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Budget och verksamhetsplan 2019 Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 om Budget 2019 - 2021 omfat
tande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skat
tesats för år 2019. 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i november 
månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som 
nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige be
slutade om den 19 juni 2018 . De förändringar som föreslås består i en uppdaterad 
resultat- och balansräkning avseende prognos 2018, reviderade kommunbidrag där 
den centralt avsatta potten för lönerevidering fårdelats ut till nämnderna avseende 
januari-mars. Ramväxling mellan Bildningsnämnden och IT är också genomförd. 
Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2019 - 2021 för sty
relse och nämnder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-1 O 
Kommunfullmäktige § 86/2018-06-19 inklusive bilagor 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
Synpunkt från fackliga organisationerna angående budget 2019 

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

• Fastställa budget och verksamhetsplan för 2019-2021. 
• Fastställa den kommunala skattesatsen för 2019 till 21:94 kronor. 
• Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat 

kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2019. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och tinneratt så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
l. Fastställa budget och verksamhetsplan för 2019-2021. 
2. Fastställa den kommunala skattesatsen för 2019 till 21:94 kronor. 
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat 
kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF§ 149 

I kommunfullmäktige bifaller Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår 
följande tillägg: 

• Öka asfalteringar/reinvesteringar av gata med l 000 tkr för 20 l 9 till 2000 tkr 
• Tidigarelägga underhåll av löparspär Annelund till år 2019 
• Att i samband med löparspårunderhåll anlägga utegym vid spåret 

Staffan Setterberg (KD), Gunnar Andersson (M) och Ronnie Rexwall (KV) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Börje Aronssons (KV) tilläggsförslag. 

Elin Alavik (L), Bert-Åke Johansson (S) och Mats Palm (S) bifaller 
Socialdemokraternas och Liberalernas budgetförslag i sin helhet. 

Ajournering! 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja- i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Nej -i enlighet med Socialdemokraternas och Liberalemas förslag 

Med 19 ja-röster, l O nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut ( röstningsbilaga l, 
KF§ 149/2018-11-13). 

Ordföranden frågar sedan om Börje Aronssons (KV) tilläggsförslag antas och 
finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för 

2019-2021. 
2. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2019 

till 21:94 kronor. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelse och nämnder att senast lämna 

information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid 
dess första sammanträde 2019. 

4. Asfalteringar/reinvesteringar av gata ökas med l 000 tkr för 2019 till 
2000 tkr 

5. Underhåll av löparspär Annelund tidigareläggs till år 2019 
6. I samband med löparspårunderhåll anläggs utegym vid spåret (bilaga l, 

KS § 160/2018-1 0-22) 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag . 
Västerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Digitalisering av kommunens olika verksamheter är ett måste för att klara av det allhner ökande kravet på 

etTektivisering. I budget 20 I 9 finns avsatt medel för att fortsätta med den IT -strategi som ligger till grund för en 

övergång till ett modernare IT-system med ny plattfom1. Bättre integrationer samt fler standardlösningar ger i 

längden färre fel och dänned bättre ekonomi och ökad tilltro till våra IT -system. 

Byggandet har tagit rejäl fart och de allra flesta tomter som finns till förfogande är reserverade eller bebyggda. 

Antalet nerfamiljsbostäder som byggs måste dock öka om vi skall expandera befolkningsunderlaget i den takt 

som krtivs t11r att bli fler invånare. I nuläget sker huvuddelen av byggnationen i form av villor och parhus Nya 

markförvärv och ett fortsatt fokus på nya detaljplaner är ett måste om vi som kommun skall nå framgång med 

vår intention att bli l O 000 invånare år 2020. 

Byggandet av Hors by förskola/skola/kök och matsal fortsätter enligt plan. I plan ligger också ombyggnad av 
Mörlanda förskola/skola samt en välbehövlig renovering/ombyggnad av Altorpskolan I vår satsning på 

landsbygdsskolor ligger i tur att åtgärda Od förskola/skola. När nödvändiga beslut fattats av Bildningsnämnd och 

Tekniska nämnden finns medel avsatta för att påbörja en renovering eller en nybyggnation av nödvändiga lokaler 

111r <ltt säkerställa en bra arbetsmiljö för våra barn och för vår personal. 

Ny detaljplan krävs för att komma vidare i utveckling av Hagens demensboende. Arbetet med detaljplan pågår 

och blir förhoppningsvis klar och antagen under 2019 

Den största och mest påtaglig11 förändringen i budget 20 I 9 är hanteringen av pensionsskulden Pensionsskulden 

läggs från och med budget 2019 in i balansräkningen. soliditetsmålet ändras därmed till att inte understiga 35 %. 

Investeringsnivån är fortsatt hög vilket innebär att vi inte kommer att klara målet att självfinansiera budgeterade 
investeringsutgifter Självfinansieringsmålet konuneratt kräva en översyn om vi även fortsättningsvis skall hålla 

samma höga investeringsnivå. 

Den totala investeringsnivån för 20 I 9 landar på l 00,8 miljoner kronor. För 2019 är resultatnivån satt till I ,6 % 

nv sblteintäkter och generella statsbidrng. Bedömningen är att vi kommer att klara resultatmålet på 2 %över en 

rullande femårsperiod. Resultatet har i snitt uppgått till 3,4% av skatteintäkter och generella statsbidrag de 

senaste fem åren. 

Låt oss tillsmnmans fortstitta att utveckla vår kommun. Enade är vi starka i en attraktiv kommun med stark 

framtidstro och stora utvecklingsmöjligheter. 

Johnny Carlsson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsekonomisk utveckling 
InnehMlet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation 

Ekonomirapporten-om kommunema och landstingens ekonomi som publicerades i maj 2018 . 

.-III döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Andåkan utvecklingen 

inteji)f'/sä/ta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas 

med resurstillskot l. Det kommer ocksa alt krävas betydande ejfektiviseringar. 

Stark konjunktur både i världen och i Sverige 
Konjunkturen i SYerige är mycket stark; BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan 

lika mycket nästa år Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den 

senaste finanskrisen 

Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den 

ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Kontlikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika 

påverkar den genpolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk 

tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, 

i'riimsl inom olTentlig sektor Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt Vi 

riiknar med all skatteintiikterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de 

kommande aren iin de har gjort under de gangna åren. Orsaken iir friimst att antalet arbetade timmar inte kommer 

all kunna i'orlsiilla öka i samma takt som hittills. 

starka resultat i kommunsektorn 
De snabbt ökande intiikterna från skatter, statsbidrag och renvinster gör att det ekonomiska resultatet under några 

iir \'arit starkt i kommunerna . Det sammantagna resultatet ligger pa 3 procent som andel av skatter och 

statsbidrag för de senaste tio åren, iiven om skillnaderna mellan kommunerna är stora Att kommunerna har haft 

många goda år kan iiven avläsas av att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005 . 

Smntidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora kommuner, främst 

förortskommuner. har siinkt skatten medan flera mindre kommuner har höjt den. 

Orosmoln i lwmmunemas ekonomi 
Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella spararrdet i kommunerna varit negativt Det innebiir att 

kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 

berliknas vara dubbelt så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 

procent sedan 2012 , Asyl- och tlyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och 

verksamheter Mång<J kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den 

st<Jtliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full 

kostnadstiickning för sitt mottagande . Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av 

tlyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling . 

Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan 

kommunerna Till t11ljd av Högsta förvaltningsdomstolens och Försäkringsk<Jssans bedömningar har många 

kommuner fatt bctvdande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostn<Jder som tidigare 

sl<Jten har l<Jgit Lagstiftningen iir otydlig och öppnar för olika tolkningar Det kommer att dröja tills ticlig<Jsl 2020 

innan effekterna m· den pög:'Icndc LSS-utredningen kan få genomslag_ 
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Framtidens Yiilfiirdsutmaningar 

Viilninlcn hm stora im·esterings- och rekrvteringsbehov . De stora kullarna under 1940-ta\et gör att andelen äldn; 

i bdolkningcn nu ökar Crenom hi\g<l l'ödelset<d och invandring ökar dessutom andelen barn och unga . 

InCraslrukturcn 

b1·ggdcs till stor del under 1901)- l <>XO-talen och sti1r nu inför betvdancle restaurerings- och nvb1·ggnationsbehov . 

1990-lalels ekonomiska kriser innebar li\ga skalteinläkter till kommuner och landsting. samliuigl som bchm·en 

ök<Hic \Jlf\ mmcl ~'ör investeringar och underhi\llminimeracles och har cliirellcr inte kommil upp till nödviindig 

ni1·[1 l(irriin pi\ 2010-tcdeL efter finanskrisen. I kombination med ett stort mollagande m· asylsök<mcle, t'rmnCömlll 

Ltndcr 2015, bidrar delta till alt Je demografiskt betingade behoven och invesleringshehm·en nu och under nögra 

är l'rami\ver kommer a l t vara m vek et höga. 

lm·csleringarna i kommuner. landsling och regioner hm ökat och kommer att la ell alll större utrymme av 

resurserna . Beh<ll'c! m· att bv gga för skolor, skolor, sjukhus och V A-system är mol den här bakgrunden storL 

liksom att öka etTektiviteten i nvttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik Bland annat 

behö1·cr kommunerna bvgga en bra bit över l 000 skolor och förskolor fram till 2021 . Det är en ökning av det 

totala bestflndet med mer ii n l O procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna alllliingre 

ul pil tiden och kostnaderna har ökat. 

stora rekryteringsutmaningar 

Det höga demografiska trycket kommer främst fri\n att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som 

amielen i arbetsför ålder ökar betydligt lfmgsummare Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, 

sjuksköterskor och mman vårdpersonalnyligen har gått i pension. Detta bidrar till hög belastning i sjukvården, 

som en större andel unga nyanställda ska hantera. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på 

pedagogisk personaL samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen 

positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren. Totalt sett 

kommer rekryteringsutmaningen att växa . Skulle kostnaderna och antalet anställda fortsätta öka i samma takt 

som nu, det vill säga snabbare än de demografiska behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 

2025 behöva gå till kommunsektoms verksamheter. Det är inte ett realistiskt scenario. varför vi bar änclrat våra 

beräkningar jämtort med tidigare Ekonomirapporter och räknar nu med att resurserna ökar i tukt med 

demografin. 

Del betyder att kostnader och antalet anställda beräknas öka i samma takt som behoven av välfärd En effekt m· 

den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet. Tidigare har kostnaderna och därmed sysselsättningen 

inom viiifärden årligen ökat 0,5-1 procent snabbare än demografin, så en ökning i takt med demografin är ett 

lrenclhrott mot tidigare utvecklingstakt. 

Dc historiska skeendena har skapat nytänkande 

Den ekonomiska krisen uncler 1990-lulet medförde- förutom tuffa rationaliseringar- också en medvelenbet och 

insikt om viklen av all föränclra och elTeklivisera med fortsatt hög kvalitet. Inte minst gäller det för hälso- och 

sjukv[u·den Behovet m· omställning uppstod parallellt med en teknisk ut veckling som verkligen hur gagna l 

s\·cnsk hälso- och sjul-,.-yårcl och patienter som l~1r del av vården. Allt tler behandlingar sker med korta vårdtider 

eller i öppem·ilrclen. med allt hältre kvalitet Därigenom har den avancerade vflrd en l'örhöttrals och anla1cl 

1'<1rclp1atser har kunna l minskas. Under den stora tlyktinginvandringen 201-1-2015 gjorde m[mga kommuner 

t(mtastiska insatser tl1r alt klara uv 8lt tu emot alla asylsökande, inte minst barn och unga Del bidrog dessutom 

till en ökad medvelenhet om hur vi\ra styrsystem lokalt och nationellt fungerar, inte minst hur de statliga 

regleringarna bidrar till att främja eller hämma utveckling och t1exibilitet i välfärdsverksmnheterna . 

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet 

Den t(1rsta utmaningen i viiiHirden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den undra utmaningen 

är finansieringen . Tidigare har våra beräkningar baserats på att resurserm till välfiirdsverksmnheterna kommer 

illl öka i samma takt som hittills. Den bedömning vi nu gör är att det inte kom mer att vara möjligt med tanke pil 

framtida kompelenstörsö~jningssituation Våra beräkningar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den 

demografiska utvecklingen Ä ven ett oförändrat viiifärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och 

regioner Det innebär att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år Fram till 2025 behöver anta le t 

s1·sse1sulta öka med 124 000 personer för att bibehålla dagens verksmnhetsnivå. Den totilla nettoökningen av 

Extra meddelande



.----1 

·~~ ·. jfhl 

Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

s~·ssclsiitlningcn fram till 2025 beräknas vara cirka 207 000, varför kommuner, landsting och regioner skulle 

behövu rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen. Skulle sysselsättningen fortsätta öku i samnw 

takt som hittills skulle hela den tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn Det är inte 

realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för att vi ska klara 

fram tidens kompetensförsörj tung 

Finansieringen iir också en utmaning För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag 

samt bibehi\llet välfärdsåtagande måste konummer, landsting och regioner tillföras en ökning av statsbidrag en 

med J 7miljanler kronor fram till och med 2021 . För att klara det nya sparmålet på l /3 procent av BNP fram till 

2021, med detta tillskott till kommunsektom, skulle staten behöva budgetförstärkningar på cirka 20 miljarder 

2021 Utan en ökning av de generella statsbidragen och med ett oförändrat välfärdsåtagande skulle 

kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder, 

med oför ändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 

2021 . 

Inför de utmaningar vi har frmnför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och lanelsting hedriver 

verksamheten pl1 dl hell annat säll än i Jag Utvecklingen påg{tr redan i sektorn, men det kommerutt krä,·as mer 

utYcckling och l'iirändring komnwndc f1r dft förvänlningamu på välfärdt:n lortsällerutt öka 

l:i\r all l vekas mt:d dc omställningar som måste göras krävs: 

• Rittre utnvHjandc 8\ lcknikcns möjligheter 

Miingu tjiinslcr inom ,·älllirdsverksumhetcrna och processer inom dc Ilesta yrken, kungöras hältre och mer 

kostnadscllekli\ l genom rJ\l användrJ digitaliseringens möjligheter. 

· Ökad samverkan 

Sam,·crkan m{tstt: öka mellan kommuner och mellun landsling och regioner. Det finns många uppgirter som kan 

ull<iras i s<mwrhcte för alt hfllb ned kostnaderna och höja kvaliteten i viilriirclstjänsternu. Den möjligheten 

kommer alt kunna renliseras hältre med den nva bg om samverbn. som untas träda i kraft under 2018. 

• Stutlig stvrning utifriln lobb behov 

Dc senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella 

har minskat som andel nv de totala statshidmgen. Del har medfört ökad ineffektivitet och har gjort del svårare alt 

styril, utveckla och förändm verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgå fn1n de 

loka b behoven för att ni\ önskad effekt. Vi föreslår att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktude och 

utt statsbidragen till sjukvården blir mer långsiktiga och stmtegiska. 

'Rekrytcringsstmtegier för välfärdsjobben. 

Kommuner, lundsting och regioner arbetar redan idag med olika rekryteringsstrategier för att möta de 

demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet med 

strategierna- e:-;empelvis att förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete som norm och ut! använda 

kompelens på ett smartare sätt - kommer att fortsätta bidra till att utveckla vältarden. 

Befolkningsutveckling 
1-Ierrljungu kommun har i sin vi sion ''Växtkraft lO 000" satt som mfll att år 2020 ska det bo lO 000 invi\nare i 

kommunen. 

Uneler den senaste lio{mperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare ökat 

med totult 205 personer (2008-20 17). Befolkningen i Herrljunga uppgick den 3 l december 20 l 7 till 9 485 

( 9 486) personer. Under första halvåret 2017 ökade befolktlingen med 15 personer, men minskade mer än 

ökningen i slutet uv i\ re l och totalen blev minus en person Under första halvåret 2018 ökade befolkningen sedan 

arsskiftet och uppgick den 30 juni 2018 till 9 489 personer, en ökning med fyra personer 

Enligt SCB:s liingtidsprognos, datemd oktober 2017, konuner befolkningen i Herrljunga kommun i snitt kunna 

kom mu upp i en ökning om knappt 50 personer per år. Beräknat antal personer i Herrljunga nr 2027 är 

prognosliserat till 9 973 personer. ,·il kel är en ökning på ca 4,4 procent mot befolkningsprognosen Cör 2018 
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År 

SCB:s prognos bygger bland annal på kommunens inrapporterade siffror om bostadsbyggande. 

