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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-05-29 

KS § 101 DNR KS 72/2017 355 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning Grude 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-04-04 från Mona Lennartsson i Ljung. 
Förslaget är att: 

"Ge tekniska nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3) samt att om så behövs anslå medel till 
telmiska nämnden för detta ändamål. " 

Förslaget hänvisar till ett beslut fattat av tekniska nämnden 2017-03-01. 
Förvaltningens egna undersökningar visar på att ytterligare belysning skulle öka 
trafiksäkerheten så pass mycket att åtgärden motiveras. Ytterligare belysning är 
möjlig. Kostnaden beräknas till 172 tkr för att sätta upp ytterligare fem stolpar, i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-24 
Tekniska nämnden § 68/2017-05-04 
Kommunfullmäktige § 50/2017-04-11 
Tekniska nämnden § 31 2017-03-01 
Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Expcdicrns till: Kommunfullmäktige, Förslagsställaren 
För kiinncdom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 3



Ärende 3



 
 
 
 

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning i Grude 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-04-04 från Mona Lennartsson i Ljung. 
Förslaget är att: 
”Ge tekniska nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3) samt att om så behövs anslå medel till 
tekniska nämnden för detta ändamål.” 
 
Förslaget hänvisar till ett beslut fattat av tekniska nämnden 2017-03-01. 
Förvaltningens egna undersökningar visar på att ytterligare belysning skulle öka 
trafiksäkerheten så pass mycket att åtgärden motiveras. Ytterligare belysning är 
möjlig. Kostnaden beräknas till 172 tkr för att sätta upp ytterligare fem stolpar, i 
enlighet med förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24 
Beslut TN § 31 2017-03-01 
Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef  
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 
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~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
"'Il V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 32 

KF § 50 DNR KS 072/2017 355 

Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2017-04-04 från Mona Lennartson m.fl. boende i Grude: 

"Under slutet av 2016 påbörjade Trafikverket arbete med att räta kurvor på väg 
183 i Grude. 
Från korsningen mellan väg 182 och 183 vid Grududevi förbi infarten till Grudevi 
och Skattegården, förbi korsningen vid Grude kyrka och Kippevägen, förbi infarten 
till Bredgården och förbi korsningarna med Muskåsvägen och Smedtorpsvägen vid 
Östergården fanns nio (9) gatlyktor. Atta ((8) av dessa togs bort först när arbetet 
med rätningen av vägen i stort sett var slutfört. En (1) gatlykta.fick vara kvar ef
tersom Trafikverkets huvudledsskylt satt på denna. 

Enligt Trafikverket passerar här 1.570 fordon/dygn, varav 200 tunga fordon. 

På denna vägsträcka går skolbarn till och från skolbussen. 
Många som bor i Grude går också här när de går Muskåsrundan. 

Vägen är trots ombyggnaden fortfarande smal och utrymmet utanför kant linjen är 
ytters litet så det finns inget att t.ex köra barnvagn på vid sidan av kantlinjen. 

Juslerandes sign 

~ · 

Vi har upplåtit mark för att tryggheten och trafiksäkerheten längs denna vägsträcka 
skulle öka. Nu har det blivit tvärt om. Det är mycket beklagligt. 

Vi befarar att det som skett i Grude bara är början på nedmontering av gatubelys
ningen på landsbygden eftersom vi erfarit att inga skadade gatlyktor får ersättas. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar: 

att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3 ). 

att om så behövs anslå medel till Tekniska nämnden för detta ändamål. 

Med hopp om ett positivt beslut i detta ärende". 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-05-29 

KS § 100 DNR KS 175/2013 354 

Svar på motion om vinterväghållning i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Christina Glad (KV) har 2013-06-25 inkommit med en motion som syftar till att 
upphäva tekniska nämndens beslut rörande vinterväghållning. Motionen har beretts 
under lång tid och tekniska nämnden har 2016-03-31, § 37, fattat ett nytt beslut i 
frågan och föreslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
Det beslutet överprövades i förvaltningsrätten, som 2017-04-18 har meddelat dom i 
ärendet. Tekniska nämndens senaste beslut gäller och ärendet kan därför beredas av 
kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-10 
Förval tningsrättens dom 
Tekniska nämnden§ 37/2016-03-31 
Tekniska nämnden§ 36/2016-03-31 
Kommunfullmäktige§ 112/2013-09-03 
Motion inkommen 2013-06-25 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att återkomma med en 
konsekvensanalys. 

