Försälj n ingar/Utrangeri ngar/korrigeri ngar 

VB ack. a11s/1riv11i11 'ar 

Summa ut il ende bokfört vlirde 

Varnv 

Maskiner 

Inventarier 

Bilar och transportmedel 

IT-utrustning 

Mark, byggnader och anläggningar 

Ack anskaffningsvärden 

Nyanskaffningar 

I nvesteringsbidrag 

F örsäljn i ngar/Utrangeri ng/Ko1Tigeringar/Nedskri vn i ng 

VB ack. Anskaffningsvärden 

Ack avskrivningar 

Årets avskrivningar 

F örsäljn i ngar/U trangeri ngar/K orrigeringar 

VB ack. u1 '.\'krimi11,::ar 

Summa ut ii ende bokfört värde 

Pågående investcring:ir 

Summa Materiella a n liicri::n in gs ti li gan :t r 

Utfoll 
201708 

77.6 

1.7 

- I 0.4 

69,0 

-60,4 

-1.9 

7,5 

-54,8 

1-l,2 

0,3 

8,3 

2.8 

2,8 

478,0 

5,4 

10,4 

493,8 

-236,8 

-I 0,5 

-7.6 

-25./,9 

238 9 

37,6 

290,7 
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tkr 

Not 8 Finansicll:1 anlliggningstillgångu 

Aktier och a11delar 

Ko111111u111nvest 

Ko1rnnu11invest rorlagslån 

1-:ooperativ utveckling Sjuhärad 

'.'iossan Förvaltningsaktiebolag 

No rdea Stratega I 0 
I . ~ ··~ 
111\..1(1 

Summa aktier och andelar 

Lå11gfristiga fordringar 

Nossan Förvaltningsaktiebolag 

Mi 111ersborgs Byggnadsförening 

Herrljunga Folkets Park 

Herrljunga Tennisklubb 

Södra Skogsägarna 

Andra lå11 11 fri . Li l!.U anl li •g 11in !!~ ti ll 1!in 'ilr 

Summa lån fri st i >n fordrin •ar 

Bostadsriiller 

Bostadsrätt 

Summa bostadsrätter 

Gru ndfondskapital 

Stiftelsen H rrljumia Industrilokaler 

Summa •rundfondska iit:il 

Summa finansiella anliilo! nin gs tiJl orl n ar 

KS § 136/2018-09-24 

'' 

Kommunen 
;;-~~- ':ll.·- .. ,. ---., 

~;.::;;JJ.tJ!!IJt 
I; :it.~:: 201808 

~ .. - -· •• J•--' 
~~(·~~· :-· ::~:·.:~:·~ ... ,_ . '/·~····~ 
t~>'.~~··:~·;~~1 
"""'._ .. ·- .... -.,, __ ____,,__...,.. 

: · ?s ·43s~4; 
I I :• .. I 600,0 ' 

~ . .:· . . -~~/5·~·0~ 

" • . .:·'100:0 
• • .. 490,~: 

': • 
Il ' 

' . 
': 

•_·--:-. : ~ 42;5 ~ 

... JO 676,2; 

135 487,0 
- . 

100,0 

I 241 ;6 
592,6 

. '" 

137421,2_ 

- 16,2 
16,2 

• ' _ 5J)_0,0_ 
I -- · ·500,0-

'd48 613,6 
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mnkr 

Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur E20* 

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 

Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar** 

JJ.Q_plösnin • av bid rn' till statJ in infrastruktur Trafikv. 

Summa bidra g till statlig infrastruktur 

Not I 0 Förråd/Exploatering 

Exploatering industrimark 

Ex ploatering bostadsmark 

VaruJ:-11.~c r 

Summa förråd/ex >loateri ng 

Not 11 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Momsfordringar 

Förutbetalda kostnader 

Fordran fastighetsavgift 

Fordran Sparbanksstiftelsen E20 

Upplupna intäkter 

Fordringar hos Migrationsverket 

Övri 'l 

Kommunen 

lit fall 
201708 

8.3 

-8.3 

3.1 

-0,u 
J -
- :i 

1,1 
, 1 .:...,_, 

3,4 

3.4 

I.I 

7.8 
1,6 

9,0 

15, I 

0.2 

Summa kortfristiga fordrin •ar 41 ::; 
*Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att med finansiera 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. Bidraget var helt upplöst 2016 och redovisas därav inte längre i 
balansräkningen 2018-08. 
**Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år. 
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mnkr 