Befölkningsprognoscn spår stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur Prognosen för den 

kommande tioflrsperioden ( 20 18-2027) är en ökning i framförallt befolkningskategorier 0-19 och 65+. Personer 

upp till 19 år förväntas atl öka med ca 205 personer fram till2027, vilket motsvarar 9,4% och personer som är 

65 år eller äldre förväntas öka med ca 112 personer, vilket motsvarar 5, l %. Personer som inom 
befolkningskategorin 20-64 år ökar marginellt med 12 personer under den kommande tioårsperioden, 

motsvarande 0,2 %. Om utfallet blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare 

skatteunderlag. 

Planeringsförutsättningar 
Ska t te satsen 

Den kommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2018 till 21,94 procent vilket är oförändrat 

jämfört med 2018. 

skatteintäkter 

Skatteintäkler för åren 2019 - 2021 är baserad på SKL:s skatteprognos (publicerad den 27 april 20 18). SKLs 

modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Antagande om att 
Herrljunga kommun kommer att öka befolkningen med 50 personer per år under de kommande tre åren är gjord, 
med utgångspunkt från befolkningsmängd 1111 2017. 

Den 1/11 2017 hade HerrljLmga kommun 9 497 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts 

att befolkningen den 
l/Il 2018 är 9 547 personer 

l/Il 20 l 9 är 9 597 personer 
l/Il 2020 är 9 647 personer. 
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Under 2017 har befolkningsutvecklingen varierat från kvartal till kvartal och det har visat sig vara svart att 

bedöma hur utfallet för helåret skulle bli . Total blev det en minskning med l person från l/l 2017 till den31/12 

20 l 7 Om jämförelsen görs från l/il 20 16 till 1/11 20 l 7 så har det skett en ökning av befolkningen med totalt 9 

personer 

PKV (prisindex kommun;~! verks;~mhet) 

Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med l ,9 procent 

Löneökning 

l hudgelen ligger en centrallönepotl för 2019 som är beräknad på den samlade lönekostnaden Uppräkningen är 

heslutat till 2,6 procent. 

In te r n ränta 

Internräntan sänktes från år 2017 till år 2018, från 2,5 procent till l ,75 procent och tOreslås ligga k\lar på l ,75 

procent under år 20 l 9. SKL har rekommenderat ytterligare en nedjustering av internräntan till l ,5 procent. 

Avskrivnings- och kapitalkostnader 

Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 20 l 7, budgeterade investeringar 2018, förslag till om budgeteringar 

från 20 l 7 till 2018 samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2019 - 2021. 

Komponentavskrivningar 

I budgeten 20 l 9 - 2021 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar. I övergången till 

komponentavskrivning skapas en positiv effekt i resultatet då vissa underhållskostnader avseende fastigheter och 

vägar om klassificerats från drift till investeringar. 

Personalsociala kostnader 

PO-påliigget för 20 l 9 - 2021 tir beräknat till 3 8,46 procent av lönesumman 2019 vilket är i enlighet med 2018 års 

sillror I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 20 l 9- 2021 till 

3 l ,42 procent av lönesummrm samt avtalspensionerna motsvarande 7,04 procent. 

Vision och övergripande m~l 

Herrljunga kommuns vision 
Den overgripande visionen, Viixlkrart l O 000 anger vägen lilli-Ierrljungas långsikliga framgång. Diir anges all 

Herrljunga kommun år 2020 har l O 000 invånare. Tillväxten av anta le t invånflre är väsentlig för att Herrljunga 

kommun ska kunm utvecklas och förtsätta vara en bra kommun för sina invånare och företagare . 

Som begrepp fångar "Växtkraft l O 000- våga- vilja- växa '' essensen av vad arbetet med visionen och dess 

genomförande handlar om: en uthållig och påtaglig växtkraft ska leda till all Herrljunga kommun blir en än mer 

framgtmgsrik kom m u n samt uppnår det övergripande målet om 1 O 000 invånare år 2020 

InnktningsmJ/ och prioriterade mJI 2019 
Kommunens vision, ''Växtkraft lO 000- Våga- Vilja- Växa" och dess övergripande inriktningsmål tir 

vägledande för kommunens verksamheter men den ligger även till grund för kommunens ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. 

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade mål med målindikatorer samt mätetal, vilka utgår från antagna 

inriktningsmåL I detta budgetdokument framgår inriktningsmålen samt nämndemas prioriterade mål. 

Målindikatorer och mätetal finns att läsa i respektive nämnds budgetdokument 
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KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

KS Andel av befolkningen inom åldersgmppen 25-40 år ska öka 

13N Alla bam och elever ska kä1ma sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar 

med tro på sig själva 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 

och delaktighet 

TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

TN Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv 

BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

! -~ä~!(.dJf::-0.·,·:!;-;:::~u.~.;·ljunga konuinln ä.:' en-långsiktigt-ll~llbal: !<ommu~! ·;. . 
........ • :»; r rr .. 4•• --....:.. .. ~ ... . .r ' -.J l • : -' ' • • • • • .. 

~·.?::t:.~~ .J.J·~:;: ~·~::~i. , .. •).~.· ·,:~ ;:. .t-.' :. · , .• · _ ___,_: ~ _. !Cnor~tera~ n!å_l ,-·~-- .t . -_,, .~ ._i·.·. ,.. · ' _ .. '· -

KS Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas 

effektivt 

KS Natur- och kultun:iirden tas till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hi\llbarhet och miljöansvar 

SN En viilmiiende arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghel 

och delaktighet. 

TN Kommunens fa stighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN Antal bostäder inom l km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN Gödande änmen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den 

biologiska mångt:1lden 

~~~-~~~J~~~;;;~·~~~~i:.•:•~~~ga ~o;~-~~n- ~a•· ~~ tydlig o~~ v~k~m·~~~~ Vl~~sla! . i 
' . 

1-i-l-~ ,..,_;A!f.c!!'Z,;.~;..; '{. ,_ ~ ~·; i ~ ·• · · -. · ·:. .: l nonteracle mal . '·. ·, . ; .. : ·. · · " 
Alla Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och 

delaktighet av anställda och medborgare 

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

BN Alla bam och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsfonner 

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

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och 

delnktighet 

TN L v Cla fram och nwrknadsfi:ira marknaden och torgel i Herrljunga 

TN Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder 

BMN /\n ta Jet bosläder i kommunen ska öka 

BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 
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KS Sanwrbelet gymnasieskola -näringsliv ska stärkas 

KS Företagsk limatet ska förbättras 

BN Bam och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande 

BN Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd 

SN En vähnaende arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 

och delaktighet 

TN Köp av industrimark ska underlättas 

TN Industrimark ska marknadsföras 

BMN Underli:itta för företag att följa miljöbalken 

BMN Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare 

, .. ~ .... c :. ··( :t- _.. .....- ·- ->4 - ..... -.j l • - - - l - - ...._ • . - -

1
_:·.· • : ··"· •• • ••• • ••• ~ert·lju~ga kommun har en välskött kommunal ekonomi! . ... . .... ' . ' 

[.,.: .>1· .. :;. 1~·<>'- ·.:.c~ : :_; , -~<-~ 1 .·~ , . ' • .': :. Prionterade mill _ ~: _ -- Il : ' , · ·• • • • 

Det iirliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2% av kommunens skatter och generella 

sta tshidrag. 

Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat 

För all und\·ika urholkning m· det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %. 

;·t .~errlj~rigå kommu.~. _ru·betar i enlighet med det å v kommunfull~äldige f ast_ställda ·- · ·; 
~ ,, . , 'J•', .... ~ ' l • ,,- j - • • •• ~ • 

,, . -.'. -.. :.- ;-.·_. ·· ··- .. · ·· . . : personalpolitiska progra~met _, · 
' . . ./ . ' , ' , ' . 

~:: '~l,_·_·,::~:-_- ... ,',..· :.··, :... ·.". Priorit~o.'Tadcmål ,' . _ ' ·' '. , 

Andelen heltidsanställda ska öka 

Ekonomisk analys 
Herrljunga kommun budgeterar ett resultat för 2019 på 8,8 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till 

skatteintäkter och generella statsbidrag budgeteras kommunens resultat hamna på l ,6 procent. Resultatet för 

2020 och 2021 budgeteras till 2,4 respektive 2,5 procent. Det finansiella målet om 2 %uppfylls på en 

treårsperiod 

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2019 uppgå till 100,8 mnkr vilket är en fortsatt mycket hög 

investeringsnivå . För åren 2020 och 2021 är investeringarna budgeterade till 117,7 mnkr respektive 84, l mnkr. 

Totalt för budgetperioden beräknas kommunen investera 302,6 mnkr. Kommunen kanuner inte att kmma 

självfinansiera 2019 års investeringsutgifter, självfinansieringsgraden beräknas till 34 procent 

Självt'inansieringsgraden minskar iirligen, från l 09 procent bokslut 2015 till 34 procent i budget 2019. För hela 

hudgetperioden 2019-2021 beräknas självfinansieringsgraden till 40 procent. Målet att självfinansiera 

investc:ringnr under en femårsperiod kommer inte att hållas. 

Modell för finansiell analys 

Utifn'in 20 l 9- 2021 iirs huJgclcmde resultat- och halansräkning smnt im·eslcringshudgel Hinmas hör en 

kor tl'ullml ekouo1ni ;;k uuuly;; vilkc1I ulgiu l'riur !'yr u ekouomiska pe1spektiv Dessa perspektiv iir Resultat, 

Kapacitet, Risk och Kontroll. 
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MJI för "God ekonomisk hushJIIning" 

1-kJTijunga kommun har anlagillre Cinansiella mål som lillsamnums skripar grundl'örulsällning fiir all uppni! Jet 

som kommun<~ Ilagen kallar för "GoJ ekonomisk hushållning' ' Dessa tre mål utgörs m : 

Re.wltatnuil- Del årliga resullalet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag liingsikligl uppgå 

till minst 2 procent 

Soliditeten- Ska löngsiktigt uppgfl till minst 35 procent ( ansvarsförbindelsen medriiknad) 

Investeringar- Nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperiod (budgetperioden +två år dessförinnan) 

finansieras m· egn<1 medel (årligt resultat + avskrivningskostnader) 

Den ekonomiska anaivsen tar sin utg6ngspunkt i dessa tre finansiella mål 

RESULTAT 

Res u lta tutveckling 

Under 2000-talet har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid 4 tillfällen. I början av 2000-talet har 

resultatnivån legat på en relativt sett låg nivå men har under senaste åren förbättrats. Under de senaste fem åren 

(20 l 3-20 l 7) har resultaten förbättrats och uppgår i snitt till 3 ,4 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Resultatutvecklingen har varit stark under de senaste fem åren och nivån har under alla år varit över 

2 procent. 

För budgetperioden 2019- 2021 uppgår resultatnivån till 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 

viikel innebär att det finansiella resultatmålet är uppnått för budgetperioden. För 20 l 9 budgeteras resultatet till 

8,8 mnkr, för 2020 till 13,3 mnkr och för 2021 till 14,5 mnkr. Dessa resultatnivåer är inte tillräckliga för 

tiilsamm<Jns med avskrivningarna kunna finansieril kommunens budgeterade investeringsutgifter 

Andel :n· skatteintiiktcr 
En viktig !'örulsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad 

kommunens främsta intäktskäliii-skatteintäkter och generella stiltsbidrag gör. I la hell 2 frmngflr att kommunen 

har en bra följsam hel mellan utvecklingen av verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter och generella 

sta tsbidmg Kommunen följer resultatmålet för budgetperioden 20 l 9-202 l . 

En annan förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader långsiktigt understiger 98 

procent ilV skatteintäkterns och generella statsbidrag. 

A v tabell 3 framgår att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

befunnit sig på en bra nivå. För budgetperioden 2019- 2021 är andelen nettokostnader 97,8 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är precis under den nivå som anges som god ekonomi . 
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Avskrivningamo i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under budgetperioden Detto beror 

på de slom investeringsnivåerna som beräknas under perioden_ 

Den negativa fi_)rändringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommunens investeringsutgifter haft en 

snabbare ökningstakt i procent än vad som gäller för skatteintäkter och generella statsbidrag Slom 

investeringsåtaganden konuner succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens nettokostnader. 

lnvesteringsni,·ii och självfinansieringsgrad 
Ett i'inansiclll mål ii r all kommunen ska kunna finansiera investeringsutgi tlema med egna medeL För enstaka f1r 

kan denna målsiillning vam svår all uppnå, däremot är det väsentligt att kommunen under en rullande 

t'em{Jrsperiod knn självfinansiera alla invesleringsutgifter, vilket tar bort behov av e:-;tern uppli\ning och dii även 

räntekostnader. 

Umler perioden 20 l O · 2016 har kommunen lotalt sett haft fönnågan att finansiem investeringsutgirterna med 

egna medel. För hudgetperioden 2019 - 2021 klarar kommunen inte av målet att självfinansiern budgeterade 

investeringsutgirter För den löpande femiirsperioden , 20 l 7- 2021 ligger självfinansieringsgraden i genomsnitt 

pf1 4R procent, ,-ilket är långt under målsättningen om l 00 procent 

KAPACITET 

soliditet och slwldsättningsgrad 
soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på annat sätt, hur stor andel av 

tillgångsmassan som är finansierad via det egna kapitalet. skuldsättningsgraden visar hur mycket av 

tillgångsmassan som inte är tinansierad via det egna kapitalet. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019. Detta 

påverkar soliditeten negativt. A v tabell 4 framgår att soliditeten ink! pensionsskulden för budgetperioden 20 l 9 -

2021 kommer att minska något under perioden. Det finansiella målet reviderades i och med ny redovisning av 

pensionsskuld och ska nu inte understiga 35 procent. Målet kommer att uppfyllas med knapp marginal 2020, 

2021 Skuldsättningsgraden ökar lite mer tmder 2019-2021 främst på grund av den höga investeringsnivån. 
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RISK 

Likviditet 
Likvitliteten visar pa hur betalningsförmågan ser ut pa kort sikt och mi:its genom att likvida medel (bank+ korta 

fordringar) ställs i relation till korta skulder. 

Herrljunga har en idag en betryggande likviditet Under de senaste fem åren har likviditeten pendlat mellan 97 

procent till över l 00 procent. Orsaken till de senaste årens förbättrade likviditet beror på höga årsresultat 

samtidigt som investeringsutgiftema inte varit allt för höga. Tillsammans har detta skapat ett positivt kassa11öde 

vilket f(1rstärkt likviditeten För budgetperioden 2019-2021 sjunker lik-viditeten drastiskt, vilket kan förklaras i de 

investeringsniv8er kommunen planerat under perioden. 

Borgcnsatagandcn 

Kom m une n har ett omfallnnue horgensi\tngnnde som för 20 l 7 uppgick till 407 mnkr. Den övervägande delen n v 

borgensi\tagnnclen aner de kommuniigcln bolngen; Nossan förvaltning AB, Herrljungn Bostäder AB samt 

Stiflelscn Herrljunga Inuuslrilokaler. En mindre andel är riktade mot föreningar . 

Unclcr 2015-2017 har kommunens borgcnsi:ltagnnden öknt för stiftelsen Herrljunga lndustrilokalcr samt 

Herrljunga bostädcr AB. 

KONTROLL 

BudgctaHili.c !se 

En \ 'iktig dc! mr all n8 och bihchalln "God ekonomisk hush<lllning" tir ntt det finns en god budgctfölJsmnhct i 

kommuncn Del tir mfmga ohka l~1ktorer som på\'erkar ett årsresultat Vissa poster har kommunen begl'änsadc 

miijlighelcr all p{i\·crka , !lit hör skatteunucrlagcts utveckling vars C<'>rtindring i första hand hängcr samman m cd 

dcn S<llnhiillsekonomiska utYecklingen Det mest viisentliga är dock påverkbart lKh handlar frmnför n lit om hur 

niimndcmn knn bliila \'Crksamhetcmns nettokostnader inom tilldelade kommunbidrag 

Under åren 20 l 0-2012 redovisade: kommunen stora negativa avvikelser i kommunbidrag . Från i\r 2014 har bara 

positiva avvikelser reuovisals, budgetföljsamheten på ett p<ltagligt sätt förbättrats Rutiner med kontinuerliga 

uppl"l'>ljningar och snabbt agerande vid befarade underskott har på ett påtagligt sätt Wrbättrat hudgett"l1l]samheten 

och dänned ekonomin. 

A VSLUTANDE KOMMENTARER 

Under de senaste t\ren har budgetföljsamheten för både kommunen i sin helhet men även för nämnderna 

l(irhättrats. Årsresultaten har kunnat stärkas, självfinnnsieringsgraden på investeringar ökat och soliditeten har 

stärkts Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat infrias, 

vilket är v·ikligl l'ör alt Herrljunga kommun ska hmna leva upp tillmålsättningen om "God ekonomisk 

hush<lllning". 

För l1Ltdgetperioden 2019- 2021 kan inte alla de tre finansiella malen uppnås. Kommunen har en hög ambition i 

investeringsbuclget, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årens resultat och 

avskrivningar. Målet om att l8ngsiktigt nå l 00 procent självfinansiering kan därför inte uppnås under kommande 

budgetperiocl. Herrljunga kommun har inför 2019 valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i 

balansrtikningen, viikelmedför alt det egna kapitalet minskar med skuldens storlek Soliclitelsmålet i samband 

med införandet minskas från drygt 70 procent till drygt 35 procent Införandet av pensionsskulden tillsammans 

med höga investeringsnivåer bidrar till att soliditetsmåttet minskar under kommande budgetperiod. Målet om 

minst 35 procents soliditet kan dock hM las. Resultatnivån befi1mer sig för det enskilda året 2019 uneler 2 procent, 

men övcr hela budgelperioden kan nu'tlet om att ha ett resultat över 2 procent i förhållande till skatteintäkter och 

gcncrella stalsbidrag kunna hållas. 
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Sammantaget kan det konstateras att budgeten för 2019- 2021 är en budget med en hög ambitionsnivå i 
investeringar som kommer att utmana de tinansieila målen. Framöver kommer driften att påverkas med högre 

kllpitalkostnader, vilket eventuellt kan medföra lägre resurser till verksamhet För åren framöver finns även 
anledning att förviinta sig en ökad ekonomisk belastning för de kommunala verksamheterna till följd av 
föriindringar i demografin. Befolkningsprognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed också på sikt 

ökade vårdbehov Förskoleverksamheten har under senare år vuxit och kanuner att fortsätta växa 
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Ekonomisk budget 

Resultaträkning 

Planenliga avskrivningar -18 860 

Verksam h eten s nettokostnad er -501 753 -529 275 

skatteintäkter 409 918 430 045 
Generella statsbidrag 114 880 l 06 741 
Extra statsbidrag 3 649 
Finansiella intäkter l 119 l 000 
Finansiella kost11ader -547 -270 

Å•·cts resultat 23 619 11 890 

Resultat i % av skatteintäkter 4,5% 2,2% 

Investeringsnivå -46 536 -69 930 
Egna tillförda medel 42 479 35 572 

Finansiellt över- resp underskott -4 057 -34 358 
Ack Egna medel/Extema lån 91 194 

Kommunbidra -500 313 -526 353 

Återföring finansiella kosh1ader 192 
Kapitalkostnad - avskrivningar 18 860 23 682 
Kapitalkosblad - Intemränta 6 658 5 913 
Gemensamma intäkter/kosh1ader -8 290 -8 835 
A v skri \rtlingar -18 860 -23 682 

Verksamhetens nettokostnader -501 753 -529 275 

Gemensamma kostnader 
Finansiell kostnad införd 
pensionsskuld -8 653 -9 500 

U tveckl ingsm e de l -335 
Bankkostnader 
Pensionskostnader 388 
ÖYer/underskott PO-palägg 891 500 

Deponi Tumberg 764 l 000 
Försäljning mark +exploatering 
+övrigt l 258 

Scmcsterlöncskuld -1 314 -5 ()() 

Lämnade bidrag -1 336 

o, riga kostnader -288 

Gemensamma kostnader -8 290 -8 835 
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Balansräkning 

l mm alericlla anläggningsti Il gångar 

Materiella anläggningstillgångar 307917 380517 
Finansiella anläggningstillgångar 148 534 150 000 
Summa anläggningstillgångar 456 451 530 517 

Bidrag till statlig infrastruktur 2 464 500 

Omsättningstillgångar 
Förråd/exploatering 3 397 3 000 
Kortfristiga fordringar 46 110 30 000 
Kassa och bank 95 676 50 000 
Summa omsiittningstillgångar 145 183 83 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 604 097 614 017 

EGET KAPITAL, 
AVSÄ TTNINGAR OCH 
SKULDER 

Summa eget kapital 432 604 420 552 
(därav årets resultat) 23 619 ll 890 
(därav RUR) 18 000 6 000 

Avsättningar för pension 8 285 9 000 
Övriga avsättningar 26 829 25 000 
Summa avsättningar 35114 34 000 

Långfristiga skulder l 138 o 
Kortfristiga skulder 135 241 159 465 
Summa skulder 136 379 159 465 

SUMMA EGET KAPITAL, 
A VSÄ TTNINGAR OCH 
SKULDER 604 097 614 017 594 818 
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Kassaflödesanalys 

lnhetalningnr fri\n kun<.ler 

Inbetalningar m· skatter, gen hidr, moms nun 

lnhelalningnr av bidrag 

Ö\Tiga inbetnlningar 

Ulbetnlningar tillleverantörer 

Uthelalningnr tillanställdn 

Utbetnlningar av bidrag 

Övrign utbetalningar 

Ränteintbetalningar 

Räntculbetalningar 

Förä 

Kassaflöde friin den lö ande verksamheten 

Investeringsverksam !t eten 
Investeringar i materielin nnläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

r nvesteringm i immateriella anläggningstillgångar 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde friin in\'esteri ·verksamheten 

Fin a n sie r i ng~ verk.wm Ileten 

Upptagan<.lc av lån 

lHHll,rlllP [IV lflll 

Kassaflöde från finansicrin · 

Förändring av likvida medel 

Likvida medel vid årets början 

Likvidn medel vid årets slut 

Förändrin av likvida medel 

sam h eten 
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80 308 84 700 

521 641 547 600 

96 123 66 600 

-177 -0 

-203 53 l -212 100 

-408 337 -418 700 

-21 495 -15 200 

l 119 l 000 

-219 -300 

-314 -389 

65 118 53 211 

-47 057 -96 410 

390 

-141 128 

l 087 -1 466 

-l 138 

-45 721 -98 887 

19 397 -45 676 

76 279 95 676 

95 676 50 000 

19 397 -45 676 
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Investeringsbudget 

Markköp 

Genomförande IT -strategi 

IT kapacitetsutökning* 

Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning 

Konstgräsplan Herrljunga 

Kommunalledningsförmåga teknik 

Kommunal led ni ngsfönnåga Brandstation 

Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd 

fT -säkerhet 

lnYentarier l Inventarier IT BN 

Lekplatser fsk/skola uppmstning 

Inventarier 

Viv 

Delsumma socialnämnden 

Räddningsmaterial 

Inventarier Räddningstjänst (mllband) 

V atten/skum tank 

Lastväxlare ink! tank 

Lannställ 

Tillgänglighetsanpassningar 

T i llgängl ighetsanpassn i ng 

Fastighet 

Reinvesteringar fastigheter 

Maskiner fastighetsskötsel 

Verksamhetsanpassningar 

Säkerhetshöjande åtgärder 

Utemiljö Björken 10 
V ärmcanläggning till Gäsenegården 

Idrottshall 

Brandsk-ydd Hemgården 

Gata & Park 

Mindre gatuanläggningar 

Asfaltering/reinvestering gata 

Upprustning allmänna lekplatser 

Upprustning av torget 

Gah1be 
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Intern service 
Städ och tvättmaskiner 
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen) 

Fritid 
Idrottsmaterial/redskap simhall 
Anpassning omklädningsnun idrottshallen !uj a sportcenter 
Löparspär Annelund 
skateboardpark 
Utegym (2 st) 

Beställningar via Tekniska 
Horsby förskola/skola/kök och malsal 
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 
Ombyggnad Od skola l fsk 
Ombyggn Al torpskolan 
Hudene tillbyggnad m kök. enligt Lokalresursplan 
Hagen om b) ggnation samt nybyggnation. enligt 
Lokalresursplan 
Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan 
Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan 
Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan 
Förskola 

ansierade inv. ut 

Ex p loaterin gsi nvesterin gar 

Exploatering 
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Nämndernas kommunbidrag 
Kommunbidragel är till för il t t utYeckla kommunen i enligl1et med gä l1<1nde vision och mil l 20 15-2020, 

"Vii:-;lkran lO 000-Vågil-Viljil-Vä:-;il'' Detta innehär att kommunbidraget ska finansiera genomförandet m· de 

vcrksamhelsmiil som utifrån visionen är politiskt tagna. Kommunbidraget ska också garantera iltt 

kom m u n fön <1ltningen levererar de välfärdstjänster som kommuninvånarna efterfrågar inom skolm1 och 

omsorgen, men iiven inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområdet En hudget i balans är ett tydligt 

l'inansielllmi\L för all uppnå delta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga utifrån löpande 

uppröljningar också arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning. 

Resurst(:irdelningsmodellen t~1stställer niimnder och styrelsers kommunbidrag för 2019. 

Resurstl'>rdelningsmodellen utgi\r i fri\ n t:1stställda planeringsförutsättningar i PK V, procentuelllöneuppräkning, 

verksmnhetsföriindringar, intemriinta, etc. För 2019 gäller uppräkning med PK V, l, 9 procent och lönerevision 

med 2,6 procent. Det tillgängliga kommunbidraget lastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 

537 656 tkr. Se tabell nedan. 