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

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighrt med tekniska nämndens förslag 
Nej - återremiss i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som reserverar sig beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med tekniska nämndens förslag (röstningsbilaga 1, KS 
§ 100/2017-05-29). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Björn Wilhemsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 4



 KOMMUNSTYRELSENS  TJÄNSTESKRIVELSE 
 FÖRVALTNING 2017-05-10 
 ALFRED DUBOW DNR KS 175/2017 354 
 T.F KOMMUNCHEF SIDA 1 AV 2 
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Svar på motion om vinterväghållning i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Christina Glad (KV) har 2013-06-25 inkommit med en motion som syftar till att 
Tekniska nämnden upphäver sina beslut rörande vinterväghållning. Motionen har 
beretts under lång tid och tekniska nämnden har 2016-03-31, § 37,  fattat ett nytt 
beslut i frågan och föreslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
Det beslutet överprövades i Förvaltningsrätten, som 2017-04-18 har meddelat 
dom i ärendet. Tekniska nämndens senaste beslut gäller och ärendet kan därför 
beredas av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Hela ärendet har pågått under flera år. Fördröjning beror dels på att dåvarande 
kommunstyrelse inte behandlat ärendet och dels på att beslut i tekniska nämnden 
har varit föremål för laglighetsprövning. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens dom 
Tekniska nämnden § 37/2016-03-31 
Tekniska nämnden § 36/2016-03-31 
Kommunfullmäktige § 112/2013-09-03 
Motion inkommen 2013-06-25 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
Alfred Dubow    
Tf kommunchef 
 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Hela ärendet har pågått under flera år. För att ge en överblick presenteras här en 
sammanfattning över de händelser som ligger i ärendet, sorterat i tidsordning: 
 
2013-04-18, § 43: Tekniska nämnden (TN) beslutar att vinterväghållning för 
enskilda vägar, som utförs av kommunen, upphör samt att bidraget till enskilda 
vägar höjs och att ett reglemente för bidrag till enskilda vägar ska arbetas fram. 
 
2013-05-23, § 56: TN avslår förvaltningens förslag om att höja snödjupet för när 
snöröjning startar på lokalgator. 
 
2013-06-25: Motion inkommer om att TN ska upphäva sina beslut. 
 
2013-09-03, § 112: Kommunfullmäktige överlämnar motion om 
vinterväghållning till tekniska nämnden för beredning. 
 
2016-03-31, § 36: Tekniska nämnden upphäver beslut TN § 43/2013-04-18 och 
TN § 56/2013-05-23. 
 
2016-03-31, § 37: TN beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad, eftersom motionärens förslag har uppfyllts när TN upphävde  
§ 43/2013-04-18 och § 56/2013-05-23. 
 
2016-04-18: Ansökan om laglighetsprövning inkommer till Förvaltningsrätten i 
Jönköping med argumentet att ledamöter i TN varit jäviga. 
 
2017-04-18: Förvaltningsrättens dom inkommer. Överklagandena avslås och 
därmed vinner TN’s beslut laga kraft. 
 
 

Ärende 4



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I ~ IV TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 
Sid 11 

I 
TN ~ 37 DNR TK 175/2015 

Svar på motion om vinterväghållning i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare, 2013-04-18, beslutat att överlämna ansvaret för 
vinterväghållning på enskilda vägar till respektive väghållare samt att höja bidra
get till enskilda vägar. Beslutet har ännu inte verkställts eftersom det först ska be
handlas i kommunfullmäktige. 2013-06-25 inkom Christina Glad (KV) med en 
motion som yrkar på att tekniska nämnden upphäver beslutet. 

Kommunal vinterväghållning av enskilda vägar är ovanligt i kommuner men har 
funnits i Herrljunga kommun under många år. Herrljunga är en kommun med en 
aktiv landsbygd och har som vision att ha en välkomnande VI-känsla i kommu
nen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterat 2016-03-17 
Beslut TN 2013-04-18 §43 
Beslut TN 2013-05-23 §56 
Beslut TN 2016-03-31 § 36 
Motion från Christina Glad 2013-06-25 
Bilaga till motion, från Christina Glad 

Förslag till beslut 
Presidiets förs lag ti 11 bes I ut: 

• Vid beslut TN 2016-03-31 § 36, 2016-03-31, beslutade tekniska nämnden 
att upphäva tidigare beslut och därmed har motionärens yrkande uppfyllts . 
Kommunfullmäktige föreslås därmed anse motionen besvarad. 

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Vid beslut TN 2016-03-31 § 36, 2016-03-31, beslutade tekniska nämnden 
att upphäva tidigare beslut och därmed har motionärens yrkande uppfyllts. 
Kommunfullmäktige föreslås därmed anse motionen besvarad. 

Anteckning 
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För l<linnedom 
till: 

Justerandes signatur Utdragsbeslyrkande 

Ärende 4
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Svar på motion om vinterväghållning i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare, 2013-04-18, beslutat att överlämna ansvaret för 
vinterväghållning på enskilda vägar till respektive väghållare, samt att höja 
bidraget till enskilda vägar. Beslutet har ännu ej verkställts eftersom det först ska 
behandlas i kommunfullmäktige. 2013-06-25 inkom Christina Glad (KV) med en 
motion som yrkar på att tekniska nämnden upphäver beslutet. 
 