Not 12 Kassn och bn nk 

Kassil 

Bank 

Summa kassa och bank 

Not 13 Eget kapital 

IB eget kapital 
f"".' I I, , 
r-c11uuer1~ 1e~u1Lal 

UB cuct ka i i ta I 

Varav 

Res u I tiltutj äm ni n gsreserv 

Ovrigt eget kapital 

Not 14 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 

Ingående balans pensioner och löneskatt 

Nyintjänad pension 

Uppskjutna skatter 

Förändl"ill l;\ av löneskatt 

Ut •aende balans 1c11sioner och löneskatt 

Öl'riga avsättningar 

Avsättning Turnberg, sluttäckning 

Bidrag till statlig infrastruktur E20 

Andra Clvsättningrrr 

Summa övri •a avsättninPllr 

Summa avsättningar 

Not 15 Uingrristiga skulder 

lngi\ende l;'\ncskuld 

Upplösning 

Ny<i l~n 

Arets a111orteringar/0111klassificerat till kortfr skuld 

Skuld for investerings bid rag 

Summa lånufristiga skulder 

Kommunen 
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mnkr 

Not 16 Kortfristiga skulder 

Kor1fris1iga skulder till kreditinstilut 

i(ortfris1iga skulder till iVligrationsverket 

Övrig<i kortfristiga skulder 

Testn menten 

Leverantörssku lder 

Personalens käl !skatt och avgifter 

Semester och övertidsskuld 

Arbetsgivaravgift 

Förutbetalda intäkter 

Upplupen särski Id löneskatt 

U ppl upn<i pensions kostnader 

U plu rna kostnader 

Summa kortfristi ga skulder 

Not 17 Borgen och övriga ansvarsförbindelser 

Kommunägda bolag 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Herrljungabostäder AB 

Herrljuga Vatten AB 

Herrljunga Hotellfastighets AB 

Nossan Förvaltnin' AB 

Summa 

Egna hem och småhus 

SBAB 

Sumnrn 

Fören ing<ir 

Övri l.!.:i borl!e nsåt CI •:inden 

Summa 

P e 11sio11 .1jörpl i k t e!ser 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 

Pc11sions förbindelser förtroendevald 

Stirskild löneskatt iå Jcns1onsf?ln liktelser 

Summa J lr11. ionsförp liktelser 

KS § 136/2018-09-24 

Kommunen 

Utfa Il 
201708 

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 

59.7 

402 6 

0. 1 

0,1 

1.2 

3.2 

40:;, 9 

153,8 

0.1 

3 7.4 

191.3 
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Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk horgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB :s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var 
medl emmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindel ser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regress:!vtal son1 reglerar fdrdelningen av ansvaret mellan medle1n1narna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse . Enligt regressavtal 
ska ansvaret förd elas dels i förhålland e till storleken på de medel som respektive 
medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening . 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och 
total<t tillgångm· til I 413 618 049 861 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick ti Il 504 839 92 l kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 498 197 612 kronor. 
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Nyckeltal 
Kommunen 

Utfall Budget Prognos 

( '% d ~ir e_i <t nnat <ll :!_t:l'~ 1 201708 2018 2018 

Resultat - h:apacitct 

Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag 86,8 93.6 96.0 

Planenliga avskrivningar I skatt eintäkter och statsbidrag 3,6 4,4 J .8 

Finansnetto I skatteintäkter och statsbidrag -0 , 1 -0, I -0.2 

Kostnadernas andel av skatteintiikt och statsbidrag 90,3 97,8 99,6 

Årets resultat I Skatteintäkt och generella statsbidrag 9,7 2,2 0,4 

Årets resultat/ eget kapital 7,6 2,8 0,5 

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 198,0 34,0 30,5 

I nvestcringsvolym/nettokostnader mn kr 7,7 20,7 14,4 

Avskrivningar I nettoinvesteringa r 53,5 22,6 27,8 

Soliditet 76,3 68,5 73, I 

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 43,3 68,5 73, I 

Total skuld- och avsättningsgrad 23,7 31,5 26,9 

varav avsätttningsgrad 6,1 5,5 6,0 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 17,4 26,0 20,8 

v<irav långfristi g skuldsättningsgrad 0,2 0,2 

Risk och kontroll 

Kassalikvidtet 132,3 50,2 64.8 

Rörel sekapital (111nkr) 16,0 50,0 50.0 
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Driftredovisn i ng 
t:rsprnnglig Omhudgcl- Budget Budget Avvikelse 