~~~·. r:-::~ ~ ~ .. :1 *~r-=--- .. - ·_.,;: -
--. -~: ·_ .: ji·~oin~unb~~lra~ · ~om~nunbidråg .. Kommunbidrag ~ ' 

t'l",ll • .. -·:·i , .... ' '. . ' 
Vea·l\smnhet (tkr) ·., ... - . - . -0~7 _:.-'"·'. «-_·_ ,2018 ,- . _2019 .. - '. - -
Kommunfullmäktige, valnämnd, 

. . 
l 595 l 875 l 811 reVIst on 

Kom m unstyTelsen 32 501 33 446 34 805 

B i l dningsnämnden 237 415 245 096 241 765 

Socialnämnden 193 680 203 276 201 436 

Tekniska nämnden 18 563 19 765 35 592 

Bygg- och miljönämnden 14 543 14 938 14 292 

Lönerevidering 20 l 7 7 520 

Lönerevidering 2018 7 802 

L ö nere\ idering 20 !9 7 955 

Förändring kapitalkostn 2017 (3 906 utfördelat) 

Förlindring kapitalkosln 2018 -2 506 

Förändring kapitalkostn 2019 (l 451 utfördelat) 

Utvecklingsmedel KS l 996 

SUMMA 505 81 7 525 688 53 7 656 

Budgeterat komnwnbidrag uppgår till 53 7 656 tkr, vilket jämfört med 2018 i\rs kommunbidrag ii r uppräknatmed 

l l 968 tkr eller 2,3 procent. En förklaring till varför kommunbidragsramarna är lägre för alla nämnder rörutom 

Tekniska och kommunfullmäktige i denna uppställning beror på att en ramväxling av alla intemhyrors 

kapitalkostnader genomfördes uneler 2018. Tekniska nämnden har sedan 2018 budget för alla kapitalkostnader 

pil l'aslighetssiclan. Internhyrorna innet:1ttar enbart driftskostnader och därför krävs inte någon täckning för 

kapitalkostnaderna i köpande nämnd 

Gemensamma kostnader/intäkter 
Budgeten för gemensamma kostnader och intäkter avser intäkter och kostnader som berör hela kommunen. 

Tabellen nedan visar de gemensamma kostnader och intäkter som budgeterats för 2017-2019. Inför budget 2019 

har heslut fattats av kommunfullmäktige att införa pensionsskulden intjänad före 1998 i balansräkningen, sk 

l'ullfondsmoclellen Ökning/minskning av pensionsskulden konuneratt påverka kommunens resultat och kanuner 

att hanteras i kommunens gemensamma kostnaderlintäkter (även kallad finansen) . Den budgeterade raden för 

pensionsutbetalningar ersätts med en finansiell kostnad för pensionsskulden. Ar 2017 och framåt har 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel budgeterats under kommunens gemensamma intäkter och kostnader. För 
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2019 finns totalt 2 000 tkr som kommunstyrelsen kan förfoga över gällande utvecklingsprojekt. Ett överskott 
som delas med Vårgärda kommun är budgeterat till totalt l 000 tkr, varav Herrljungas andel är 500 tkr 

_.,., ... .,: .. r"•..._~;Ar.;'l, .... ~,..~·'""' .. •-, .. ;~.,~f-~•• .... "";.r'-J~,.,;.J:.),.- • ,, .•• · .-- 1 -:--~"" ;a• '' 

Gemensamma intäkter/kostnader ! '<h ., .. ·, · '·'' • • · "· : . · -·· , 
~ (t'k;n~=-- ,--::-~..::-: ·-~· '. _·. ,-.· .:::- .-.~_:.i·: ··2011 · 201a' -·· 20l9· 
Finansiell kostnad pensionsskuld -8 900 -9 500 -7 504 

Utvecklingsmedel -3 000 -1000 -2 000 

Bankkostnader -70 -70 -70 

Förändring semesterlöneskuld -500 -500 -500 

Deponi Tumberg o o 500 

Överskott PO o 500 500 

SUMMA -12 470 -10 570 -9 074 
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Nämndernas budget 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ 

fastställer fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse _ 

Fullmäktige heslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och 

rikllin_jer för kommunens verksamheter och organisation_ 

Kommunfullmäktiges smnmanträden är offentliga Allmänheten kan lämna in frågor samt förslag till 

fullmäktige _ Dessa bereds och hanteras på samma sätt som de motioner som ledmnöterna länmaL 

Smmnanträdena anslås på anslagstavla och annonseras i lokala medier_ Val till kommunfullmäktige sker vmt 

fjärde år, senaste valet ägde rum 20 18_ 

Revision 
Revisorema och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 

instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 

fullmäktigeberedningar och företag Revisionen har en central roll när det gäller atl säkerställa insynen i och 

kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för Den har dänned en viktig funktion i den lokilla 

självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara fönnediare av 

väsentlig och nödvändig kritik . Med sina insatser kan revisionen också bidra med t()rslag till förbättring och 

utveckling . 

Revisionen utgörs av sex tortroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige med uppgift att granska styrelse och 

nämnder_ Revisionen utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera 

och kontrollera den kommunala verksamheten. 

Revisorerna heslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras och upprättar årligen en plan över sitt 

arbete med vissa utvalda granskningsområden med utgångspunkt i väsentlighet och risk . Revisionen bedömer 

om nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvisande och uppfyller kraven om god 

redovisningssed_ Revisionsarbetet utgår från innebörden i god revisionssed som bland annat omfattar tortroende, 

oberoende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation_ 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar tor genomtorandel av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och 

kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EV-parlamentet sker vart femte år_ 

Va !nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen och 

Kommunallagen_ För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden ha tillgång till personal i den omfattning 

som behövs. 

Val till EU-parlamentel kommer att ske under 2019. 

Krisledningsnämn d 
I kommunen ska finnas en niimnd l'ör att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser saml de övriga 

uppgirter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredslid hos kommuner och lnndsling 

Niimnden träder i funktion l(irst 1 samhand med extra ordinär händelse 

[n extra ordiniir hiindelse kiinneleeknas av att den: 

• A \viker lrfm det n orma la 

• Innebiir en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i vikliga 

sam hä lls!"unktioner 
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• K riin;r sl-;vndsmnma Mgiinkr 

Pl<~nciingcn inll\r en c\Lra orcliniir hiimklse tir en uppgin !'ör den nornwlil organisölionen. 

Kommunen SK<I l(1r \'ilrje nHmdalpcriod l"aslsti:illa en plan för hur e\tra ordintim hiinclclser ska hanleras 

Ekonomi 

Revision 667 682 
Valnämnd 11 269 
Summa l 390 l 875 
Kommun bi l 595 l 875 
Resultat 205 o 
!n täkter -l 595 -1 875 
Kostnader l 390 l 875 

Nettokostnad -205 o 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd har i budget 2019 tilldelilts en ram om l 81 I tkr. Det är en 

minskning med -64 tkr jämfört med föregående års budget. Minskningen beror på att man budgetåret 2018 höde 

en större ramtilldelning för riksdag, landsting och kommunvaL Medräknat i budget för 2019 är extra medel för 

EU-valet smnt generella prisuppräkningar. 