Kommunal vinterväghållning av enskilda vägar är ovanligt i kommuner men har 
funnits i Herrljunga kommun under många år. Herrljunga är en kommun med en 
aktiv landsbygd och har som vision att ha en välkomnande VI-känsla i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut TN 2013-04-18 §43 
Beslut TN 2013-05-23 §56 
Beslut TN 2016-03-31 § 35 
Motion från Christina Glad 2013-06-25 
Bilaga till motion, från Christina Glad 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag 
 
Presidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 
 
 
 
Alfred Dubow  Börje Aronsson   
Teknisk chef   Ordförande Tekniska nämnden 
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Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
 
 
 

 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har tidigare, 2013-04-18, beslutat att överlämna ansvaret för 
vinterväghållning på enskilda vägar till respektive väghållare, samt att höja 
bidraget till enskilda vägar. Även ett uppdrag om att arbeta fram reglemente för 
enskilda vägar beslutades. Vid nästkommande nämnd beslutades att 
vinterväghållningen i tätorten inte skulle påverkas. 
 
Besluten har ännu ej verkställts eftersom det först ska behandlas i 
kommunfullmäktige. 2013-06-25 inkom Christina Glad (KV) med en motion 
som yrkar på att tekniska nämnden upphäver besluten. 
 
Enskilda vägar 
Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som 
har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller 
organisationer. En del enskilda vägar får statsbidrag. 
 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala 
gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. En stor andel av de enskilda 
vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän 
motorfordonstrafik. Cirka 7 700 mil enskilda vägar får statsbidrag. 
 
Sammanlagt är det cirka 23 000 väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna. 
Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en 
eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, 
exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. 

 

Kommunala gator och
vägar

Statliga vägar

Enskilda vägar med
statsbidrag

Enskilda vägar utan
statsbidrag
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Statligt bidrag 

Trafikverkets handlägger statligt bidrag till enskilda vägar. Det övergripande 
syftet är att stödja de transportpolitiska målen. Bidragen ska: 

• underlätta boende i glesbygd. 
• underlätta vägtransporter i områden där kostnaderna för dessa transporter 
hämmar utvecklingen av näringslivet. 
• ge allmänheten tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter. 
• säkra det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet. 
• beakta och ta tillvara trafiksäkerhet och miljöintressen. 
• ta hänsyn till barn och funktionshindrade. 

Trafikverket har satt upp mål med bidragsgivningen: 

• Boende i glesbygd ska underlättas 
• Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna hämmar 
utvecklingen av näringslivet 
• Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations-och fritidsaktiviteter 
• Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras 
• Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara 
• Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade 

För att kunna få statlig bidrag har Trafikverket satt upp villkor i 
bidragsförordningen: 

• Vägen ska ha en viss längd 
• Vägen ska tillgodose ett visst transportbehov 
• Vägen ska vara ändamålsenlig 
• Väghållningskostnaderna ska vara rimliga 
• Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation 
 
Enskilda vägar i Herrljunga kommun 
I Herrljunga kommun finns ca 16 mil enskild väg som erhåller statligt bidrag, 
fördelat på drygt 60 vägar. Det statliga bidraget är tänkt att täcka även 
snöröjning. 
 
Kommunen har valt att ge bidrag till enskilda vägar som är längre än 200 meter. 
Bidraget är 1 kr per meter. Kommunen betalar ut vägbidrag för ca 21 mil väg, 
fördelat på ca 430 vägar. Utöver bidraget så snöröjer kommunen enskilda vägar 
på landsbygden. Vägar och infarter som är längre än 50 meter snöröjs av 
kommunen. Totalt snöröjs ca 33 mil enskilda vägar på landsbygden. 
 

Ärende 4
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Ekonomisk bedömning 
Vinterväghållingen på enskilda vägar kostar ca 1 100 000 kronor per år. 
Kostnaden har ökat mer än skatteintäkter och övrig prisökning de senaste åren. 
De senaste åren har endast ett anbud inkommit. Kommunens ekonomiska bidrag 
till enskilda vägar uppgår totalt till ca 210 000 kronor per år. 
 
Herrljunga kommuns kostnader för snöröjning på landsbygden är 3,33 kr per 
meter väg. Snöröjning i tätort kostar 20,01 kr per meter. Vid jämförelse av yta 
(m2) kostar landsbygden kommunen 0,95 kr medan tätorten kostar 2,99 kr. Till 
skillnad från landsbygden så ingår GC-vägar, p-ytor och halkbekämpning i 
kostnaden för tätorten. Snödjup innan snöröjning startar skiljer också landsbygd 
och tätort åt. På landsbygden gäller 10 cm och i tätort gäller 6-8 cm. Den årliga 
kostnaden för snöröjning i tätorten är ca 1 230 000 kr. 
 