tkr lrnd !!l'I 2018 erinc 20 I 8 2018 201808 2018 

Kommunfullmiikligc 924 924 616 

RC\· i ~~ ion (1 ~2 682 rJS1I 

Vul11 ~i111nd 269 269 i79 

1(01111111111 ru llmä kli ~ c I 873 1 875 I 250 

Ko111111unstyrelsc11 'I 782 665 5 447 4 518 

Kommunledning 7 955 61 8 0 IS 5 335 0 

Adm.- och ko1111nunika1ion 4 136 71 4 207 2 796 0 

IT/V iixe I/Te le ron i 5 978 164 6 142 3 797 50 

Reception 455 10 465 309 0 

Ekonomi 4 667 4 667 3 110 250 

Personal 6 444 22 6 466 4 307 0 

Kommun;!' rclse 34 417 993 35 410 24 171 300 

Nämnd ..i50 450 291 

Förva I tningsledn ing 14 717 183 14 900 9 687 250 

Förskola 58 729 852 59 581 38 447 2 180 

Fritidshem 17 889 276 18 165 11 530 

Grundskola 88 557 I 296 89 853 56 765 680 

Grundsärskola 4 115 57 4 172 2 713 

Gymnasieskola 35 485 323 35 808 23 427 -700 

Gymnasiesärskola 2 460 2 460 I 639 

Vuxenutbildning 5 399 5 399 3 598 

Kultur och Fritid 6 638 96 6 734 4 373 -160 

Bildni11g.~ 11 ii111nd 234 -138 3 083 237 521 152 470 2 250 

Nämnd 631 631 420 150 

F örvaltn ingsledni ng 7 842 238 8 080 5 272 2 550 

Myndighet 29 946 228 30 174 19 584 -4 900 

Centrnlt stöd 8 085 98 8 183 5 700 I 000 

Vård och omsorg 113 836 1 719 115 555 75 209 -610 

Socialt stöd 37 989 612 38 601 24 865 2 900 

Socialnämnd 198 329 2 895 201 224 131 050 I 090 

Bostadsanpassning I 50 I I 501 998 

Mark 500 500 329 

Skog -300 -300 -200 

Renhållning 0 0 

Gata Park 11 645 9 11 654 7 740 -l 500 

Fastighet 15 240 -I 608 13 632 8 926 -260 

M!illid -89 -89 -291 -300 

Tvätt 16 16 11 -350 

Fiirva I In ingsledn ing - l 02 -102 -169 140 

Lokalvård -3 l -3 l -207 50 

F rit idsverksamhel 7 942 57 7 999 5 254 550 

Teknisk niimnd 36 323 -I 543 34 781 22 389 -I 670 
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t: rsprunglig Om bullget- Bullget Budget ,.\'' ikl'lsc 
tkr bull •Cl 2018 erin • 2018 2018 201808 2018 

Niimnd 209 209 139 

Miljö I 233 47 I 280 792 ] 50 
Bygg I 730 41 I 771 I 117 100 

Räddnin ~s t i ii nst 10 939 156 11 095 7 207 

---.!!rgl-! och :Vl i l j i i n~mncl 14 111 244 14 355 9 255 350 

L . ii 1 1 ~ m11 ~ 11 7 802 -6 615 I 187 4 125 

Nämndernas 
nettokostnad 527 296 -943 526 353 344 710 2 320 

varav intakter · 197045 -197 045 -131 851 6 'J75 

va ra v kostnnder 71 6 539 5 672 722 211 4 72 435 -4 65 5 

AtcrRiring 
kapitalkostnader -29 595 -29 595 - 19 513 ·3 ~08 

;\tcrrdring finan sie lla 
ko st1rndcr 

Gemensamma kn ,; tn adcr 9 500 -665 8 835 5 666 -'J2() 

;\ vskri vn irH!,11 23 682 23 682 15 596 3 40 8 

Verksam het ens 
nettokostnader 530 883 -I 608 529 276 346 459 I -100 

När perioden januari-augusti 2018 summeras redovisar nämnder och styrelser en positi v 

nettokostnadsavvikelse på 9 464 tkr. Detta beror framförallt på de positiva 

resultatavvikelserna mot budget för kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Den totala 
verksamhetens nettokostnader har ett resultat på 340 016 tkr och visar ett positivt resultat på 6 

443 tkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma kostnader har ett 

negativt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verksamhetens 
nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget med I 400 tkr. Framförallt är det 
socialnämnden och bildningsnämnden som räknar med en positiv avvikelse. Nedan ges en 

sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat. 

Kommunfullmäktige 
Utfallet för perioden januari-augusti 2018 visar ett positivt resultat om 400 tkr. Den positiva 
avvikelsen under perioden härrör främst till att kostnaderna för revision uppstår senare på året 
(positiv avvikel se om 166 tkr). Samt en positiv avvikelse på valnämnd då ett bidrag avseende 

valet inko111111it (positiv avvikelse på 319 tkr). De politiska arvodena avviker negativt från 
budget (negativ avvikelse om 84 tkr). Fullmäktige har en prognos enligt budget. 

Kommunstyrelsen 
Utfall för perioden januari-augusti 2018 visar ett positivt resultat om 2 320 tkr. Det positiva 
resultatet härrör utvecklingsmedlen där 2 168 tkr finn s kvar till förfogande. Fram tills 2018-

08-31 har 827 tkr av utvecklingsmedlen utnyttjats. Den positiva prognosen 0111 300 tkr avser 
servicenämnderna där Servicenämnden IT prognostiserar ett överskott på 50 tkr för 
Herrljunga kommun. Ekonomiavdelningen i Servicenämnden Personal/Ekonomi 

prognostiserar ett överskott på 250 tkr för Herrljunga. 
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Bildningsnämnden 
Bildningsnämndens budget 2018 uppgår till 237 521 tkr, utfallet per den 31/8-2018 uppgår till 

148 433 tkr. Utfall for perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat om 4 037 tkr . 

Större delen av den positiva avvikelsen beror på förskolan och grundskolans positiva resultat. 