Kommunstyrelsen 
AnS\ar och uppdrag 
Kommunstyrelsen tir kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. styrelsen har samordningsansvar för hela 

Kommunens ut\·cckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripönde !edil och styra den kommunilla 

vcrksmnhetcn Stvrelsen leder och t~1stställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen ilV 

helil den kommunöla verksmnhelen. styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra my•ndigheter 

samt bereder kommunfullmäktiges ärenden , 

Kommunstyrdsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommuniii och regional 

verksmnhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av 

övergripande ekonomisk planering Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar tOr den 

kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. 

Kom m unstyreisen ilnsvarilr för ägmstyrningen av den kommtmala verksamhet som bedrivs i bolagsform 

Ägarstymingen bedrivs genom fom1ella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, 

ägardirektiv m.m. 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledning 
Verksömhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsntta 

mi\ L 
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Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning 

ans\'arar ocksa för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Kommunledning ansvamr för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga _ Under 

kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen 

Administration och kommunikationsenheten 

Det övergripande m<ilet är ntt upprätthrrlin en rättssäker , tmnsparent och effektiv aclmin.islmlion och 

kommunikiltion. lnlem och extem kommunikntion ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. 

A1·delningen ska säkerställa alt kommunövergripnnde styrdokumenten är aktuella och ändmnalsenliga. Ordning i 

arkin:n och snabb regi s traturen ska bidraga till god insyn i kommunens vcrksamht:lcr 

Enheten stiidjer til 'en den politiska orgnnisationen och de förtroendev[tlda i det daglign nrhetel Transparens och 

iippenhct ska genomsyrn sa mtliga verksamhetsområden. Medborgme och övrign mlrc sserade ska ha mii.Jlighct all 

pi1 ett enkelt siitl k\lll111HI i kontakt med kommunen och fa hjiilp med sinn tirenden 

Scn·iccniimnd IT!Växci/Tclcfoni 

Sen·iecniimmlen IJ"!Växci/Telct'oni inriillades den l janumi 2015 Nämndens arbetsuppgiller fitms reglerat i 

reglementet som antogs nv kommuni"ullmäkligc den 17 juni 2014 Niimnden skn skapa förutsättningar !'lir en 

Ciinljupad demokrati och l'örhällraJ meJhorgnrscrvice genom nlt iika anviindarviinlighelen för komnlllnaln 

IT/Viixcl- och telel\mitjiinster Niimnden skn 1·am en gemensam res urs f(ir ntt stödja verksamhetsutveckling med 

hjiilp cll" !T i smntlign verksamhetsomraden i de bada kommunema. Niimnden ska svam för all den tekniska IT

säkerhetsnivnn iir riitt. Niimnden ska verkn för en mtionell, ekonomisk och siiker hantering ClV !T/Växel/Telefoni 

i kommunerna genom nlt nnsvam för infrastruktur knutnCl till !T -tjänster samt av verksmnhetemn kmvstiillda 

tjänster kopplade till dessa . 

Herrljunga kommun är huvudmnn och den gemensammil nämnden ingaridess organisation 

Scn·iceniimnd Ekonomi/Personal 

Personnlavdelningen och Ekonomiavdelningen är organi sernde i en med Herrljunga kommun gemensmn 

servicenämnd Vnrgnrda är huvudman f"cir denna nämnd . Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är ntt 

\"crb stödjande för chefer och verksamhetemCl. Ekonomiavdelningen nnsvnmr förintem-och extermedovisning 

smnl ntl budget och ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut smnmnnställs och 

överliinmns för politiska beslut. 

Persnmdavdelningen hm två huvuclomraden- en HR-avdelning som ansvarar för personnlslrnlegiskn frågor och 

ger stöd i personalopemtiva fragor och en Lönenvdelning som administrerar löner och arvoden till anstiilldn och 

förtroendevnlda med tlera . HR-a vdelningen ansvmar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala 

förvnltningen samt att arbeta med nrhetsmiljöfrågomas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, 

rehabilitering, förhnndlingar , arbetsrättsliga tragor och samordnm bland annnt samverkansprocesserna och 

pensionsfnigor 

Verksamheten under 2019 

KommunleJning 

Prinritcrnde arhctsomraden för kommunledning är ntt utveckla biista möjliga klimal för förclagnnde Fokus 

kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i vår kommun, hade genom nära 

smnn rhetc före la g och s ko in och genom att verka för en ökad intlyttning . 

13esöksniiringen arbetar med k:vnlitetsförbiittringar med syfte att öka upplevelseföretagnnclel i 1-!errljungn 

SUillningstagnnde ska ske ClVseenJe hur ansvaret för besöksnäringen skn hantents i etl frnmtirlsperspekti1· 
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Den 2017 antagna översiktsplanen ska a jourhållas och uppgraderas med syfte att ånyo antas inom 

mandatperioden. Planering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras. Planering och 

genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att långsiktigt skapa tomtsättningar för 50 bostäder per år. 

Administration och kommunikationsenheten 

Are l 20 l 9 ska handla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska fungera som ett 

tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta information och engagera sig i 

demokratifrågor. Administrationen ska digitaliseras och vi ska fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar 

kommun där det är gott att leva. Infonnationssäkerhetsarbetet ska utveckhls- våra infonnationstillgångar den ska 

hanleras säkert och korrekt. 

Servicenämnd IT/Växcl/Telcfoni 

!T -strategin 

Fortsatt arbete med att genomföra IT strategin 2019- 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av 

grundsystem från Novell till Microsoft . Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en 

slamlarclisering till övriga marknaden 

/\rbctel genomförs i samarbete med företaget Advania. 

''Siilla'· ekonomin 

/\rbclelmed all la fram avtalmol \'erksmnheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska 

transaktionerna till servicenämndcn_ 

''Sätta'' tjänsterna 

Under 2019 kommer !T/Växel och telefoni att beskriva leverans i fonn av tjänster som skall vara tydlig ut till 

verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som torväntas av !T/Växel och telefoni. 

ständigas förbättringar av processerna 

TT kommer att förbättra och utöka användandet av ITTL processer, ITIL är en process standard som (Invänds (]V 

fT organisationer 

Servicenämnd Ekonomi och personal 

Under 2018 hm ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen. 

Ett större utvecklingsarbete har genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för 

leverantörst:1kturahantering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet Raindance och 

leverantörsfakturaf1öden konnner att fortsätta under 2019. Fokus konuner också att finnas gällande att gå igenom 

och se över processer, rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda 

kommunerna. Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker 

och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag 

arbetar utefter. 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt 

inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar. 

Arbetet kommer även atl inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt- att utveckla kommunen som 

attr<Jktiv mbetsgiv<Jre, all stärka och utveckla chefers uppdrag som ledme och chefer smnt att upparbet(l ett 

gemensmnt fungemnde system för det systenwtiska arbetsmiljöarbetet-SAM och ett intern 

cheCsCörsörjningsprogram Olika processer konuneratt ses över f<:.1r möjligheten alt digitalisems under 2019. 

Detl(l gtiller lrmnfömllt övergrip<~nde introduktion, utbildning och marknadstoring av kommunerna . 

Extra meddelande



Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

Ekonomi 

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 är 34 805 tkr vilket är en ökad tilldelning med 389 tkr jämfört med 

föregående i\r. Budgetens förändring mot föregående år kan härleelas till följande områden: 

Politisk justering enligt tidigare beslut där utvecklingsmedel om l 995 tkr t1yttas tillbaka lill 

gemensamma intäkter/kostnader. 

Löneökningar enligt föregående års lönereviclering. 

Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om l ,9 % på externt och 2,3% på internt 

Ramväxling 314 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning tillIT avseende en 60% tjänst IT
support 

Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning till IT avseende ytterligare 40 % -tjänst IT -support 

Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 

Nationella beslut l O tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende Offentlighetsprincipen 

Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevicleringen i april och ligger inte 
med i kommunbidraget 

~M.~-a"-=t::W4t*Jp.f:~""}~~-~.; -.::- .. --r..~~-- .t:-- -~r- H-- - . - ~ . .,..·=· ;-~ ·p~ 
,område :--•:.,· · .,:,····· ~.~ :·-;.,·' •· --~ :: ... suin-ma . 'Förtydligande .'··" · ~ ·. ·: . 
~·~~:-1:::-J<:WI~~•\r'J\ ·:._.~.·~-~-~· ''j·l·~•·. ·.,. .... -~~ ~~· · .. ·,. /- ·.' 
~:·· • .r • j··· (tki-) j . ·.... . ····. ,• ~ '·' 

~~:,..~ ~ti:L--- .• k-- -.:1..-..!_~-=~-~~---~-*·'~t.-!;1 

Lönerevidering 

Prisuppräkning 

Kapitalkostnadsförändring 

Nationella beslut 

Politisk justering 

Ramväxlingar 

Kompletterande ramväxling 

Total förändring 

Kommunledning 
Adm.-och kommunikation 
ITNäxelffelefoni 
Reception 
Ekonomi 
Personal 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnad 

437 2,6% uppräkning 

333 1,9% + 2,3% uppräkning 

l 056 Utförda investeringar 

lO Offentlighetsprincipen 

-l 995 Utvecklingsmedel 

- 17 936 
51955 
34 019 

314 IT -support 

234 IT -Support 

389 

- 12 993 
48 403 
35 410 

Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och räknar upp med 

antingen PK V eller löneuppräkningen. Varje verksamhet får i sin tur höjd med de tiotusentalskronor som 

motsvarar uppräkningarna, efter detta justeras det på kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom 
respektive verksamhetsområde. 
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Inför 2019 har en omfördelning om 769 tkr gjorts mellan servicenämnd och kommunledning. 

föreg<lcnde år lag uLYecklingsmedlen fördelat p<l både gemensamma kostnaderlintäkter och i 

kommunbidragsramen Genom ramväxlingen p<l l 995 tkr tlyttas alla Lttvecklingsmedlen till gemensamma 

kostnnder/intä k ter . 

Bildningsnämnd 

Ansvar och uppdrag 
Niimndens uppdmg är att tillhnnduha!la utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag 

av kommunrullmäklige. Della gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola, grundsiirskoln och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. 

CT\'lllnasiesärskoln hedri\·s inte i egen regi, utnn plntser köps utanför kommunen . Kommunal \'U:\enulhildning 

bedrivs i en gemensnm organisntion med Vargärda som huvudman och utbildningen är t<:irlagd till båda 

kommunerna . Nämndens kulturverksmnheter innebär ett övergripande kulturansvar snmt ett ansvnr för bibliotek 

och m usikskoln Till detta kommer ocks<l ett ansvar för fritidsgård . 

Kommunrullmiiklige iir huvudman t("ir skolverksamheten och har utifrnn inriktningsmi\1 fastsliilll prioriterade mål 

för 11ilclningsniimnden samt t(:irdelal ekonomiska resurser till nämnelen i fonn av kommunbidrag Niimnden har 

\·crksmnhctsnnsvarel inför kommunfullmäktige, som i sin tur har hmudmannnansvarel inför staten Sintens 

uppdn1g innehiir att huvudmmmen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument sn 

allmål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas , Bildningsnämndens verksamheter har ocks<l att 

hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men ocksa krav som går förbi 

huvudmunnen direkt till rektorer och lärare 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skolingen som innebära att 

huvudmunnen ska nnställa en eller tlera skolchefer. skolchefens uppgift är biträda hll\udmannen och se till ntt de 

föreskrifler som gäller för utbildningen följs. 

Niimnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter. 

Verksamhetsbeskrivning 

Bildningsnämnd 
Bildningsniimnd omfattar niimndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksnmheten 

genom kontuktpolitiker Bildningsnämnden fulfgör huvudmannens ansvar för bildningstorvnitningens 

verksamheter. l vardngen leds och samordnas verksamheterna av bildningschefen. 

Bildningskontoret 
Under gemensamt ryms \'erksmnheternn Bildningskontoret och Bildningsniimnden. Bildningskontoret besliir av 

<:.:n stab m<:.:cl bildningschef som har det samordnande tjänstenwru1aansvaret för nämndens \·erksamheler 

Ul\'l~cklingslednre och tvf1 handltiggare 

Elcl'hiilsan, familjeccntr:Jicn 
Tillgfmg till clc\ hiils<l ska Cinnns !'<\r elen:r i skolverksamheten l'rån försko leklass till g\·1nnasicskola och 

ckvhiilsnn skn nml'attn mcdicinskn, psvknlngiska , psvkosocinla och specialpedagogiska insatser Elevhiilsan, 

,;om leds m· \'CT'ksnmhetscheL svftm till alt öb viilbefinnanclet bland elevemu och fokus ligger på det 

l'iircbl ggande och hiilsot'riimjandt.: arbetet samt att s!ödja elevernn all n[l utbildningens mö!. 

l Jnder 1 erksamhclschel· för ek\·hiilsnn I'inns ocksil öppna förskol<ln som ingår t d<:.: l fi\rehl 'ggande och frtimJ<mde 

samarbetet i t'amiljeeenlralen Verksamheten viinder sig till vårdnadshavme med bnrn i f'örskolealdern 

Famil_iecenlrnlen tir dl snmnrbete mellnn Bildnings- och Socialnämnd tillsnmmnns med 

Bammorskemollagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentrnl samt BHC, Närhälsan Verksamheten ska också 

Extra meddelande



Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för bam upp till6 år. 

Verksamhelen förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för bamet. 

Förskola 
Förskole,·erksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område Varje 

omrade leds av en förskolechef. Verksamheten omtattnr förskola i egen regi smut imman huvudmans regi under 

bentimaingen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är 

förskolor knulnn till varje gnmdskola , 

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda nlla bam som hm rätt till tarskola en verksmnhet där omsorg, utveckling 

samt lärande bildmen helhet och lägger en god gnmd för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i 

utbildningssystemet Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik 2019-07-01 börJar en ny läroplan gtil\a tor 

förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och torskolans viktiga del i utbildningssystemet. 

Pcdngogisk omsorg i form av t:1miljedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten 

iir ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo 

Grundskola 
Omt:1ttar förskolcklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi ochimman huvudmans regi samt skolskjuts 

för grundskoln och grundstirskola l-Ierrljw1ga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter: 

Eggvena, Eriksberg, !-Iudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, l-Iorsby och Mörlandn . 

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskoloma. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde 

och Horsbyskolan iir indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda 

bedriver undervisning från försko leklass till och med årskurs 6 medan Altarp är kommunens enda 

högstadieskoln med årskurs 7-9 

Med ett antal mindre enheter t:1.r skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen. 

Grund- och gymnasiesärskola 
Omfattar grundsärskola och gymnnsiesärskola i egen och i annan huvudmans regi . Verksamhetens uppdrag är att 

ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs 

fömtsällningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i gmndskolan respektive 

gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i 

ök 5-9 t'inns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun. 

Fritidshem 
Fritidshems\·erksamheten kompletterar utbi!dningen i förskoleklass, grundskola och grundstirskola och ska 

stimulera elevernas utveckling och liirande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns 

vie\ samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket 

stor andel elever frön förskolek lass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten 

G~·mnasic.~lwla 

Oml'atlar g\mnasicskDia i egen regi Dch i annan huvudmans regi samt elevrcsllr l'iir gvmnasicskDla och 

g\ mntlsiesiirskola. Verksamhelens uppdrag är atl ge en god grund för yrkes,·erksamhct och lortsalla slLtdicr samt 

l'iir personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet Den interna ,·erksamhelcn vid Kunskapskiillan 

har ctl programutbud heslöendc a,· dels små specialiserade yrkesprogram med gode~ sammhelen !'örankmde 1 det 

lokala näringsli\'Cl, dels ell llc:rtal smil sludiel'örbcredande program Vid Kunskapskällan finns idag nio 

nationdin program ,·arav !'yra är vrkesl'örheredande Till delta kommer ett anlalliirlingsplatser Elevema 

samiiiser i hög utsträckning programövergripande iimnen, vilket kriivs för att göra det stora programutbudet 

möjligt 

Extra meddelande



Bilaga l, KS § 160/2018-10-22 

Komnn: 

Kommumd \ uxcnutbildning tillhandahåller utbildning på grunuläggande och gnnnasialni\·a , samt utbildning i 

S\ cngka för il1\andrmc, sr:l och siirskild utbiltlning för vuxnn Sedm1 höstterminen 2013 heJri\ 'S utbildningen i 

en gemensnm organisation med Vörgårdn som huvudmnn och med vcrksnmhct förlagd i Herrljunga och 

Vårglirda Genom dettn samarbete knn ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjuJas EtableraJ 

samn:rkan sker seJan !lera år kring yrkesutbildningar inom Bor<'isregioncn, knllat BRvux. Dennn smnverknn ger 

möjlighettill ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för 

kompetensförsörjningen i regionen. 