För de gator och vägar som kommunen äger har kommunen totalt kostnader, 
direkt hänförda till gata, för ca 4 690 000 kr, motsvarande 76,31 kr per meter. En 
större del (56%) är kapitalkostnader för gator och andra anläggningar, så som 
broar och vägutrustning. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för 
gatubelysning. 
 
Juridisk bedömning 
Kommunens vinterväghållning av enskilda vägar är frivillig. Det har i rättspraxis 
framgått att kommunen kan ge bidrag till enskilda vägar i form av ekonomiskt 
bidrag eller genom att överta hela eller delar av väghållningsansvaret. Herrljunga 
kommun har valt att både ge bidrag och överta vinterväghållningen för enskilda 
vägar.  
 
En juridisk förutsättning för båda bidragsformerna är att de enskilda vägarna har 
ett allmänintresse. Det är oklart vart gränsen för ett godtagbart allmänintresse går 
och många kommuner har därför valt att anta Trafikverkets definitioner och 
villkor för bidragsgivning. 
 
Det finns otaliga former och modeller för hur svenska kommuner stödjer 
enskilda vägar. Allt från kommuner som helt tagit över väghållningsansvaret i 
sin helhet till kommuner som inte ger några bidrag alls. Herrljunga kommuns 
modell, att ta över ansvaret för vinterväghållning, är relativt ovanlig. 2005 var 
det 4 % av landets kommuner som hade tagit över ansvaret. 
 
 
Växtkraft 10 000 
För att kunna nå Visionen, att bli 10 000 invånare, måste kommunal service och 
åtaganden vara goda. Frågan om vinterväghållning på enskilda vägar kan ses 
som en möjlighet att utveckla en levande landsbygd och skapa en välkomnande 
vi-känsla. Eftersom åtagandet är frivilligt för kommunen bör kostnaden jämföras 
med andra åtgärder och åtaganden som kan bekostas med samma medel. 

Ärende 4



  Sida 5 av 5 

Prioriteringar av resurser i förhållande till vilka åtgärder som skapar inflyttning 
är en mycket svår bedömning att göra. 
 
Samverkan 
Förslag till beslut påverkar ingen av kommunens personal. 

Ärende 4
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Bilaga 1 TN § 36 2016-03-31
Ärende 4



! ~ HERRLJUNGA KC?_MMUN 
~V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2013-09-03 172 

KF§ 112 DNR KS 175/2013 354 

Motion angående vinterväghållning i Herrljunga kommun 

Följande motion inkom 2013-06-25 från Christina Glad (KV): 

"Den 18 april 2013 tog Tekniska Nämnden beslut om förändring av vinterväg
hållning i Herrljunga kommun, TN § 43 58/13 

Kommunens Väl anser att denna s.k. besparing inte ger önskad effekt. Dessutom 
blir speciellt landsbygden diskriminerad eftersom invånarna där betalar lika 
mycket skatt till kommunen som tätortsbor. Därmed kan man som invånare kräva 
en likartad kommunal service. 

Kommunens Väl yrkar på att Tekniska Nämnden upphäver samt återställer alla 
beslutspunkter (1-4) i ärendet." 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 4



Ärende 4



Till alla ledamöter i Tekniska Nämnden 
 
Idag har Herrljunga kommun ansvar för att snöröjning sker i tätorter och på 
landsbygden/grusvägar åretruntboende. Kommunen lejer ut snöröjningen på entreprenad. Ny 
upphandling är på gång. Vägföreningar får idag en kr/m från kommunen för att i övrigt sköta 
och underhålla många mil grusvägar på landsbygden. Dessa vägföreningar får även 
stadsbidrag för större arbeten. Dessutom finns ett okänt antal mil smågrusvägar som inte är 
anslutna till vägföreningar och därmed över huvudtaget inte får några bidrag alls utan sköts 
helt privat. 
 
Det är viktigt att plogning sker till åretruntboende så att medborgare kan ta sig till sina arbeten 
så att inte kommunen förlorar skatteintäkter. Det blir dyrt om Herrljunga kommun förlorar 
skatteintäkter. Om det blir så att plogning endast sker på vägföreningarnas vägar och inte till 
alla åretruntboende blir samhällsservicen (post, sopor, renhållning, hemtjänst, skolskjutsar, 
sotning, räddningstjänst, polis, ambulans) m.m. mycket sämre. Kommunen förlorar snabbt 
pengar när några personer flyttar till annan kommun. 
 