/\.tt förskolan har ett positivt resultat beror frtln1st på ntt förskoleverksan1heterna inte h8r den 

barnvolym man tilldelats för och lämnar överskott vid årets slut (differens mellan tilldelning 

kontra utfall). Av grundskolorna har man allra främst Horsby 4-6 samt Altorpskolan som haft 

en betydligt lägre personalkostnad under perioden januari-augusti. 

Inom förskol orna ser man ett behov av att anställa legitimerad personal utifrån den betänkta 

bemanning man önskar, men en sviktande marknad gör det svårt. 

I Nettoutfallet för nyanlända har I 059 tkr bokats upp mot flyktingbufferten. 

Socialnämnden 
Utfall för perioden januari - augusti visar på ett negativt resultat på 624 tkr. Av resultatet 

avser + I 475 tkr del av den buffert som finns budgeterad. Verksamhet Myndighet inkl 

ensamkommande redovisar ett underskott per augusti på 4 461 tkr. Svårigheter att rekrytera 

socionomer har tvingat verksamheten att anlita bemanningsföretag vilket kostat betydligt mer 

än budgeterad personalkostnad. Placeringar av både barn och unga, skyddsplaceringar och 

vuxenplaceringar har varit fler än budgeterat. Vård och omsorg har haft en dyr sommar med 

stora kostnader för bemanningssjuksköterskor. Under året har korttidsenheten varit 

överbelagd vilket kostar i form av ökad bemanning. Särskilda boenden har haft lediga platser 

vilket resulterat i lägre intäkter än budgeterat, bemanningen kan oftast inte minskas i samma 
A t"'l"'l-f-"ntt1"\;11.n- rlg rl.c.t ;.-..t o 1,,.,....., \ 1n1•n r.h o 1-.-.n,..... ...... nt , .... :=,. o ...... 1-.ot o.- ...... n T ...--. t n lt •1 ...... ....100•..-.l,.,-..1-+ f°Ä ... ,, J?.. ,.,..l ,..,.,-. 1-. 
\.J llllULllllllb \..IU \..l\...l llll\... l'\.Ull \'UIU. U U \ .. .JllUlllJUL }JU \,..llll\...lVllll.l. I VlUll l.lllU\..11.:)1'\.Vll IUI Y <.llU V\.111 

omsorg per augusti 2 558 tkr. Sociält stöd inkl ensamkomrnandc och ny<Jnlända redovisar ett 

överskott per augusti på 2 939 tkr. Det är framför allt funktionshinderverksamheten som 

bidnir till utfallet. Här finn s en budget för eventuellt nya brukare som inte använts samt 

budget för brukare som avlidit. 

I utfa 1 let ingår även resu I tatföri ng av flyktingbuffert för ny an lända ankomna år 2013 e I ler 

tidigare, I 200 tkr (redovisas under socialt stöd) . Positivt nettoutfall för nyanlända 2014-2018 

har bokats upp mot flyktingbufferten, tota It 2 4 79 tkr. U ppbokn i ng av förväntade intäkter från 

Migrationsverket har skett 1T1ed I 570 tkr , fordran avser schablonersättning för boende 

ensamkommande som utbetalas i efterskott. Dessa ingår i nettoresultatet - 5 830 tkr för 

ensamkommande som är avräknat mot flyktingbufferten för ensamkommande. Bufferten för 

ensamkommande uppgår till I 0 940 tkr per 180831. Buffert för nyanlända per 180831 är 

8 700 tkr. 

Prognos för helåret 2018 är ett överskott på I 090 tkr, varav I 200 tkr är resultatföring av 

flyktingbuffert för nyanlända ankomna 2013 och tidigare. För ordinarie verksamhet 

prognostiseras alltså ett underskott på 110 tkr. Sommarens kostnader utöver budget för Vård 

och omsorg kommer inte fortgå under hösten. Åtgärdsplaner är upprättade för att försöka 

arbeta in en del av det uppkomna underskottet. Budget för bland annat trygghetskamera och 

34 



KS § 136/2018-09-24 

n)' ckelfriu lås kornrncr inte att användas då dessa projekt är fram skjutna. Verksamhet 

\11~ ndighet har nu personal på samtliga tjänster och avslutar sina avtal med 

bemanningsko nsulter uncle1· hösten vilket resulterar i lägre kostnader Översyn av sättet att 

handlägga VIN-ärenden (VIN-Våld I Nära relation) har skett och antalet placeringsdagar har 

sjunkit, vilket kommer att ge positivt utslag i årsutfallet. 

Tekniska Nämnden 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett negativt resultat för perioden januari -

augusti 2018 med -1 885 tkr. Det negativa resultatet grundas i det för året höga kostnader för 

snöröjning. Fastighets utfall reduceras av positivt utfall på kapitalkostnader. Vid exkludering 

av dessa kapitalkostnader visar fastighet ett negativt utfall med 1 000 tkr. Helårsprognosen på 

den skattefinansierade delen är ett underskott om totalt -1 670 tkr där l 500 tkr i överskott på 

kapitalkostnader ingår. Överskottet förklaras av 2017 års komponentindelning av befintliga 

anläggningar som i snitt förlängde avskrivningstiderna vilket inte budgeten 2018 tagit hänsyn 

ti Il . 