Musikskola 

Musikskolan beclri\·er unden•isning för bam och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin mnn 

fvller 25 år Även vuxna erbjuds undervisning i mi\n nv plats Undervisningen sker dels i egna lokaler som tir 

anpnssnde för ändamålet men också vid ni\gra nv kommunens gmndskolor. I de tidign skolåren undervisas stråk

och blåselever i grupp Tenninsavgift dels för undervisning, dels för instmmenthyra, tas ut. Många publika 

arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. 

Bibliotek 

Folkbiblioteksverksamheten iir organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. 

Biblioteken tir tillgängliga för alln. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, 

bildning, upplysning och utbildning. 

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat 

modersmål än svenskn. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för bam och vuxnn. 

Fritidsgii rd 

Fritidsgården tir en öppen verksamhet för ungdomar Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man 

t\ !ler 19 flr. Fritidsgårdens mål tir att vnra en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och vtixa som 

människor, utan knw pi\ prestation. Ungdomarna själva är med och utfomwr verksamheten i syfte att skapa en 

attr<lkti\· och meningsfull fritidssvsselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altarpskolans lokaler 

Volymer/ Nyckeltal 

Förskolan 1-3 ink!. kooperativ 233,5 231 ,5 -2 

Förskolan 4-5 ink!. kooperativ 262 248,5 - 13.5 

Pedagogisk omsorg 1-3 7 9 2 
Pedagogisk omsorg 4-5 7 7 o 
Fritidshem ink! lov/garanti 429 430 l 
Barn Färskoleklass 127 104 -23 
Elever årskurs 1-3 311 338 27 

Elever årskurs 4-6 332 333 

Elever årskurs 7-9 314 302 - 12 

Elever kunskapskällan 249 250 

Totalt . 2271,5 2253 -18,5 
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Förskola interkommunalt köp 

Förskola interkommunalt sälj 

Netto 

Gmndskola interkommunalt köp 

Gmndskola interkommunalt sälj 

Netto 

Gymnasiet interkommunalt köp 

Gymnasiet interkommunalt sälj 

Netto 

Förskola 
Antal folkbokförda 1-5 år (demografimodell) 
Andel placerade 1-5 är ( demografimodell) 

Fritidshem 
Antal folkbokförda 6-12 år ( demografimodell) 
Andel placerade 6-12 år (demografimodell) 

Grundskola 
Antal elever 6-15 (demografimodell) 

Gymnasieskolan 
Antal elever 16-18 (demografimodell) 

Musikskolan 
Andel elever åk 1-9 

7 
12 

5 
18 

20 

2 

145 

60 

-85 
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555 548 554 562 
93% 91% 93% 93% 

813 848 875 899 
64% 60% 60% 60% 

l 033 l 064 l 068 l 091 

317 325 327 335 

160 170 

.Nvckeltai-Förskoh.t!GruodskÖiå/Gnnnasie - Utfall Utfall · Riket '' Rilu:t : 
..... • • ' • l •• , • • • • t J ~ .. ' ' l 

·:~ -· ., . '. ·: . ... · ~-. ,..:,,,1,··::· .. . ' 2016 ' 2017 . 2016 2017. 
Förskola 
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad 2% 10% 
Nettokostnad/invånare s 941 6 508 6 226 6 434 

Fritidshem 
NettokostnadsaV\· i kel se 0

/(l jmf referenskostnad 53% 57% 
Nettokostnad/invånare l 591 l 786 l 341 l 381 

Grundslwla 
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad 8% 9% 

lO 377 
Nettokostnadlinvänare 10 193 l() 498 9 908 kr 

Gym n asicskolan 
Nettokostnadsavvikelse %j mf referenskostnad 10% 5% 
Nettokostnad/invånare 4 647 4 546 3 680 3 751 
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Verksamheten under 2019 

Bildningsförval t n ingen 
Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som fi1ms att söka. Under 2019 kommer förvaltningen att ta 

del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre bamgmpper i f()rskola bland många 

ller. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i försko leklass och åk I -3 . 

Målet är att stärka bast~'irdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och 

\'U:\entätheten i Critidshemmen statsbidraget för mindre barngmpper i förskolan kan endast erhållas om 

barnantalet i grupperna minskar och t()r läsåret 2018/ 20 I 9 höjs bidraget tl1r Herrljungas del. 

Lärarlönelvftet iir en statlig satsningtoratt öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling 

Bildningsfön·altningen har tillclelilts statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificen1de enligt reglerna har 

erhållit en högre lön. satsningen !~1rtsätter uneler 2019. 

LcgilinwtionskravcL som triidde i kran i de Ilesta skolformer 2015-07-01, blir en Ltlmaning all klma d{J 

legitimerade Hirare iir S\'årrekrvtcrade Legitimationskravel för lärare i grund- och gvmnasicsärskola skjuts ['mm 

till 2022 För nll n{t lcgilimcmd behiirighcl !or grundsärskolan krävs omfattnmle Cortbildningsinsatser 

Fn m sladieinclclmi limplan kommer ntllriidue i kraft inför Hisi\ret 2018/2019. Timplanen kommer att inncbiim 

all cle\·er i åk 6 liiser moderna språk, vilket alla elever åker till A !torp för att göra en dag per \·ecka i åk 6 h o m 

liisån::l 2019/2020 kommer ytterligare timplanstindringar; utökning m iimncl lurotloch Hiilsa i åk 6-9 och 

utökning av matematik i högstadier Om och i så t~1ll hur timplansökningen i Idrott och Hälsa stiiller krav på 

ytterligare tillgång till iurotlshal\ utreds av tOrva\tningen. 

En skvldighet att erbjuda 50 timmar lovskola för elever som går i åk 8 respektive åk 9 och är i behov av lovskola 

har införts och far full effekt under 20 18. 

Försko In 
Projekteringen m· m· förskola i Herrljunga ttitort ingår i en samlad lösning vid Horsbv där totalt atta avdelningar 

!(irskoleverksamhet h8r planlagts med byggstart under 2019. Utöver tillbyggd förskola vid I-Iorsby sa behöver 

arbetet inled8s under 20 19 med förstudie av ytterligare en förskola i Herrljunga Hitort. 

Barnomsorg pa obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar 

fr{m 05.30 och vardaghtill8r fram till kl 20 .30. Vid behov länmas en ansökan till fönraltningen som prövar om 

rikt\injern8 toratt beviljas barnomsorg på obek.·-väm tid är uppfyllda. 

l Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på torskoleplatser i Eggvena och Hudene Vid 

platsbrist i Eggvena och Hudene kommer platser att anvisas vid förskolor i Herrljunga tätort. 

Förskoleverksamheten fortsätter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under 2019. 

Ledningsfunktionen av förskolans verksamhet har stärkts. 

Grundskola, grundsärskola 
Det systematiska k-valitetsarbetet resulterar i förbiittrade uppföljningar och analyser av de mål skolan bar att 

förballa sig till. Unelerlagen beslår blm1cl annat av trivselenkäter kring ''mjuka" frågor samt sammanställningar 

och analyser m· elevernas måluppfyllelse i samtlig8 ämnen Utvecklingsområden identifieras med ins8tser både 

p{l CöJv8ltnings- och skolnivå . Arbetet är ständigt pågående och fortsätter under 2019 

Unuer ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med Mt utveckla 

tillgiingligheten i rörskola och skola för 8tt göra den mer inkluderandetoralla barn och elever Planeringen m' 

delt8 arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet 

har han som ml\1 att öb kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med 

mwiindbara strategier, metoder och redskap tar att möta alla elever i det vard8gliga arbetet. Arbetet fortsätter 

Uneler 2019 kommer fokus inrikt8s pi\ ett språkutvecklande arbetssätt i all8 ämnen och hur elever med svenska 

som anorasprak sk8 kunna mötas kvalitMivt i undervisningen. Det sista grunuskoleområdet kommer ocksa att 

delta i Skolvcrkets satsning, Läslvftet. Fyrskolans område kommer att arbeta i ett hälsofriimjande projekt "Puls 

t(ir Uirande" för detta projekt har Folkhälsomedel beviljats och projektet innebär en daglig pulsaktivitet 

En smnverkm1 mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande 

i1rcn Sv ftet ii r bland annat 8tt svnliggör8 tillverkningsindustrin och det lokala niiringslivet och diirigcnom 
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möjliggöra att alla ungdomar kan görn väl underbyggdn programval till gymnasieskolnn . Al torpskolan har en väl 

strukturerad verksamhet l'ör detta och arbetar också med att eleverna tär Yara ute pil PRAO 

Gymnasieskolan 
KLmskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetatsrram 

och gemensamt \'alts ut i det systematiska k-valitetsarbetet Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens 

rekryteringsmilJ gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående . Samverkan 

mellan företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland am1at i syfte att skapa en större 

medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. 

Komvux 
Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgärda som 

huvudman Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per tennin. 

Smnn\dsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildnings frågor. 

Musikskola 
Musikskolan kommer under 2019 att tydliggöra mål och riktlinjer och göra musikskolans verksamhet allt mer 

tillgänglig Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och 

utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett 

målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Musikskolan fortsätter att med stöd av 

Kultum\dets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola 

Bibliotek 
Biblioteket sntsnr extra resurser pi.\ biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt pi\ ett digitnlt lyft, som skn 

innebära mer regelbundna och frekventa Internel-drop-in för nllmänheten Utöver detta görs en snlsning pii 

arbete med marknndsföring 8V en läs- och skrivstation för funktionshindrade Allt detln möjliggörs genom 

e\lerml medel !rån Stntcns Kultumid for ''Sti:irkta bibliotek'' 

Fritidsgi1 rd 
hitidsgfJrden hm Will m fl! ntt erbjuda en Yerksamhct som tir 8ttraktiY för tjejer oeh killar. Fritidsgi1rdcn strii\·ar 

eller att ha en bred \·erksamhet som gör den attmktiv si\ att milngn ungdomm deltar Fritidsgt1rdens övergripande 

mfll tir all bidm till ntl ungdomar kiinner sig viiikomna och ges en kompletterande och mcningsl'ull fritid. 

Medborgardialog 
Vid frågor där det li:impar sig att nyttjn medborgardialog som metod kommer detta göras. 

Ekonomi 
Bildningsnämndens budgetram för 2019 är 241 765 tkr, budgetramen för 2019 bygger på nedanstående tabell. 

~åde,,_~1~ .... . _y-. •• t~,-T~~:J:W:JJ~·m-m:l'jt"E\·rörtyd-ligaride --:--~.-: · --.1 
,'U .•. 1.,. j·: -\",{'·.~·. •: .• (•;.;;,·'i' ... ~-·,~- , ·~~ 1'- '· ·'.' , .. ,,_ ·. ' -· ' ' : 
~llt~ ..... ~~(tkr)j~...:i~~:; ___ __ :.1:..:..,: ._:_n:t'_ 

Prisökning 545 1,9% 

Demografi förändring l 792 Befolkningsstatistik 

Nntionella beslut 181 statliga medel 

Lä nerevidering 4 161 2,6% 

Rmnvi:ixling !T -314 !T/Service 

Komp! ramväxling IT -234 !T/Service 

Kapitalkostnadsförti ndring 326 Kostnadsneutral 

Totalt 7 327 
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Bildningsntimndens budget ökar med 545 tkr för Prisuppräkning. Summan har tilldelats enligt ek:vationen budgel 

minus löner multipliceratmed l ,9 %. KPI-uppräkningen ska kompensera för 2018 års prisökningar. Utöver detta 

lönen::videringen med 4 161 tkr som grundar sig på ökningen 2018 samt kvartal ett 20 l 9 

Bildningsnämndens budget ökar med 181 tkr i med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår: 

skolslart 6 års ålder, nynnlända i gmndskolan, förslag skolkommissionen, genomströmning gymnasieskolan, 

skolkostnadsutrustning, branschskolor, prao, utveckling nationella prov. Borttaget från tidigare år är rätttill 

komnt:\ smnt lovskola 

Bildningsnämndens budget ökar med 1792 tkr efter avräkning mot demografimodellen Detta bygger på SCB 

prognos där man ser och har en ökad tillväxt i skolåldrarna 

En ramväxling om lotalt -548 tkr görs från bildningsnämnden till IT som numera skall tillhanda hålla 

datorsupporten för skoloma. I tidigare dokument har man tagit hänsyn till en IT support om 60% där av -314 

lkr, men mnn vtixlar ytterligare då !T skall tillhandahålla 100% 

Budgetfördelning 
Stora delar nv Bildningsntimndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng multiplicerat meJ den 

aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och volymer får dtinned en stor påverkan på 

budgettillclelningen. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn-, elev- och programpeng har fått 

kompensation för den faktiska löneökningen och int1ation Unelantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, 

interkommunala kostnaderlintäkter och dylikt där prognos/avtalligger till grund för budgettilldelning. 

Budgetfördelning till verksamheterna 

Nämnd 
Förvaltningsledning 
Elevhälsa, familjecentral, modersmål 

Förskolan ink! kooperativ, Dbv. 
Fritids 
Gnmdsärskolan 
Gmndskolan 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasieskolan internt 
Gymnasieskolan externt 
Vuxenutbildning 
Fritidsgärd 
Musikskola 
Bibliotek 

Allmän kultuf\erk 

Summa 

*Budget 20 l g ink! löneökningnr 

8 059 
s 995 

55 802 59 581 
15 781 18 165 
3 737 4 172 

93 604 89 853 
2 316 2 460 

28 709 26 064 
12 415 9 744 
5 264 5 399 

670 609 
2 091 2 021 

4 538 3 844 

229 260 

239 581 237 521 
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Socialnämnd 

Ansvar och uppdrag 
Social nämnden hm till uppgin att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mal och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan 

l'im1as i lag eller förordning . Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning -utredning och beslut om insatser för 

enskilda incli,·ider inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och l~1miljeomsorg . 

Socialnämnden arbetar ocksil med förebvggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i 

kommunen . Insatserna utfi:.'lrs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen 

Samhällels socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors 

-ekonomiska och sociala trygghet, 

- jiimlikbel i levnadsvillkor, 

-aktiva dellagande i samhällslivet . 

Socialtjiinsten skall under hänsynstagande till mämliskans ansvm för sin och andras sociala situation inriktas pa 

all lrigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga p<'t respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmJtt och nyckeltal 

Nämnd och fön•altningsledning 

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enligbet med de lagar, riktlinjer och 

beslut som t~1ttas. 

Myndighet 

Verksambet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017 

All myndighetsutövning är sedan dess samlad i en verksamhet med en gemensam chef. Verksamhetens uppdrag 

är att ta emot ansökan från och 1mmälan gällande kommuninvi\nare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. 

Vi möter kommuninvånare i alla i\ldrar. 

Pn enhet Vu:\en handläggs ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver 

bisti\nd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bisti\nd som den enskilde har rätt till samt 

följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistand. 

Pi\ enhet Vuxen handläggs även Urenden där personer ansöker om eller efter amnälan är i behov av stöd och hjiilp 

för sin missbruksproblematik Socialsekreterama utreder och beviljar bistand om behov finns Ibland är 

vardbehovet si\ omfattande att det inte räcker med det stöd vi kan erbjuda via vår öppenvårdsverksamhet utan 

elen enskilde mäste placeras pö behandlingshem och ibland filr detta ske med tvång erteransökan till 

Cöf\'nltningsrällen om vård enligt Lag om vård av missbmkare i vissa falL L VM Socialsekreterama samarbetar 

ona med öppenps1·kiatrin df1 del iir vanligt 1.1tt personen Uven har en psykiatrisk problematik 

Vid i\rsskiClet bildades VIN-gruppen . En grupp som har en representantmed lrån Verksamhet Mvndighcts alla 

enheter och som ska ha en uliikml kompetens i arenden som rör völd i niiJn relation. Gruppen tral·l~Is regelbundet 

och hnr hittal former. rutin och m betsstitt som ii r mycket användbara niir ett ärende aktualiseras p<1 ni\gon av 

enhelcnw Clruppens medlemmar har böcle en konsultativ och en operativ roll l gruppen i'inns ii\·en pe1somd med 

i'ri\n Verksamhet Socinll stöd 

Pi'1 enhet 13am och Cnmilj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om all bam 

Car illa i i\ldem 0-17 flr och unga vu:\na l R-20 flr samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrnrollen. 

Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistand enligt Socialtjiinstlagen, SoL. Utredningen kan mnma 

ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda besttimmelser om v<lrd av unga, L VU, som liimms till 

Extra meddelande



Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

l'ii!Yiiltningsriittcn l(ir prii\'ning Socialsekreterama följer äYen upp och omprl'l\'ar kontinuerligt bcvilpt bistimd 

1-fiir rinns ocksii linniljccentralcn 

P<i enhet Försörjningsstöd hanelitigger socialsekreterama ansökan om försörjningsstöd och arbetar akti\t med att 

elen sökande ska bli självförsörjande genom arbete altemativt fadenersättning som är möjlig via mu1an 

huYudman siisom foörsiikringskassan. Socialsekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma 

om det till exempel fi1ms en missbmksproblematik hos den enskilde eller om föräldrama önskar stöd i sin 

föräldrmoll altemati\t anmäla till enheten Bam och familj om det finns misstanke att barn far illa . Budget- och 

skuldr{Iclgivning samt döclsbohandläggning hör till enheten 

Niir det giiller l~uni\jerättsliga tirenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är git1a men överens gällande 

t~1derskap och viirdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljtmga Övriga familjerättsliga ärenden handläggs 

av t~1miljertitten pii Socialtjänsten i Borås. 

Samtliga handläggme ska vara väl förtrogna med aktuelllagstiftning inom sitt område. Fömtom ovan nämnda 

lagar sii ska handläggama, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i 

Föriildrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjuk:värdslagen, HSL, och Offentlighets

och sekretesslagen. 

Cc n tratt stöd 

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. Staben är en 

stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och 

heslutsunderlag Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdmg av f'l'>rvaltningsledning utreda 

och beredn ärenden. Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timviknrier på 

tomma pnss Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst. 

Alkoholhnndläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Liclköping. 

Yard och omsorg 

Verksamhetens uppdrag är lltt ge stöd och hjälp till främst äldre personer sa att de tillförsäkras en sktilig 

Jcvnadsniv[I. Insatserna ska ut fonn as så att de stärker elen enskildes möj Ii g het att lev<~ ett tryggt och sjtilvständigt 

liv Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukviircl (sjuksköterskeinsats, rehabinsnts och hjälpmedel') 

dngvcrksmnhet för personer med miJmesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet Då bcho\'en inte kan 

tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på v<ird och omsorgsboende . Det är 

Sncinltjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinJer som reglerar stödet. 

Verksamheten är indelad pii fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hem~jukvård och stöd i ordinärt boende 

Enheterna leds nv åtta enhetschefer Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung. 

Socialt stöd 

Verksamheten tir indelad i tre enhetschefsområclen; Sysselsättning, Fw1ktionhinder samt Verkställighet. På 

socialt stöd gemensamt, fi1ms också familjerådgivning 

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska 

tillförstikras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad enligt LSS, en servicebostad enligt LSS samt ett 

nntal ärenden gällande personlig assistans enligt LSS. 

Enl1eten för svsselsiittning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till 

att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer 

med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 

Inom enheten Verkställighet har lorvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socinltjänstlagen (SoL) bi1de 

bisti\nclshedömcla insatser såsom vuxcnbehandling, boenclcstöcl, fmniljebehanclling och insatser tormålgruppen 

ensamkommande barn och ungdomar, HVB EKB H Vl:3 verksamheten tir dock helt avvecklad uneler 2018 och 

!'mm augusti 20 l X beclri\'er knmmunen enbart Stödboencle för millgruppen ensmnkomnwndc. Enheten inrymmer 
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även en öppen \'erksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning samt introduktionsenheten för 

nyanlända . Introduktionsenheten arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer 

VerksamhetsmJtt och nyckeltal 

r• .. ~ - .._IJ.• .. l ·~·--:.•r ... · .. •- ..... r .. · .. , ..... ( ;- .; · "t-,_*' 'r , -,, - _..,_..,. 

· Volymtal , -.. ·- ·-· ·· .. ·· ~ .. ! ·, · - -· .... . J - . Utfall • l • Utfall · Budget "···- Budget 
~·,J_,.;_~~:.·"!'=I~; .. (t .. ~:-:;-~ ... ;_;.:··,~:\ ... ~·:·~~\- ·. _l 1-._.·. • ·~.-.··: , ·~·· - 1

11 r-- : 
,? ~ ,._, ·-~·.··:· .:. ', .. ,_ .... ,,!,__ ......... "- ••• l~. -.t -2016 -' 1:·2017,· . 2018 ·.·· ~:·2019 , 

Antnl folkbokförda 65+ 2 200 2 246 2 264 

Anlnl folkbokfördn 80+ 559 565 586 

Antnl säboplalscr 81 77..3 91 

AnlDI kortLidsplatser 9.8 9.0 8 
An lDI hem~jänsltimmar 64 266 64 422 64 ()()() 

AnlDI personer med pers. ass SFB 15 15 16 

AnlDI personer med pers. ass LSS 8 7 9 

AntDl dygn placeringar bam (exkl EKB) 538 832 l 480 

Antal dygn placeringar vuxna 2 369 2 843 3 135 

Antal biståndsmottagare 169 179 180 

: Nyck~lt~ . . .· ,·. · ... ":: .. .· ,· · -.Utfall · .. :. Utfall , Riket 
'r.. ; ... · ·· · . · · ~ · _ . . . . . · 1 . • •2016 · - 2011 · 2011 . 

Andel In v 80+ i särskilda boenden 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+ 

Andel in v 80+ med hemtjänst i ordinärt boende 

Kostn hem~jänst äldreomsorg kr/inv 80+ 

Kostnad äldreomsorg kr/inv 

Nettokostnadsavvikelse ÄO% 

Andel invånare med insats enligt LSS 
Kostnad funktionsnedsältning LSS och SFB, 
kr/in v 

Nettokostnadsavvikelse LSS % 

Kostnad IFO kr/inv 

varav kostnad bam och ungdomsvård kr/im' 

varav kostnad missbmksvård krlinv 

vamv Kostnad ekonomiskt bistand kr/inv 

Nettokostnadsavvikelse IFO % 

Verksamheten under 2019 

Nämnd och förvaltningsledning 

l l ,4 

113 760 

23,5 

81 415 

13 028 

-0,6 

0,62 

4 133 

-1,2 

2 932 

l 178 

628 

948 

-l.l 

ll,l 
126 285 

25,1 

90 464 

14 575 

7,4 

0,62 

4 337 

-6,0 

3 739 

l 840 

681 

992 

23 .0 

12,5 

135 172 

22,7 

79 762 

12 025 

0,72 

5 853 

4 513 

2 032 

771 
l 351 

2 318 

598 

91 

8 
65 ()()() 

15 

7 

l 500 

3 000 

180 

l januari tilltrtider en ny nämnd. Förvaltningsledningen kanuner därför anordna en utbildning för lednmötema så 

de lär känna de olika verksamhetsområdena och lagrummen som nämnden ansvarar för 

En handlingsplan för att implementera digitaliseringsstrategin ska arbetas fram samt att arbetet med all 

digitalisera förvaltningen behöver förstärkas, via bland annat e-tjänster. Arbetet med heltid som norm kommer 

fortsätta. Processkartläggning av de olika processerna inom förvaltningen kanuner att fortsätta. 
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Myndighet 

I september 2018 till sattes en enhetschef för Verksamhet myndighet med s~r fte att arbetsledningen ska komma 

niirmare medarbetarna och verksamheten. Under år 2019 kommer myndighet att fortsätta utveckla verksCJmheten 

och l'ti till ett samarbete mellan enheterna så att medarbetarna känner att de alla tillhör en gemensam verksamhet 

E:tt nr·hete som hl i vit t(irsena t på grund av svarighet med att rekrytera socionomer Vi har under ar 20 l 7 och 20 l 8 

hart konsuller som täckt upp pfl de vakanser som vi hnft men en konsult för\'altar och gör sitt uppdrag medan 

anstiilld personal utvt:cklar och tir mön om ntt fa en mbetsplnts med CLmgerancle rutiner och 

utvecklingsmöjligheter Fiirhoppningen är :Jtt cle medarbetare som nu är pfl plats ska tri vns och stannn på sinn 

ljtinsll;r df1 kontinuitet tir \' iktigt i socia lt mbele frnmför <~lit när det gäller nrhelelmed barn och deras familjer 

Verksam hete n kommer Curtstil ta att\ ma nngsnmmn vid pincering m· vwma och barn n ch ti\·en \ ' tig<~ 111 

ekonomiska aspekter vid vnl av placering på hem fOr vtml eller boende, I-IVB, och l~1miljehem Dock ska/mt1ste 

\'i enligt l knp 2~ Socinlljtinstlagen alltid utgfl l'n1n bnrnels bästa vid val nv placeringsConn och -hem, se tivcn 
sou 2016 :19. 

Dc ensamkommande bamcn, EK13, som kom under 2015 biirjnr nu bli eller ii r vuxmL Arbetet med dessa unga 

\·uxn:1 gflr in i ett nvtt skede där utbildning och nrbete är i t'okus. I-lur del blir mt:d nva gymnnsielngen iir i nuläget 

oklar, då den tillfälligt är stoppnd De ungn vuxnn som blivit beviljade stödboende, fortsatt boende i t~1miljehem 

eller på hem för \'{Jrd elkr boende, HVB , liksom de barn som är beviljncle plileering i familjehem följs 

kontinuerligt och dews bistånd omprövas minst vnrje halvår såsom mmnt bistånd som beviljats enlig t 

socialtjtinsllagen. 

Centralt stöd 

Förutom ordinarie arbete kommer arbetet med att digitnlisem påbörjas, blnnd annat genom att automatisera delar 

m· avgil'lsprocesscn, samt ntt utYecklingen av Viva fortsiitta s. Arbete med processkartliiggningm kommer 

fortsätta under 2019 inom ett antal områden. Arbetet med uppföljningar tillsammans med enheterna kommer 

fortstiltas och förbättms . 

Rckrvtering <IV nyn timvikmier är en viktig uppgift där bemmmingen och enhetschefem<J tillsmnmans behöver 

arhe tn för ntt locka personnl till Herrljungn. I monnationsaktiviteter konuner fortsätta under 2019 för att göm 

meclhorgmnn medvetna om vad kommunen kan erbjuda. 

Vård och omsorg 

Verksmn hett:n kommer implementera en del välfärdteknologi under 2019, bland annnt e-tillsyn i ordinärt 

boende, m·ckelfria Uls i ordinärt boende samt infömncle av Viva App för hemtjänst och hemsjukvårds personal. 

Heltidsprojektet fortlöper under 2019 inom hemtjänsten i Ljung samt i Hemgården omvflrdnacl Projektet 

m·slutas med en utvärdering i slutet av december manad. 

En ö\·ersvn om kartlaggning av befintliga kompetenser inom vi'lrd och omsorg genomförs. Kartläggningen blir 

grunden för att fö fram en hallbar kompetensutvecklingsplan för befintliga och kommande medarbetnre . I 
snmbnnd med ö\·ersynen görs även en annlys nv möjligbet till uppdelning av befintlign hemtjänstimmtser mellan 

service och omsorgsinsatser utifrön nuvamnde personalstyrka och utbildnings läge. 

En utredning !'ör att kw1nn inföm RAM beslut inom hemtjäns ten genomlors uneler de första månndema 

A ll<~ enheter fortsätter vidareutbildningen med Demens ABC 2 BPSD implementems fullt ut i alln verksamheter 

diir behovet av nnvtinclning finns 

Planen tir att stöd i ordinärt boende \·erksmnhet tl yttar in till befintliga lägenheter inom ett n v särskildn boendena 

i H en Ii unga 

Socialt stiid 

Den sliirsla l11riindringen inom Soci<Jit Stöd som påverkar verksamheten under 2019 sker uneler 2018 där 

sn mtliga tre HVI3 hem avvecklas och kommunen enbart bedriver Stödboendeverksmnhet för målgruppen 

ensamkommande bnm. Avvecklingen har resulterat i en minskad enhetschefstjänst där fyra enheter blivit tre , ett 

arbete 1 <Jtt tonnn nyn Soc1alt Stöd kommer fortsätta tmcler 201 SJ På Sysselsättrung hm ett minsknt antal cleltngme 

pi1 arbetsmnrknadsen.heten effekten av minskade intäkter på sikt ni'lgot som också kommer t~~ effekter på enheten. 
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l J t i lrfm förändri ngarnn kommer ett arbete med att se över samordningsvinster internt inom Socin Il Stöd att 

p{lhörps uneler höslen 2018 och fortsätta 20 l 9, 

Funktionshinderverksamheten arbetar nktiv1 med ntt fa s tställa basrutiner och ntt kompetensutveckla 

personalgrupperna. 

I övrigt kommer fokus för Socialt Stöd vara på visionsarbetet Socialt stöd hnr tagit trnm ett nyttmaterini där 

kommunens vision, det strategiska målet, imiktningsmål, prioriterade mål samt socialförvaltningens värdegrW1d 

är med för att skapn en tydl igare målbild och konunanärmare målarbetet Även uppföljningar och utvärderingar 

utifriln millarbetet i arbetsplanerna är inplanerade , 

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram 

Nämnd och förvaltningsledning 

Under förvaltningsledningen firms en butTert undanlagd för oförutsedda händelser. Verksamheterna 

ungdomsmottagningen och Bamahus tlyttas till förvaltningsledningen. 

Myndighet 

En mindre organisationsförändring gjordes W1der sommaren 2018 i1mebärande att en tjänst som enhetschef 

inrättades Tjänsten som l :e socialsekreterare konuneratt hållas vakant tills vidare, då medel saknas i budget till 

att anställa en efterträdare Att ett led som enhetschefinrättas på Verksamhet myndighet irmebär att medarbetare 

och arbetsledning får närmare till varandra, vilket gagnar verksamheten. 

Det l'inns ett äskande om att utöka med en tjänst som socialsekreterare på enheten Barn och familj Enheten har 

idag 3,5 tjänst i hudget Om inte medel tillskjuts till ytterligare en tjänst måste verksamheten ses över, vilket 

innebär risk för att myndighetsutö,·ningen gällande barn och deras l'amiljer blir lidande och <Jtt riittssiikerheten 

inte kungaranteras s<1som all utredningstiden hålls och att ärenden h<1ndliiggs skvndsamt Det ligger i sakens 

nutur all tikula tirenden s{1snm anmiilningar om barn som l~1r illa milste priorilcms, vilket innehiir att tirenden 

s;1som kontaktenmed placerade h<JnL omprii\·ning och (ivcn·iigandc 11\ ' insatsL:r l'i'n st:1tillhal\<i mL:d risk altiii 

kritik l'n\n IVO 

fr{m l januari 2019 hiir budget- och skuldrådgivning, dödsboamniilm1 och delar av administmtionen till 

111\'ndighet. /\11\nholhandliiggningen ll,·tt<IS till centrall stöd fmnilJecentralen !lyttas till Myndighet frfm Socialt 

stöd 

Centralt stiid 

2019 kommer Budget- och skuldri1dgivning, dödsboanmälan och delar av administrationen tlyttns över till 

myndighet och alkoholhandläggning tillkommer till centralt stöd. 

Viird och omsorg 

All<~ enheter inom vård och omsorgs verks<Jmhet anpassar sig efter tilldelad budget, det kan innebära 

nrgm1isatoriska Cörändringar och <Jtlmer km\· ställs pil sanwrhete mellan enheterna. Utifrån tilldebd hudget 

behöver verks<Jmheten se över möjlighetern<J till <Jtl arbeta sm<~rtare och använd<~ mer viilfärdteknologi. Flytten 

<JV stöd i ordiniirt boende blir ett måste för att verksmnhetema ska kmma gå ihop ekonomiskt ut<~n <Jtt 

person<Jlstyrkan ska behöv<~ minsk<Js. Hemsjukvårdsenheten behöver genomlys<Js och ses över om enheten har 

den funktion som iir tänkt eller om det finns andra alternativa lösningar. En stor utnwning blir <Jtt t~1 ihop 

somnwren utan att hyra in bemanningssjuk:sk:öterskor. 