Nyligen tog tekniska nämnden beslut att helt ta bort snöröjningen utanför tätort och att istället 
betala ut totalt två kr/m så att väghållarna ska sköta grusvägar plus snöröjningen helt själva. 
Allianspartierna och S var helt enade i detta beslut som då skulle bli likvärdigt med 
motsvarande service i Vårgårda kommun. Vi i Kommunens Väl ansåg att det var helt fel att 
lägga över hela ansvaret med arbete och kostnad på vägföreningarna i kommunen. Beslutet 
gör att de som bor på landsbygd blir mycket diskriminerade jämfört mot tätort som har 
snöröjningen kvar. Den extra kronan som erbjuds täcker inte den kostnadsökningen för 
vägföreningarna. Beslutet sänder dessutom fel signaler genom att sänka sig till en sämre nivå. 
Naturligtvis ska ju Herrljunga ha en bättre service än Vårgårda för att locka inflyttning. 
Kommunens Väls ledamöter i tekniska nämnden reserverade sig mot detta beslut. 
 
Som beslutet ser ut ska landsbygdsborna betala en förhöjd vägföreningsavgift, eftersom en 
kr/m inte räcker till för snöplogning, så att vägföreningen kan anlita en vägplogare men man 
behöver också anlita en egen plogare som skottar den lilla stumpen som inte är ansluten till 
vägföreningen. Redan nu gör vägföreningar vinterunderhåll bl.a. slaskröjning, sandning, 
isskrapning, uppsättning och nedtagning av snöstakar. Den krona som betalas ut idag i 
kommunbidrag räcker inte till detta. Vägföreningarnas stadsbidrag används till större 
vägprojekt t.ex. kanthyvling, utdikning, trummor, grusning, slitlager, dammbindning, 
skyltning, stenplockning, tjällossning, skrapning (liten väghyvling), hållagning, röjning av 
vägkanter samt höjd och bredd från buskar och träd. 
 
Detta blir en dold skattehöjning på enbart landsbygden.  Landsbygdsinvånare bidrar med 
mycket skattepengar till kommunen och detta förslag rimmar mycket dåligt med kommunens 
önskan om 10000 invånare. Dessutom är det mycket underligt att C i Herrljunga går med på 
ett sådant beslut som påverkar landsbygden på detta negativa sätt.  Därmed visar C i 
Herrljunga att man inte vill följa direktiven uppifrån angående att ”landsbrukssäkra beslut” 
där man bör redovisa hur olika beslut påverkar landsbygden.  
Herrljunga kommun är en landsbygdskommun som är beroende av en fungerande 
infrastruktur. Vi närmar oss ett val 2014, Kommunens Väl finns för landsbygden och tätort, vi 
vill att hela Herrljunga kommun ska leva. 
 
Christina Glad - Kommunens Väl 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMU' 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-05-29 

KS § 96 DNR KS 33/2017 943 

Budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020 

Sammanfattning 
Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för 
kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. 
Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade 
budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna 
innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, 
investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar. 
Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2018 som för 2017; 21,94 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 1, från C, M, KV och KD (bilaga 1, KS § 9612017-05-29) 
Budgetförslag 2, från S, L och MP 

Förslag till beslut 
Johnny Carlsson (C) föredrar budgetförslag 1, från C, M, KV och KD, och föreslår 
att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål. 
2. Resultaträkning. 
3. Balansräkning. 
4. Kommunbidraget. 
5. Investeringsbudget. 
6. Skattesatsen. 
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt 

arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 

Anette Rundström (S) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP och föreslår att i 
enlighet med budgetförslag 2 fastställa: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål. 
2. Resultaträkning. 
3. Balansräkning. 
4. Kommunbidraget. 
5. Investeringsbudget. 
6. Skattesatsen. 
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt 

arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 

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

Omröstning. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Fortsättning KS § 96 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med budgetförslag 1 
Nej - i enlighet med budgetförslag 2 

Sid 6 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
budgetförslag 1 (röstningsbilaga 1, KS § 96/2017-05-29). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I enlighet med budgetförslag 1 fastställs: 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål. 
2. Resultaträkning. 
3. Balansräkning. 
4. Kommunbidraget. 
5. Investeringsbudget. 
6. Skattesatsen. 
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt 

arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 

Reservation 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Anteckning 
Johnny Carlsson (C) informerar om att ett nyckeltal i balansräkningen, 
självfinansieringsgraden, är omräknad och kommer att justeras inför utskick till 
kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 96/2017 Budgetförslag 1 mot 
Röstningsbilaga 1, KS § 96/2017-05-29 Tjänstgörande budgetförslag 2 

JA NEJ Avstår 
Johnnv Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Molin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) X X 
Elin Heqq (MP) X X 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (S) X X 
Björn Wilhelmsson (S) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Lars-Erik Ahlgren (SD) 

Marita Andersson (C) X X 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfving (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Tony Niva (-) 
Simon Fredriksson (C) 
Summa 6 5 0 

Ärende 5



 

 

 

 

 

 

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

 

 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

 

Nämnd Prioriterat mål 

KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

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

BN Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga 

sina drömmar med tro på sig själva. 