Vid exkludering av kapitalkostnader ligger helårsprognosen på underskott om -3 170 tkr. 

Prognosen förklaras av underskott på gata och park (- 1500 tkr) på grund av höga 

snöröjningskostnader, underskott på fastighet (-1 760 tkr) på grund av höga kostnader för 

snöröjning och uppvärmning samt underskott på externa hyresintäkter. Underskotten på gata 

och park sarnt fastighet möts upp av förväntade överskott på fritid (550 tkr) där årets intäkter 

väntas bli högre än budget, lokalvården (50 tkr), samt förvaltningsledningen (140 tkr). 

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan - augusti ett 

underskott med 178 tkr. Prognosen är att renhållningen ska gå 540 tkr vilket följer det 

budgeterade underskott som ska reglera den ackumulerade skulden som finns mot 

taxekollcktivet. 

Bygg och Miljönämnden 
Bygg och rniljön~irnnden redovisar en positiv avvikelse för perioden _januari-augusti 0111 I 090 

tkr. Den positiva avvikelsen bernr främst på högre intäkter för bygglovsavgifter samt 

avyttring av tidigare rLiddningst.ii:instfordon. Inom miljöenheten har mun haft 

perso nalförändringar som resulterat till lägre lönekostnader. Helårsprognosen för 

förvaltningen visar ett överskott om 350 tkr. 

Gemensamma kostnader 
De gemensamma kostnaderna har ett negativt resultat mot budget på 2 434 tkr. Den negativa 

avvikelsen härrör sig friirnst i utfallet för sernesterlöneskulden, personalomkostnadspåläggct 

och utbetulda pension er. Se111esterlöneskulden har ett utfall som är l 518 tkr högre än 

budgeterat. Utfallet beräknas för helåret nå prognosen på 500 tkr. 

Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till verksamheterna och som genererar en 

intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, avgifter för förmånsbestämd och 

avgiftsbestämcl ålderspension mot verkliga kostnader har under perioden ett underskott. 

Underskottet är 1791 tkr. 
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Dels består underskottet av extrapremier på 626 tkr för förmånsbestämd ålderspension och 

högre kostnader av avgiftsbestärnd ålderspension på 677 tkr. Detta har också medfört högre 

kostnader för särskild löneskatt om 316 tkr. Prognosen för personalomkostnadspålägget 
beräknas bli ett underskott på I 000 tkr för helåret. Utfallet för pensionsutbetalningar är 661 
tkr sämre än budgeterat. Prognosen är därmed 300 tkr sämre än budgeterat utfall. 

Renhn!!ningens affärsverksamhet har en negativ avvikelse mot budget på l 53 tkr. Prognosen 

för helåret beräknas bli 550 tkr lägre än vad som budgeterats. 

De huvudsakliga positiva avvikelserna mot budget är tomtförsäljningar i Ljung om 232 tkr 
och förs~ljning ;.iv explo<lteringsfastigheten Kamomillen om 931 tkr. Prognosen för helåret är 
I 462 tkr. Prognostiserat är ytterligare försäljning av två exploateringsfastigheter på 
sammanlagt 300 tkr. Under gemensamma kostnader finns 335 tkr kvar av budgeterade 

utvecklingsmedel. Av dessa har 162 tkr använts för en lokaliseringsutredning av Västra 
stam banan. I utfallet finns också en kostnad på 132 tkr för ej attesterade leverantörsfakturor. 
Kostnad för detta beräknas inte finnas vid helåret. 
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I nvesteri ngsredovisn i ng 

5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja 2 000 I 542 
5210 lT kapacitetsutökn. Hr_ja + 
VGA 2 000 158 2 000 