Socialt stöd 

Socialt stöd <Jrbetar med <Jtt hitta smnordningsvinster internt för att fortsätta bedriv<~ utvecklingsarbete samt att 

kunn<~ verkställ<~ hasuppdmgen Soci<Jlt stöd har äskat om 0,5 åa till funktionshinderverksamheten 2019 där 

utökningen behövs för att täcka bemarmingskraveL Enheten ser över hur behovet kan lösas internt om den 

iisbde ramen ej tilldelas. Hela socialt stöd arbetar också aktivt med att hitta samordningsvinster internt för att 

rortsiilta bedriva utvecklingsarbete samt att kunna verkställa basuppdragen Inom enheten Sysselsättning är det 

t'riimst minsk<Jde intäkter för legoarbeten som påverkm budgeten neg<Jtivt även där ser vi över samverkm1 med 

mvndighet för <Jlt siikerstäii<J alt personer med beviljat ekonomiskt bistand och som kan vara dei<Jktig i en 
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arbetsmmknadsinsnts pa mbetsmarknadsenheten också är det. Inom Verkställighet ser budgeten ut att täcka det 

grund liiggnncle behovet även 20 l 9 Ett förslag som ligger ytterligare framåt i tiden är att utöka med en 

bch<111dlare inom verkställighet för att kmma täcka in t1er inom maigruppen samt att arbeta förebyggande. 

F<uniljecentralen tlyttas till Myndighet. 

Medborgardialog 
Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta göras. 

Ekonomi 
Summor enligt KF beslut juni 2018 ink l fördelning av lönepott 2018 samt kapitalkostnadspott 2019. 