SN Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur 

stöd ska ges. 

SN Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde 

kan vara delaktiga i. 

TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

Nämnd Prioriterat mål 

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

användas effektivt 

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar. 

SN Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan. 

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden 

Ärende 5



 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

Nämnd Prioriterat mål 

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 barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer. 

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

SN Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt 

TN Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga 

TN Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder 

BMN Antalet bostäder i kommunen ska öka 

 

BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 

Nämnd Prioriterat mål 

KS Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas 

KS Företagsklimatet ska förbättras 

BN Barn 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 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete. 

TN Köp av industrimark ska underlättas 

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken 

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

Ärende 5



 

 

 

 

 
5.  Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

 

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

personalpolitiska programmet. 

 
 

Prioriterat mål 

Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och 

generella bidrag. 

Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens 

resultat.   

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

Prioriterat mål 

Sjukfrånvaron ska minska. 

Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.  

Ärende 5



Investeringsbudget 2018 - 2020

Skattefinansierade investeringsutgifter

Budget 

2018 

förslag

Budget 

2019 

förslag

Budget 

2020 

förslag

Markköp 1 000 1 000 1 000

Genomförande IT-strategi + trådlöst nätv/Herrlj 2 000 2 000

IT kapacitetsutökning 2 000 2 000 2 000

Konstgräsplan Herrljunga 5 000

Delsumma kommunstyrelsen 5 000 5 000 8 000

Inventarier 1 000 1 000 1 000

Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300

Inventarier vid Horsby förskola och skola 750 750

Horsby förskola/skola/kök och matsal 35 100 32 700 5 800

Förstudie förskola Herrljunga 300 9 000

Förstudie förskola Eggvena 200 2 500

Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 7 500 7 500

Ombyggnad Od skola / fsk 4 000 4 000

Ventilation Altorp

Ombyggn Altorpskolan/omdisponeras till ventilation 3 000 20 000

Delsumma Bildningsnämnden 40 450 46 450 50 100

Inventarier 500 500 500

Kontor 2 000

Hagen etapp 4 (ska vara genomförd 2017)

Hagen etapp 5 förstudie + ombyggn 200

Delsumma socialnämnden 2 700 500 500

Räddningsmaterial 200 200 200

Inventarier Räddningstjänst 80

Vatten/skumtank 1 000

Lastväxlare inkl tank 2 700

Delsumma Bygg och miljönämnden 200 1 280 2 900

Fastighet

Reinvesteringar fastigheter 8 400 7 000 7 200

Maskiner fastighetsskötsel 200 200 200

Verksamhetsanpassningar 750 750 750

Säkerhetshöjande åtgärder 800 800 800

Hagens soprum 200

Gata & Park

Mindre gatuanläggningar 1 000 1 000 1 000

Asfaltering 1 000 1 000 1 000

Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200

Upprustning av torget 0 800

Gatubelysningsstyrning 300

Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P 475

Ärende 5



Intern service

Städ och tvättmaskiner 200 200 200

Ombyggnad hudene kök

Översyn Nyhaga köket

Torktumlare (inventarier tvätten) 80

Fritid

Idrottsmaterial/redskap simhall 125 125 125

Kassa/bokningssystem 175

Vattenrutschbana 800

Löparspår Mörlanda

Skyltning 75

Gym

Utbyggnad bowlinghall Mörlanda

Delsumma Tekniska nämnden 14 480 12 375 11 475

Summa skattefinansierade inv. utg. 62 830 65 605 72 975

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter

Omlastningsstation Tumberg 0 0

Summa avgiftsfinansierade inv. utg. 0 0

Exploateringsinvesteringar

Exploatering 4 000

VA-anslutningar 4 600

Summa exploateringsinvesteringar 4 600 0 4 000

Summa Investeringar 67 430 65 605 76 975

Ärende 5



Kommunbidragsfördelning
Oförändrad skattesats

2018

Kommun-

bidrag 

2017

L

ö

n

e

Lönerev 

2018

Prisökn 

exkl lön

Demogr 

förändring

Kapitalk 

förändring

Politisk prio 

2018 Tillfällig

Nationella 

beslut 

Politisk 

justering

Ram-

växling

Kommun- 

bidrag 

2018

Kommunfullmäktige, Valnämnd, 

revision 1 595 30 100 0 0 1 725

Kommunstyrelsen 32 501 279 0 0 250 0 33 030
Bildningsnämnden 237 415 1 468 -553 0 623 0 238 954