Summa Kommunsn 1rclse 5 000 2 700 5 000 
5300 I nventarier/JT BN I 000 147 850 I 147 
5302 Lekplatser 300 337 509 637 
5308 Förstudie förskola Herrljunga 300 300 300 
5309 Förstudie Altorpskolan 300 300 300 
531 I Inventarier Horsby 750 565 965 350 965 
5312 Förstudie Od skola/förskola 200 200 200 
Summa Bild11i11 •snämnd 2 850 I 049 3 124 2 334 1 565 
5411 Förstudie Hagen 
demenscentra 200 200 200 
5420 Inventarier SN 500 500 500 
5428 Hem '<inlen larm I 000 I 000 l 000 
Summa Socialnämnd 700 I 000 1 700 1 700 
5200 Markköp 200 200 200 
5310 Horsby förskola/skola -4 963 
540 I Ställ platser husbilar 100 100 100 
54 I 1 Förstudie Hagen 
demenscentra -59 
5422 Ombyggnad Hemgården l 600 1 600 100 1 500 
5430 Kontor 2 000 2 000 500 1 500 
5506 VA-anslutningar 4 600 -475 935 4 125 
5508 Mindre gatuanläggningar l 000 400 I 234 1 400 
5509 Reinvestering Gata 2 000 387 2 000 
5515 Verksamhetsanpassnngar 750 171 743 921 
5516 EPC B 8 710 5 073 8 710 
5525 Förstudie Altorp -650 
5533 Si:ikerhetshöjande åtgärder 800 564 686 I 364 
55 39 Förskolan lyckan I 000 257 -676 2 332 -1 075 
5541 Hagen 3 -1 
5542 Hagen etapp 4 2 667 942 2 667 
5543 Hagen tak -25 
5547 Städmaskiner 200 82 200 
5549 Torktumlare 80 4 80 
555 I Reinvest fastighet 8 400 852 6 582 9 252 
5552 Horsby skola/ förskola 35 100 10 178 45 278 I 8 300 26 978 
5560 Tillbyggnad Molla skola 797 -556 597 200 
5562 Ventilation Altorp 3 000 -2 573 173 42•7 
5563 ldrottsmat/redskap simhall 125 125 125 
5564 Kassa/Bokningssystem 175 58 175 
5565 Skyltning 75 75 75 
5566 Stationshus H1ja uppr+cykel-p 475 -478 500 -25 
5572 Maskiner fastighetsskötsel 200 141 200 
5573 Ventilation Eggvena 3 335 2 835 3 335 
5574 Upprustning lekplatser 200 200 100 100 
5575 Södra Horsby etapp l 692 692 692 
5576 Ventilation g:a spo11hallen 250 250 250 
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5577 Dusch o omklrum g:a 
sporthalle 500 500 

5584 I-l agens soprum 200 200 200 
5 702 Vättenrutschkana 800 746 i 334 I 54 6 

S-103 VA Säms camping 248 -54 248 

5704 Bryggo r Säms bncJ 1lts 250 -13 250 

Summa Teknisk nämnd 61 180 29 469 64 955 60 621 

5604 Släck-/tankbi I 3 162 82 3 162 

5605 Räddningsmateria\ 200 --- 5 200 

Summa B ' I! och Miljönämnd 200 3] 62 87 3 362 

Totalsumma 69 930 34 680 72 565 73 017 

Årets investeringsbudget uppgår till 104 610 tkr varav 34 680 tkr är om budgeterade 

investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 32 045 tkr. 

500 

30 028 

31 593 

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

av personalutrymme. 

• Projekt 5430 kontor prognostiseras med 500 tkr i utfal I för säkerhetshöjande åtgärder. 

• Projekt 5516 EPC som avser energibesparande åtgärder beräknas få utfall enligt 

budget. 

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

kommer fortgå under 2019 och 2020. Etapp I av projektet, ny skolbyggnad, är 

pågående och beräknas vara klart under mitten av 2019 . Projektering och upphandling 

av etapp 2, nytt kök och matsal, påbörjas under augusti månad 201 8 där själva 

byggsta1ien beräknas maj 2019. 
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Redovisn i ngsprinci per 
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 intjänad innan I 998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför 

balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar 

försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionssku Id är den särski Ida l öneskatten bok förd 

som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Aktualiseringsgraden 

uppgår till 97 %. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. Från 20 I 5 gäller OPF-KL 

för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF . En avsättning för förtroendevaldas 

pension är gjord utifrån KPA:s beräkningar. Från och med delårsbok.slutet 2017 lir 

förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS I 7. 

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

periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen. 

Redovisning av lånekostnader 
Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar 

resultatet den period de uppstår. 

Finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som 

anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Engångslicens för nytt fastighetssystem har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med 
RKR 12:1. Avskrivningstiden uppgår till 5 år. 

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. 

Tillgc°u1gen skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde 

som överstiger ett basbelopp (45 500 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. 

Avsk1·iv11ingstidcrna nedan iir satta med stöd av RKR:s ideskrift om avskrivningar. Övriga 

uprlysningar 0111 materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna. 
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:I!~ ·~ • •.'J 111 1l!:'-'4111 · ~'~· .:--. 

IT-utru stning 3-5 år 
Öv riga maskiner och inventarier 5-20 år 
Fordon 5-lOår 
Verksamhets fastigheter 10-40 år 
Fns tig heter för affärsv erksamhet 20-40 år 
Markanläggn ingar 20-50 år 
Mark ln q,en avskr 

Tabe ll 10 Avskrivningslider for olika maleriella tillgångar. 

Komponentredovisn ing 
I samband med övergången till komponentredovisning 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 gjo11s 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 modell er, 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 de senaste I 0 

åren. men så har skett i en NG-fastighet. Vid beräkning av komponenter har principerna i 

bilden nedan använts. För en GG-fastighet så anses 35 procent av a nskaffnin gsv~irdet sn rn 

pl<1tta och stomme. Platta och stomme anses ha en avskrivningstid på totalt 60 år. 

h1stighetsavdelningen har gatt igenom objekten och bedömt nyttj andeperioderna vilket 

innebär att de i fl era fall avviker från nedan modell. Görs ingen annan bedömning av 

nyttj<rndeperiodcn för en GG-fastighet så anses delen Cör platta oc h stomme ha en kvarvarande 

nytt_jandcperiocl p[1 30 år. Förutom avvikelser för nyttjandeperioden sker 8ven avvikelser på 

NCJ-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta avser komponenter pc'i 

större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd . 