Budgetförutsättningar 

Omrade.~~,S.'·•·T ~: ... ·•·. · .. -~~r 1 ''f,· ·/'t Summa .l E\' törtvdligande · '''.., ·.-(:· . -,;:"'~ 
~~~"'"'-~ r•;;"<; 1 ""y' .. ~ '"·:r-:'?"1{1~~ .-..... .......-;r . _,.. ·-·~ - -.~-~.-,_ .... - -7-;~~ -,-.;--;:::_--;.-. -~, 

~1# ...... ~r::;- . l-= ··~···.~:'~.~''""'J.: ... ~~.: .·.· . . .. · .... ·- :- . . t~· ---: ... :-.1~; .. :. :.-:'v . ~ '" ·-~ 
·~~~ti;;_;~lll'iifJ ·• ... :i_$ •• -.• 1~":1). ~,j.·:~- (tkr) ' ·-";·:.: -. ;"~..;: ;_, ;:.-~~-···:· .. "· ··::.·. ~:rll 

Lönerevidering 20 l 8 3 992 varav 2 895 ingår i rev budget 20 18 

Politiska prioriteringar o 
Nationella beslut 19 Missbruk av spel om pengar 

Prisuppräkning l 003 Intern & extern prisuppräkning 

V o l y m förändringar 513 Prognos demografiförändring 

Avräkning volymförlindring 20 l 7 -2 154 Utfall demografiförändring 20 l 7 

Kapitalkostnadspott 2019 -266 Beräknade kapitalkostnader 2019 

Ramvsxlingnr o 
Totalt 3 107 
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Drift 
I budgetförslaget från KS/K fo finns ingen ramtilldelning gällande åren 2020-2021 Dessa fitms därför inte med 

här. Samtliga kolumner är exklusive tlyktingverksamhet. 

Summa intäkter 

3 Personalkostnader 

4 Lokalkostnader, energi, V A 

5 Ovriga kostnader 

6 Kapitalkostnad 

Summa kostnader 

Summa Nettokostnader 

Förvaltningsledning 

M yndighet* 

Centralt stöd 

Vård och omsorg 

Socialt stöd* 

Summa 

Kommunh· 

Resultat 

~:<k~ f!ykting EG ~: ändras; slutversionen 

Fiirdelning per verksamhet 

T a be ll kommer i no vem berversionen. 

-36 726 

154 166 

12 996 

63 165 

259 

230 585 

193 860 

4 794 

44 805 

7 123 

I 13 350 

23 345 

193 860 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 

-29 963 

162 705 

8 239 

59 418 

825 

231 187 

36 960 

8 183 

115 555 

31 815 

201 224 

201 224 

o 

En t\irsta fördelning har gjorts uti fri\ n övergripande parametrar prisuppräkning internt och e:-;ternt samt löner. 

Verksamhet tlvkting är inte inriiknad i beloppen. BulTert på 2 000 tkr finns placerade under förvaltningsledning 

Övriga förändringar : 

Okade intiikter a\ ·gifter fiir ko st hjälper till att t'inansiera hehnv i ö\Tiga Cörvaltningen. Hagens nva 8vdelning har 

tilldelals hudgel för heli\r Budgel !'ör lwra Verkstaclsgillan är medräknad 

Ranniixlingar som gjorts inom förvallningen ärtl ytt av administrativa enheten ink! buclgel och skuldsanering 

tr{m centmil sliid till Myndighet, alkoholhaneiläggningen är !lyttad tri\n myndighettill centralt stöd Kostnader 

!Or Ungdomsmotlagningen och Bam<Jhus tlyttils trän socialt s töd tilll'örvaltningsledning. Familjecentr<1len tlyttas 

rriin socialt stöd tillm yndighet 

Sm.:iilll'örvaltningen yrkade inför hudgetåret på en ramförstärkning för att klllma genomföra nödvändiga ins<Jlser 

och [Jlgiircler i ronn <JV personalförtätning inom äldreomsorg, utifrån det faktum att verksamheten idag har 
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samma bemanning som l'ör en 5 ar seclnn Ylterligare nkuta behov som i dagsläget inte kunnat finnnsicms inom 

tilldclnt kommunhiclrng: 

Socia lsckretemrc 

Dcmcnssj uksköterskn 

Ökade volymer hemtjänst 

Öknd bemanning servicebostnd LSS 

Ökade koslnnder för placeringar IFO 

vw·m· uppbokode 

Kostnader 

Nettoresultat 

T as från buffert 

Summa redovisat 

Teknisk nämnd 

Ansvar och uppdrag 

J 416 

31 648 

4 436 

11 442 

3 249 

Tekniska nämnden tir väghålinre för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens 

gator. vägar, broar, t:1stigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även 

kommunal pmkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt tlaggning och dekorering av 

nllmtinna platser 

• Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vtigar och vägsmnHilligheler samt kommunens 

trafik- och tmfiksäkerhetsarbete 

• Nämnden <msvarar för projektering, upphandling och genomförande av fnstigheler och anläggningar i 

sam bnnd med beslutade investeringar 

• Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar sam\ tillhandahåller vaktmästeri , 

lokalvård, fordons- och tvättservice, 

• Nämnden ansvmar för kommunens verksamhetsloka ler, inklusive drift och underhåll , samt hyr externa 

lokaler åt andra förvaltningar 

• Niimnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd. 

• Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den 

kommunala tomtkön. 

• Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga. 

• Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen. 

• Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhallning, 

<Jvfallshantering, åtcrvirming och behandling av hushållsavfall. 

• Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handliigger ärenden gällande kommun<Jlt 

bidrag till föreningar. 
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Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmJtt och nyckeltal 

Nämnd och förvaltningsledning 

Ledning, uppföljning smnt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom detma funktion. 

Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, skog, bostadsanpassning och 

fastighetsreglering ingår. 

Fastighet 

Fnslighetsenhetcn lorvnltur i dagsläget ca 6R 000 m2 BTA loknlvta Enheten nns,·arar för undcrhflll. urin och 

skötsel a\ fnstighctsbest åndet snml histår verksnmhelerna med \aktmäslcritjiinster Vidare ansvarar enheten även 

rör skalskvdd, lås och larm suml hyggnndstekniskt brandskydd. 

Gata och p a r k 

Enheten för gntn och pnrk innehåller väghållning av kommunala gntor och allmännn platser, gatubelysning, 

trnfiksäkerhct, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl dri11 och 

underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrnstruktur- och trafikrelaterade 

program Aven förvaltning nv park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande 

skogsbruk ingår. 

Internservice 

Kommunens internservice syrtar till all stödja andm förvaltningar och möjliggöra lbr dem att fokusera på sill 

huvudsaklign uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en 

enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet. 

Lokalvård 

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens 

smntliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning. 

Måltider 

Måltidsservice skn leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster 

i fom1 nv måltider Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom 

förskola, skola, vård- och omsorg. 

Verksmnheten skn tillsammnns med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån ktmdens 

och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då 

Mållidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och 

närproducerade livsmedel 

Tvä/1 

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som laknn, handdukar och arbetskläder. Även 

kläder från de som bor på särskilt boende tvättas. 

Fritid 

Nämnden handlägger bidrag till föreningnr och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i 

kommunen samt kontakten med föreningar. 

Sim och idrottsha lien bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under 

september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever 

i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs 

ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt tilllägerverksamhet I huset finns även ett gym med 

gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen. 
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ldrotlshnllen och Mörlandnhallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till 

föreningm, evenenwng med mycket publik och privatpersoner samt tilllägerverksamhet 

Renhållning 

Renhållningsavdelningen nnsvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavtal l. Kommunens 

renh(illningsverksamhet är nvgiftsfinnnsierad. Insamlingen av kärl<lvtall och slam sker inte i egen regi utnn utförs 

av upphandlade entreprenörer Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade 

i\tervinni ngscentmler (Å VC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och 

ägs gcmcnsaml med Vårgärda kommun. På anläggningen finns en ::nrslutnd deponidel som ska slutläckas inmm 

2025 

Vad händer i verksamheten under 2019? 

Niimnd och förvaltningsledning 

försiiljningen n v tomler förvänlas fortsätta under 2019 . Ny teknisk chef väntas börja under första delen av året. 

Fastighet 

Utvecklingen il V fnstighetssystemel konuner fortskrida under hela 2019. r fastighetssystemet konune r nya 

underhållsplaner och driftinstmktioner att ta form Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och 

konstant mbete, som även kommer prägla 2019, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens 

lokiller 

Till- och nybyggnationen <lV 1-Iorsbyskolan/förskol<l konuneratt ske i etapper. Under 2019 kommer et<1pp l att 

avslutas och etapp 2 påbörjas. En hög underhållsskuld genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under 

kommande år är att hålla en hög takt på underhållet toratt inte öka på underhållsskulden. 

Den framtagnn Lokalresursplanen ska revideras och innefatta alla verksmnhetslokaler. Planen konnner också 

belysn skillnader mellan olika investeringsbegrepp samt behov av underhåll. 

Fastighetsenheten har också till uppgift att revidera brandskyddspolicyn samt upphandla nya ramavtal för el-, 

byggnads- och måleriarbeten. 

Gata och park 

Med stöd av den astaltsLmderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av 
gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och infonnation kan underhåll av 
kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. Ar 2019 planeras för en fortsatt satsning på 
undcrhållsnst~1ltering av kommunens gator och GC-vägar. 

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet planeras i Grude. Kostnadsberäkning pågår Lmder 
hösten 20 l 8, för ev genomtorande 20 l 9 

Förstudie pågår tillsmnmnns med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital 
teknik. Nuvamnde belysningsstyrning uråldrig och nuvarande styrfrekvenser ej längre tillåtna av PTS. 
Genom förande år 20 l 9-2020, 

För driften nv galor och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en 
clTektiv verksamhet, tillsmnmans med kommunens entreprenörer. 
Genomlysning nv nuvamnde entreprenadkontrakt pågår och fortsätter under 2019. 

Ansökan om medfinansiering från Tratikverket torupprustning av GC-vägar i Herrljunga, för genomförande 
under 20 l 9. 

Översyn av torget fmmför Kommunhuset planems under 2019. 

Förstudie om en ombyggnad av stadsparken pågår. Ansökan om medfinansiering från Soverkel skickils in under 
hösten 2018. 
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Tralikverket genomli:1r och pinnerar tlcrn projekt som berör Herrljunga 
1-örbigangspnr i Remmene och Fåglavik fortsätter, 
N v signalanliiggning jiirnviig som paverkar ö crgtm~nr och stationen i Ljung 
Uppruslning nv Älvsborgsbanan delen HerrljLmga-Borits . 

Internservice 

Loko/vin·d 
Loblvardsorganisationen har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på pensionsavgångar och 
utöbde stiidyto r_ Under året behöver lok<llvårdsorganis<ltionen arbeta fram strategier för att kunna möta det 
framtida rekryteringsbehovet 

Kommunen hur tlern större byggprojekt framtorsig vilket konuneratt s tälla höga krav på samordning. Det kriivs 
en hög tlexibilitel under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstäd, intorskaft:1 ny utrustning och 
upprätta nya stiidtorråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna. I framtiden behöver 
lokalvårdsorganisationen smnarbeta iin mer med övriga delar av kommunen för att kmma planera verksmnheten, 
kopplad till bvggprocesser, på ett än bättre sätt 

I samband med att nya städytor tillkommer uppkommer även ett behov av personal och arbetsbeskrivningar för 

dessa vtor Ny personal kräver en ökad utbildningsinsats som är långsiktigt hflllbar. Digitala program med 

utbildningsverktyg behöver Si.ltsas på vilka möjliggör det att balla utbildningar i kommunen pn tider som 

anpassas efter v<:rksamhetens behov I dess<1 program finns även repetitionsutbildningar för redan utbild<1d 

perso n<1l som behöver upptlateril sig och hnil<1 sig uppdaterade Att samtliga lokalvårdare tir utbildildC siikersliiller 

il t t k\ a liten p[i utiort arbete blir hög oeh det minskar riskc:n för <1rbetsskador ci"tersom ergonomiska sliidmetoder 

ii r en stor del ~l\" utbildningen . 

. l !h/tider 
Uneler öret kommer b,·ggnation m nvtt kök och nv nwtsal pitbörj<ls vid Horsb,·skoliln lnl(1r uppstart av 
bvgg.nationcn kommer personnl fn1n kostenheten bidrarned förslag på Jess uteormning Ä' en under b\ ggets 
gcnoml"i1rnnde kommer s\ npunkter l"raml\iras toratt få biista möjliga resultat. 

Under i\ret väntas ocksft Hudeneskolans kök bygg<1s ut på grund m· ökad proJuktion. I samband med 
utbvggnaJen behii\·er ä\'en maskinparken restaureras Under 2019 behöver Maltidsservice arhet<1 fram strategier 
för att kunni.l möta det framtida rekryteringsbehovet då det är stor brist på utbildatie kock<lr. 

Tviiii 

Tviillcn kommer unJer 20 l9 jobb<1 t(:ir ökad effektivitet. 

Fritid 
l sa mband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köp<1 s in en ny vattenrutschkana med en 
eventuell ny placering i simhallen. Översyn a\' tillgängligheten till anliiggningens omklädningsrum skal ses över 
och ötgiirdas 

Uppstart av dialogfonnn tor föreningam<1/ intressenter i Herrljunga kommun gällande ny konstgräsplan kommer 
<1tt s tartas upp, vad och var skall vi bygga? 

Översvn i.lV befintlig<1 t<:.ireningsm·tal där målsättningen är en samsyntoralla med lika villkor 

Översyn av befintligt bidragssystem , Vad kräver lagen av oss gälande hanteringen av handlingamn. Finns det 
ni\got d<.1torsvstcm som kan hjälpa oss i detta? 

Rcnh~llning 

För att minska miingden restavf<11l som gi\r till avt:1llsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels hörtler 

abonnenter ansluta sig till utsortering av matavt:1ll samt att hushall blir ännu biittre pi\ att sortem ut matavt:1ll och 

förvockningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av 

Cramg~ingsresultat. Nytt för perioden 2018-2020 är <1tt infonnationen ska tas fram p fl t1er sprak samt g örns mer 

liittillg.iinglig 
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På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp l Under 

2019-2020 kommer förstuuie/projektering ske gällande ny omlastningsstation på Tum berg. På 

omlastningsstationen omlastas det hushållsavt:111 som samlas in i Herrljunga kommun. 

Medborgardialoger 
Vid !l-ågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod konnner detta att göras. 

Ekonomi 

Gemensam t* l 328 
Gata & Park Il 269 l l 654 
Fastighel -2 138 13 632 
In ternservice* * 418 -104 
F ritidsverksamhet 

**!n Lemservice är samlingsbegrepp för Miillidsservice, Lokalvård och Tvätt. 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Kommunbidraget är fördelat enligt 2018 års fördelning. I budgeten för 2018 ligger lönerevideringen för 20 l 8 

med. 

Budgeten för verksamheterna under gemensamt, gata & park samt fritidsverksamheten är lägre än förra året och 

förklaras av lägre budgeterade kapitalkostnader. Internservicens högre krav om att lämna överskott förklaras 

även detta av beräknade lägre kapitalkostnader. 

Fastighets budgetram är 2 125 t kr högre till 2019 än den var året innan. Detta förklaras av att l~1stighet får 

Uickning rör samtliga kapitalkostnader 20 l 9 medan man 2018 en hart blev tilldelad den delen av kapitalkostnader 

som tiicktes av interna hvror 

Internservicen huugeteras meJ att liimna överskoll om totalt 415 tkr Della eftersom internpriserna inte iir 

.JUStcrade rör siinktu kapitafkostnaJcr 

Lönercvidering 2019 
Förändring kapitalkostnader 
Prisuppräkning 
Prisuppräkningar internt 

Totalt 

22 
594 
214 
-18 

812 

2018 års budget är justerad för lönerevidering 2018 samt jan- mars 2019 med totalt 93 tkr. Utöver detta är 

uppräkningen <1\" nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 214 tkr De 

intema tr ausaldionema geuea:rar en nelloinlilkl som är uppräkna u med 2,3 pro..:ent och ger -18 lkr i e!Tei,L p~t 

total en. 
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Summa 540 

Nettokostnad -l 213 540 

Kommunbidrag o o 
Resultat -1 213 540 

Renh<lllningen budgeteras för atl nollställa det positiva egna kapitalet 

Bygg och miljönämnd 

Ansvar och uppdrag 

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och 

bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och 

livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillståndlbygglov, bedriva fysisk detaljplanering och 

räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geogwfiskt 

infonnationssystem )och energiradgivning. 

Verksamhetsbeskrivning 
Miljöenheten 

Nämnden hm i uppdwg att övervaka efterlevmden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess 

föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. 

Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och 

alhnänhet 

.\li/j(iskydd 

Tillsvn m· elkrlevnad av milJöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex bntbmk, industriföretag, 

bensinstationer, m loppsrcningsvcrk, kvlanltiggningar, smö avlopp m tl . Inom miljöskvddsområdet ligger nckst1 

tills\ n sans\ ar l(ir llirorcnade om r{! den meJ p{lgi\ende verksamhet och tillsyn vid sanering i samhand med 

miljönlvckor Niimndcn hancllägger ocksil muni.ilningm och ansökningar av de verksamheter som har 

anmiilnings- eller tillst{mclsplikt och handlägger eventuella klagomål riktnde mot förctng och privntpersoner inom 

ddta nnm1de 

f-f äfsoskydd 

Tillsyn nv el'lerlevnad m· miljöbnlken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, daghem, simhnllm, 

verksamheter med risk för bloclsmitla, solarier, hyresbostäder m t1 Nämnden handlägger också ansökningm av 

de verksnmhcler som har anmälningsplikt sam l hnndlägger eventuella klngomi\1 riktnde mol verksmnheler inom 

clettn omn1de. 
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Renhalini ng 

Nämnelen hanclliigger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst 

dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering. 

Livsmedel 

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m 11 . Nämn<.len 

h11ndlägger också registreringm av livsmedelsverksamheter och utreder eventuella klagomål riktade mot 
verksamheter inom detta område. 

NatwTård 

Enheten tar prover på badvattenkvalilen i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar 

Avverkningsanmälningar granskas och besvaras vid behov. 

lr!f'ormalionsansvaret 

Infonnation till förelag och allmänhet Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller infonnation om hur 

ansökningar eller anmälningar gf1r till. Nämnden får aldrig arbeta konsultativt och ta fram lösningar på problem 

eller göra undersökningar som nämnden sedan själva ska godkänna eller granska. 

Plan- och byggenheten 
Nämndens uppdrag är bland mmat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är även 

beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen. 

P/anverksmnhet 

r:3vgg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad 

i lag Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen 

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svnrar 

kommunstvrelsen direkt för externa kostnader. 

Bygg/m•, Bygganmälan 

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år 

Tillsyn 

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontro Il, skyddsmm och hissar 

samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd. 

t.4BK-verksamhet 

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtal med 

Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas. 

Rhdgiv11i11g och Service 

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, 

färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. 

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i 

förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde. 

GIS 

Ansvsret l11r underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databsser och information med 

geografisk anknvtning ligger på nämnden. 

Flwtgimr~fJiVJiing 

lJppehi\lls med projektpengar lri\n F.nergimYndigheten under 2019 
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Rädd n ingstj ii n sten 

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhiingande t~1ra för 

oh·ckshämlelsc s11mt for att hinclrn och begränsa sk11dor på miinniskor, egendom eller miljö. Nämnden 11nsvarm 

ii\·en !lir lri\gor om tillstand till h<~nlering av hnmdfarliga varor som hanleras i kommunen Riiddningschefen har 

även delegerats <llls\·arel för kommunens siikerhet och krisberedskaps arbete t\ns,·nret ligger under 

1\ommunchelen och kommun stvrelsen 

Den kommunala riiJJningstjiinsten regleras U\' Lagen om skydd mot oh ekor. Lagen om e:-;traordiniim hiindelser. 

Lagen om hnmdfarlig vara. förordningar samt av kommunfullmäktige J'aslställda handlingsplancr. dels 

föreh,·ggande och Jels opcrilli\ t. Lagstiftningen styr hur samhällets riiddningstjänst sk;1 organiseras och heJrivas 

hirutom Jen övcrgrip;mde verks11mheten. som främst svftar till 11dministrativ11 arbetsuppgifter i egensk11p m· en 

politisk styrd kommun<Jl verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag clcl<Js i tre kategorier 

förebvggancle 

En stor del av det förehygg11ncle arbetet är myndighetsbaserat i form av tillst~ndsgivning och tillsynsarbete enligt 

l .ag om skydd mot olvckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken mellan 

kommunens sotningsentreprenör, diir räddningstjänsten ger medgivande till egen sotning samt övrig samverkan 

med andm kommunala förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste 

delen i det förehyggande arbetet är var skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter 

enligt lagen. Det sker främst genom radgivning, riktade kampanjer och utbildning 

Operativt 

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånama i kommunen. En 

beredskap som skall fi1mas tillhands om något händer den enskilde i samhället. En annan stor del av det 

operativa arbetet är alt hålla kvalilen och siikerheten uppe på materiel och fordon. Internutbildningsverksamheten 

tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska . Samarbete med 

sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde . Räddningstjänsten har 

gränslös samverkan (niirmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner. 

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. Beredskapen omfattar 

ett ansvar tor hrandlannanläggningarna samt åtgärder tOr inbrottslann. Räddningstjänsten har även en 

chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal 

om beredsk<lp för nödvalten och färskvatten tinns även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten 

Ejierfd/iande atgärder 
Räddningstjänsten ska !olja upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda på orsakemu till 

o l veka n. o lycksförloppet samt hur insatsen har genomförts . Det är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att 

personalen hearbetar tmumatiska upplevelser samt att de drabbade ges rimligt stöd. 

Ovrig l'erksamhel 

Riiddningstjiinsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och inbrotts larm . 

Avtal J'inns även giillande prov av brandlarm11nläggningar Räddningstjänsten tillhandahMler 

brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen 

Verksamheten under 2019 

Nämnden 
Från och med januari 2019 kommer Bygg- och miljönämnden att tillhöra en central nämndorganisation med 

nämndsekreterare från administmtionsenheten. En ramväxling sker mellan BlVIN och KS. 

Miljö en hete n 
Miljöenheten fortslitler med tillsyn nv enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan. Under 2019 

kommer de två sista socknarna att kontrolleras, Vesene och Grude. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli 

lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt . Inom 
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livsmedelsomradet kommer en organisstionsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut 

med att l·arje kontrollmyndighet sennst 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som 

jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtnl med större kommuner 

Miljöenhetenjohbnr nkti1·i med all fa fram olika möjliga lösningar. 

Under 20 l <J är m?dsättningen all fil i'ungerandc e-tjiinster när del gäller ansökningar och all i större utslriiekning 

jobba med \'{trt ärenuehanteringss1·stem EDP 

Pin n- och byggen h eten 
/\rhctct med deUdjpl<1ner l(\r hostadsbl ggande och akti1· pl<tnering l'iir lilh ii\l i kontmunen prio l' ileras Meningen 

är illl öka möjligheterna tillolikn tYper nv bebyggelse i tätortemn vilket skall stimulem intresset för marknaden 

alt h1 gga i Herrljunga . Pilmer i'inns all hittn nys lösningnr i'rnmöver vnd gäller adminislmtionen på enbclen, 

genom bland anmtl alt utveckln e-tjiinster för b~'gglovsansökningar Samnrbetsavtal i'inns med l<tnlmäleriel när 

det gäller nationell registerkartn och ndress- och byggnadsregister (ABT-nvtal) Dd gcografiskn 

infonnationssvstcmet GIS utvecklns ständigt i samnrbete mellan Vårgårua och Herrljunga kommuner Dess 

uppgirtär ntt leverem olikn typer nv information med hjälp av kartbilder 

Energiriidgivningen sker i smnverknn med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag friin 

Energimyndighelen. Bidraget är beviljat fram till 2020 

Räddnings tjänsten 

Verksamheten som vi kallar drift fortsätter som tidigare det vill säga myndighetsutövning, råd och inJormation, 

övningar, insatser, erfarenhetsåterkoppling samt externa tjänster/utbildningar. 

Personalförsörjningen kommer att ha sinn utmaningar biide när det gäller personal på dagtid och deltid p g a . 

rekryteringar så ser vi en hel del utbildningsinsatser under 20 l 9. 

20 l 9 skulle nrhetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för verksamheten inletts, men pga. regeringens 

räddningstjänstutredning ''en effektivare räddningstjänst" så kanske detta arbete skjuts pga. av nyrekrytering av 

Stf. Räddningschef så kommer inriktningen för denna tjänsts ansvarsområden att vara begränsade till att klara av 

Jet mvndighetsansvaret och kunna leverera utbildningar etc . Vi kommer därav inte att ha något särskild process 

mot niigon målgmpp. 

Under våren så kommer niigra större övningar att a~angeras för att ta det övningstema som vi haft kring brand i 

hyggn<td i mål 

Medborgardialoger 
Vid fr?tgor där det lämpar sig att nyttja medborgardin log som metod kanuner detta att göras . 

Ekonomi 

Plan - och Byggenheten 

Räddningstjänsten 

Summa 

l 070 
11 209 

3 932 

Fördelningen av 20 19 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2018 års fördelning. Notera att i budgeten för 

2018 ligger lönereviueringen för 2018 med. 
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325(81 tkr 2019) 
o 

- 15 
-129 

o 

20 18 års budget är justerad för lönerevidering 2018 samt j an-mars 2019 med totalt 3 25 tkr. Utöver 

detta är även nettokostnaden, exklusive personalkostnader samt kapitalkostnader, uppräknad med 

negativt om -15 tkr. Uppräkningen är gjord med beslutat PKV på 1,9 procent. Men då intäktema 

överstiger kostnadema blir nettoeffekten negativ. Kapitalkostnadsförändringen är kostnadsneutraL 
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Bilaga 1 

Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2019- 2021. 
Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl 

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt 

läge med goda kommunikationer. Ska Herrljunga kunna ta nästa steg så måste vi sluta nöja 

oss med "Våga vilja växa". Det är dags att gå från ord till handling och hoppa på tåget för en 

spännande resa in i framtiden. Vi vet att Herrljunga kan bättre. Det handlar bara om att inse 
att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en 

vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya 
sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klara vi detta. Vi ska ta ansvar för hela 

Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen skall vara av hög kvalitet 

och invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. Vi har en vision av ett 

Herrljunga där fler människor vill leva, utbilda sig, och forma sin vardag. Ett Herrljunga där 

alla kan känna sig trygga, sedda och få sina behov tillfredsställda utifrån sina egna unika 

förutsättningar. Vi tar ansvar, ansvar för ekonomi, jobb, utbildning och trygghet. För att klara 

alla utmaningar behöver vi ett Herrljunga där fler går till jobbet och där alla bidrar utifrån sin 

förmåga. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv. Framtiden är 

ännu ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med rätt ledning så har Herrljunga 

fortfarande det bästa framför sig. 

Demokrati och ledar·skap 
I framtidens Herrljunga har medborgama ett större inflytande över sin egen vardag än idag. 

Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga 
är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att 

politikerna arbetar för dem. 

B•·a vill ko•· fö•· jobb och fö•·etagande i Herrljunga 
Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat Företagare som vill 

etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen 

fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare. 

Skola och utbildning i världsklass 
I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera 

lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun 

klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet. 

Det ska vara t•-yggt att bli äldre i HelTljunga 
Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och 

personer med funktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. 
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Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor 

respekt. Äldrevården ska kännetecknas av stor mångfald valfrihet och kvalite. 

Stöd nä•· de egna kt·aften inte •·äcker 
I framtiden ser Herr! j unga kommun till att de som hamnat snett får de stöd och de resurser de 

behöver för att av egen kraft ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens 

handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även 

familjemedlemmar och andra berördas intressen. 

Trygg på gator och t01·g 
I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra 

samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är 

låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel. 

lnteg•·ation som en framgångsfaktor 
Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. 

De erfarenheter och kunskaper de har med sig berikar hela vår kommun. 

Ansvar för miljö och klimat 
Framtidens Herrljunga ligger på framkant när det gäller hållbar utveckling och miljöarbete. 

Bo och bygga i HelTljunga kommun 
I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur 

tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt. 

HelTljunga kommun som en att•·aktiv at·betsgivare 
Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik 

som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen bidrar till 

att göra arbetsplatserna attraktiva. 

En meningsfull f.-itid 
I framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och 

brett Alla, men särskilt bam och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid . 

-Centerpartiet ~ .. Kommunens Väl 
~~- ;' · Partiet med lokal förankring· 

t1ERRLJUtlGA 

Kf~ 
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstning BILAGA 1, KF§ 149/2018-11-13 

Omröstning § 
149/2018-11-13 

LEDAMÖTER NÄRVARO Budget 2019 
AV- AV-

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STAR JA NEJ STAR 

c 
Johnny Carlsson x x 
Simon Fredriksson x x 
Jessica Pehrson x x 
Andreas Molin x x 
Cecilia Frändberg 

Torbjörn Holgersson 

Ersättare: 

Brita Hårsmar x x 
Christer Amnehammar x x 
Susanne Marstorp 

KD 

Ingemar Kihlström 

Fredrik Svensson x x 
Ersättare: 

Staffan setterberg x x 
Ove Severin 

KV 

Ronnie Rexwall x x 
Christina Glad x x 
Börje Aronsson x x 
Ersättare: 

Gun Carlsson 

Lennart Ottosson 

L 

Elin Alavik x x 
Håkan Körberg x x 
Charlotta Noren x x 
Ersättare: 

Anders Lennartsson 

Inger Gustavsson 

Summa denna sida 11 3 
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

Omröstning § 
149/2018-11-13 

NÄRVARO Budget 2019 
AV- AV-

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STAR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STAR 

M 

Christina Abrahamsson x x 
Gunnar Andersson x x 
Karin Carlsson x x 
Ersättare: 

Osborn Eklundh 

Carin Martinsson 

s 
Mats Palm x x 
Anette Rundström x x 
Björn Wilhelmsson x x 
Kerstin Johansson x x 
Bert-Ake Johansson x x 
Lise-Lotte Hellstadius x x 
Jan Bengtsson x x 
Ersättare: 

Marie Frost 

Tomas Svennberg 

Kari Hellstadius 

Kurt Hallberg 

SD 

Jacob Brendelius x x 
Tommy Thulin x x 
Jimmie Stranne x x 
Auli Karnehed x x 
Ersättare: 

Marco Glad 

Peter Muller 

Summa denna sida 7 7 
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NÄRVAR O/OM R ÖSTN l N GSLIST A KOM M U N FULLMÄKTIG E 3 

NÄRVARO 
,... v- .-\V -

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STAR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STAR 

v 
Terese Eneman x x 
Magnus Jonsson x x 
Ersättare: 

Bo Naumburg 

Lillemor Fritioff 

Ordförande 

Andreas Johansson M x x 
Summa denna sida 1 2 

Totalt samtliga sidor 19 10 2 
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