Socialnämnden 193 680 654 740 0 -70 2 100 0 197 104

Tekniska nämnden 18 563 215 829 0 0 75 19 681

Bygg- och miljönämnden 14 543 6 0 0 0 14 549

kapitalkostnadsförändring -2 506 -2 506

lönerevidering 2017 7 520 7 520

lönerevidering 2018 10 085 10 085

kapitalkostnadsförändring 0

Politiska justeringar 5 546

Summa 505 817 10 085 2 652 187 -1 677 100 553 2 350 75 525 688

Tillgängligt kommunbidrag 525 688

Differens 0

Lönerevidering 2018 2,6% 10 025

Ökning invånare 98 st mot förv. Förslag Tot ökning med 100

Oförändrad skattesats 21.94

Ärende 5



Förslag till balansräkning 2018-2020

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 279 576 363 399 313 448 361 956 400 742 441 872

Finansiella anläggningstillgångar 149 620 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Summa anläggningstillgångar 429 197 513 399 463 448 511 956 550 742 591 872

Bidrag till statlig infrastruktur 2 596 500 500 500 500 500

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 3 045 2 200 3 000 3 000 3 500 3 500

Kortfristiga fordringar 71 482 30 000 30 000 30 000 30 000 20 000

Kassa och bank 76 279 5 000 70 000 50 000 40 000 30 000

Summa omsättningstillgångar 150 806 37 200 103 000 83 500 74 000 54 000

SUMMA TILLGÅNGAR 582 598 551 099 566 948 595 456 624 742 645 872

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Summa eget kapital 408 985 408 662 424 818 420 552 432 724 445 229

(därav årets resultat) 18 801 11 357 15 833 11 890 12 172 12 505

(därav RUR) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Avsättningar för pension 8 728 7 500 9 000 9 000 9 000 9 000

Övriga avsättningar 26 536 15 200 25 000 25 000 25 000 20 000

Summa avsättningar 35 264 22 700 34 000 34 000 34 000 29 000

Långfristiga skulder 0 20 000 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 138 350 99 737 108 130 140 904 158 018 171 643

Summa skulder 138 350 119 737 108 130 140 904 158 018 171 643

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 582 599 551 099 566 948 595 456 624 742 645 872

Nyckeltal

Soliditet 70,2% 74,2% 74,9% 70,6% 69,3% 68,9%

Självfinansieringsgrad 105,7% 60,6% 68,1% 49,4% 59,4% 60,2%

Resultat genom skatteintäkter 3,7% 2,2% 3,1% 2,2% 2,2% 2,2%

Investeringar 36 421 56 535 56 535 72 430 65 605 71 975

Avskrivningar -19 706 -22 928 -22 663 -23 922 -26 819 -30 845
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Förslag till resultaträkning 2018 – 2020
Oförändrad skatt 21.94

Bokslut Budget Prognos Förslag Förslag Förslag

tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader -466 838 -485 962 -485 962 -505 663 -515 768 -527 063

Planenliga avskrivningar -19 706 -22 928 -22 663 -23 682 -26 099 -29 645

Verksamhetens nettokostnader -486 544 -508 890 -508 625 -529 345 -541 867 -556 708

 

Skatteintäkter 388 898 405 022 411 356 430 045 441 183 454 655

Generella statsbidrag 115 480 108 780 106 110 106 741 109 446 112 194

Extra statsbidrag 6 170 6 292 3 649 2 610 1 564

Finansiella intäkter 1 150 900 900 1 000 1 000 1 000

Finansiella kostnader -182 -625 -200 -200 -200 -200

 

Årets resultat 18 801 11 357 15 833 11 890 12 172 12 505

 

Resultat i % av skatteintäkter 3,7% 2,2% 3,1% 2,2% 2,2% 2,2%

 

Investeringsnivå -36 421 -56 535 -56 535 -67 430 -65 605 -71 975

Ombudgetering från 2015

Investeringsäskanden Horsby

Egna tillförda medel 38 507 34 285 38 496 35 572 38 271 42 150

Finansiellt över- resp underskott 2 086 -22 250 -18 039 -31 858 -27 335 -29 825

Ack Egna medel/Externa lån 0 22 250 40 289 54 108 81 442 111 267

 

Kommunbidrag -483 378 -505 593 -503 991 -525 688 -538 739 -553 921

 

Kapitalkostnad - avskrivningar 19 706 22 928 22 663 23 682 26 099 29 645

Kapitalkostnad - Internränta 6 989 9 173 7 836 5 913 6 942 7 683

Gemensamma intäkter/kostnader -10 155 -12 470 -12 470 -9 570 -10 070 -10 470

Avskrivningar -19 706 -22 928 -22 663 -23 682 -26 099 -29 645

Verksamhetens nettokostnader -486 544 -508 890 -508 625 -529 345 -541 867 -556 708

 