Princip 1 

I Princip 2 

I Princip 3 

Markvärde 2% 

Gamla gomla objekt (ingen investering senaste 10 åren) 

Platta o ch st o mme 30år 35% Berä.,_nada·~iH = 60 år 

Ovrig bygg 5 år 65% 

Nya gamla objekt (större investering senaste 8-10 åren) 

Platta och stomme 40år 

Fasad, tak o fönster 25 år 
Ventilatron 15 år 

55% Avb v -p1attan 

40% L ·- - - ___ _ Mar anlä&nnuig 20år 5% 

i'Jbcl l 11 T1c principer lci r uppde lnin ga r av avskrivning av komponente r. 

Gata/Park 

~va~·varan de nvttj :J.:> riod 

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 investering Gata har 

del ats upp i två komponenter, över jord 50% och under jord 50%. 
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Expl oateri n gsredovisn i ng 
Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s 

rekommendationer. I korthet innebär det att ett exploateringsornrådes olika investeringar 

hanteras enligt nedan : 

lom I 

K vn1 tcrsgata 

Mntargata 

VA 

Ohjck I övrigt 

Råmark och kostnader so m har en direkt 

koppling I ill marken Överfors! I ill 
omsä11nings1illgång när ell område är färdigt för 

försäljning 

Aktiveras då lom len förs över till 

omsällningslillgång. Vanligtvis är den inte hell 

färdig vid detta tillfälle men den t as i bruk på så 

vis all man kan börja köra på den 
Akt ivers då den är färdig 

50% av kostnadeerna för gatubyggnaden avses 
vara avgifter för VA. Om en gala anses vara klar 

så anses även ledningsnätet vara klart Därför 

ak1ivera o~jektet samtidigt som kvartersga1an 

Skulle ex kunna vara en lekpla1s eller etl 

grönområde. Aktiveras när de är färdiga . 
Tabell 12 Olika hanterin gssätt beroende på typ av investering. 

Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag). 

Investeringsbidrag 
Investeringar bruttoredovisas vilket innebär att investeringsbidrag bokförs som en skuld och 

upplöses i samma takt som den anläggningstillgång det avser. 

Redovisning av medel för flyktingar och ensamkommande barn 
Verksamhet gä I I ande flyktingar samt ensam kom man de barn ti nans i eras av stat I iga medel från 

Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt 

<'1rs över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år 

efter det ankornstår som målgruppen kommit till Herrljung<i komrnun redovisas ett resultat. 

Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet 

balanseras i ytter I igare två år. Därefter ska överskottet redovisas ti 11 årets resultat. På 

motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter 

ankomståret. För perioden januari-augusti 2018 förs intäkter från resultatet till 

flyktingbufferten med 2,5 mnkr och l ,3 mnkr förs till resultat från flyktingbufferten för 

flyktingar anlända 2013. Kostnaderna för ensamkommande barn har under perioden januari

augusti 2018 överstigit intäkterna. Underskottet förs från resultatet till buffe11en för 

ensamkommande b<irn med 7,0 mnkr. Total påverkan på resultatet är en intäkt på 5,8 mnkr. 

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. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. 

S luttäckningen beräknas vara klar år 2025 och under 20 l 7 och 201 8 har fakturor för 
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upphandlingskostnader för sluttäckningen mottagits . Sluttäckningsplanen är ännu ej klar och 

det är därför svårt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske utöver 

u pphand I ingskostnaderna. 

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20 . 

Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt 

avtalet index uppräknas varje år med Trafik verkets i nclex för Investering väg. Vä rdct på elen 

ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. Utbetalningen kommer enligt prognos 

påbörjas 2019. 

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 sernesterdagar 

(beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror på lönen). Vid uttag av 

semester som lediga sernesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i 
verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas 

ut från balanskontot och påverkar inte verksamhetens resultat. 

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 san11nanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutorn ko~n~nunen, de företag 
i bolags- och stiftelseform över vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Trollabo 

Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag på grund av dess ringa omfattning. 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportione 11 kon so I idering. Någon 

elimineringsdifferens vid förvärven har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. 

Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital. 

Dotterföretagens principer för avskrivningar har inte anpassats till kommunens redovisning p 

g a att olikheter inte väsentligt påverkar utfallet. Detta medför att RKR 8.2 inte följs helt och 
hål lel. 

Kassaflödesanalys 
Herrljunga kommun tillämpar fr .o.m. 2017 den direkta metoden för uppställning av 

kassaflödesanalysen. In- och utbetalningarna har hämtats direkt från redovisningen och 

härleds därmed inte på samma sätt som i en indirekt kassaflödesanalys. Enligt RKR 16.2 är 

båda metoderna accepterade, dock är den indirekta metoden vanligare. Syftet med att övergå 

till den direkta metoden är att analysen på ett mer pedagogiskt sätt skall visa på kommunens 

in- och utbetalningar, främst i den löpande verksamheten. 
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Solidarisk borgen 
Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § I 0, ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Operationell leasing 
Kommunens samtliga avtal är operationella och består av leasing- och hyresavtal. 
Upplysningar om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid överstigande 3 år lämnas i not 
endast vid helåret. Herrljunga kommun följer de regler som finns i RKR 13 när det gäller 
leasing. 

43 



KS § 136/2018-09-24 

Begreppsförklaringar 

Anläggningstillgång 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 

Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt. 

Avskrivning 
Planmässig nedsänning nv nnläggningstiiigångarnas värde som ska spegia vardeminskningen . 

Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

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

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

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

Kassaflödesanalys 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt 
finansiering och därmed likviditetsförändringen. 

Kassalikviditet 
Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga 
skul-derna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringo.r. 

Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag. 

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

Självfinansieringsgraden 
S_jälvfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med 

egna medel. 
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Skuldsättningsgrad 
Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. 
Motsatsen till soliditet. 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga 
betalnings-styrka utvecklas . .Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutryrnme. 

Övriga begreppsförklaringar 
I alla tabeller med siffror anges värden med tal. Finns det inget värde för perioden anges:"-''. 
Värden i tusen kronor är förkortade som tkr och värden i miljoner kronor som mnkr. 

Förkortningar: 

• KF = Kommunfullmäktige 

• KS = Kommunstyrelsen 

• BN = Bildningsnämnden 

• SN = Socialnämnden 

• TN =Tekniska nämnden 

• BMN =Bygg och miljönämnden 
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Inledning 
Denna policy konkretiseras för kommunen i styrdokument Riktlinjer fö1· Säkerhetsmbetet i Herrljunga 
kommun. Riktli11_jerna gäller clock inte för de kommunala bolagen. 

Om säkerhetsarbetet 
1:rån den I juli 1996 gäller Säkerhetsskydclslag ( 1996:627) och Si:ike1·hetssk) ddsfrirnrclning ( 1996:633). 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råcl om säkerhetsskyclcl, (RPSfS 20 I 0:03) g2iller från 
clece111be1· 2009. Fr21n I april 2019 börjar en ny säkerhetsskyddslag (2017/ 18:89) att gi:il la. 
Si:ikcrhetsskydclslagen gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag. hanclclsbolag. föreningar och 
stiftelser· över vilka kommunen utövar ett rättsligt besti:immande. 

Principer 
Policyn ska vara normerande, stödjande och kontrollerande. Jnnehållet ska stödja arbetet med att 
identifiera hot, sårbarhet, risker och införliva risk- och sårbarhetsanalyser för våra behandlingar. Vidare 
möj I iggöra processer för att genomföra åtgärder som reducerar hot, sårbarheter och risker til 1 acceptabel 
nivå. 

Arbete med säkerhet i Herrljunga kommun ska : 

• Vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten inom kommunens ansvarsområden 
skyddas. På så vis ges även ett skydd för riket. Några exempel på samhällsviktiga verksamheter 
som kan beröra eller ha betydelse för rikets säkerhet är bland annat energiförsörjning, 
telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och livsmedelsförsörjning. 

• Löpande ses över och utvecklas då omvärld och hot är under ständig förändring. 
• Vara kommunicerat till verksamheten, personal ska vara medvetna, utbildade, få information för 

att nå och upprätthålla högt säkerhetsmedvetande och leva upp till denna policy samt 
underliggande styrdokument för säkerhet. 

• Efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal. 

Arbetssätt 
Herrljunga kommuns säkerhetsarbete ska vara långsiktigt och kontinuerligt och omfatta alla delar i vår 
verksa 111 het. 

l<ommunstyrelsen ansvarar för att ett övergripande erforderligt säkerhetsarbete utförs och samordning 
dtirav genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef och dess ers:inare. Styrelsen 
i de kommunala bolagen utser sicikerhetsskyddschef och dess ersättare för bol<igets verksamhet. 

Respektive förvaltning och bolag är ansvariga för säkerhetsarbetet inom sin verksrnnhct 

Säkerhetsskydclet omfattar: 

• fysisk säkerhet 
• lnformationssäkcd1et 
• Säkerhetspröv11ing och säkerhetsklassning 
• Säkerhetsanalys 
• Säkerhetsskyddsavtal (upphandling) 
• Utbildning 
• Uppföljning incidenter/anmälningar 
• Personsäkerheten 
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• Demokrati 

Gällande informationssäkerhet så har kommunen en särskild policy för detta, den innefattar dock inte 
kommunens bolag. 

Uppföljning 
Efterlevnaden av säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet ska regelbundet följas upp. 
Säkerhe1sskyddschefen eller dess ersättare ska rapportera läge och status g~illande säkerhet till 
kommunstyrelsen. rapporteringen ska ske en gång per år. Om särskilda skäl finns, som exempelvis 
allvarliga incidenter, brister eller behov, ska det motivera ytterligare rapporteringar. 

.., 
J 