Gemensamma kostnader

Pensionsutbetalningar -8 600 -8 900 -8 900 -9 500 -10 000 -10 400

Utvecklingsmedel -3 000 -3 000 -1 000 -1 000 -1 000

Bankkostnader -70 -70 -70 -70 -70

Pensionskostnader

Medfinansiering E20 -2 750 0 0 0 0 0

Medfinansiering E20, sparbanken 800 0 0 0 0 0

Över/underskott PO-pålägg 0 500 500 500

Deponi Tumberg 895 1 000 1 000 1 000

Semesterlöneskuld -500 -500 -500 -500 -500 -500

Återbetalning AFA

Gemensamma kostnader -10 155 -12 470 -12 470 -9 570 -10 070 -10 470
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Budget 2018-2020
för Herrljunga Kommun

Socialdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet

Ärende 5



2

Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

Innehållsförteckning
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Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

Herrljunga - ett samhälle för alla
Våga, vilja, växa – växtkraft 10 000 och god ekonomisk hushållning förenar vi så att Herrljunga 
kommun ska få fler invånare. Vi vill och vågar satsa för att växa. Det finns ingen annan lösning!
En budget är ett styrdokument och en viljeinriktning för framtiden gällande verksamheten och här 
följer Socialdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets viljeinriktning:

Alla Herrljungabor, nya som gamla, ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för sin egen för-
sörjning och ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Respekten för alla ska genomsyra samhället, 
oavsett olika funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller könsidentitet.

Integration
Integrationsarbetet - oavsett om det handlar om infödda, inflyttade eller nyanlända – måste fung-
era. Vi vill att man jobbar utåtriktat och säkerställer att vi kan ta emot och integrera nykomna 
Herrljungabor. Vi måste bli bättre på att ha en tydlig plan att jobba efter för bostäder, främst när det 
gäller anvisningsboenden.

Miljö och energi 
Vi behöver ta flera snabbare steg närmre ett klimat och energineutralt beteende. Att Herrljunga 
kommun behöver bli en aktivare part i energiomställningen är helt klart. Vi behöver skapa ett ener-
gieffektivare boende och ett mer transportekonomiskt samhälle. Vi vill att Herrljunga kommun ska 
vara ledande och en föregångare i miljö och klimatfrågor. 

Elbilsförsäljningen ökar snabbt. Vi vill därför att laddstolpar ska finnas på våra pendelparkeringar 
och även vid samhällsservice som vårdcentral, bibliotek och affärer. Vi avsätter i vår investerings-
budget under 2018 en halv miljon kronor för att sätta upp laddstolpar för elfordon i kommunen.

Samhällsutveckling
För att Herrljunga Kommun ska växa måste nybyggnation ske. Vi måste se till att det finns de-
taljplaner för bostäder, för både privata aktörer och kommunalt fastighetsbolag. Kommunen behö-
ver uppmuntra fler privata aktörer att bygga bostäder runt om i kommunen.  Det är också viktigt 
att det finns industritomter färdiga att bygga på så att företag kan etablera sig eller utvecklas i vår 
kommun. 

Kommunala bostäder
Vi måste bygga mer bostäder genom vårt kommunala bolag, Herbo. Genom förutsättningar med 
detaljplaner och en tydlig inriktning från politiken kan Herbo utveckla sitt fastighetsbestånd. Herr-
ljunga kommun har ett förmånligt, centralt läge i regionen och med Västra stambanan. Vi måste 
även ta vara på möjligheten att utöka vår befolkning genom att bereda bostäder till våra flyktingar 
som kommer hit, så att de har en möjlighet att bosätta sig och bli en del av samhället här.

Vägar samt gång- och cykelvägar
För ett fungerande samhälle krävs det en fungerande infrastruktur. Därför behövs det bra vägar 
samt gång- och cykelvägar. Vi har idag ett eftersatt vägunderhåll och under 2018 påbörjas upprust-
ning och omasfaltering av våra vägar i kommunens tätorter. En plan samt budgetmedel för genom-
gång och underhåll av våra vägar samt gång- och cykelvägar finns under en treårsperiod framåt. 

Barnomsorg och skola
Tillgång till bra och kvalitativ barnomsorg och skola är en av förutsättningarna för att Herrljunga 
ska vara en attraktiv kommun. Alla barn och elever ska bli sedda, respekterade och kunna utvecklas 

Ärende 5



4

Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

utifrån sina egna möjligheter i enlighet med förskolans och skolans läroplaner. Skolan och perso-
nalen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda varje elev ett hållbart och livslångt 
lärande. Prioriterat är att säkerställa att den lagstadgade tillgången till pedagogisk verksamhet och 
förskola uppfylls. Utbyggnaden av enheter måste därför fortsätta. Herrljunga Kommun ska efter-
sträva att ha Sveriges bästa personal inom barnomsorg och skola!

Altorpskolan
Under åren har Herrljunga kommun satsat pengar på olika skolor och senast Horsbyskolan. 2018 
påbörjas om- och tillbyggnad på Altorpskolan. Alla kommunens högstadieelever går på Altorp-
skolan. Dessa elever ska ha goda lärandemiljöer samt personal och elever ska kunna vistas i en god 
arbetsmiljö. 

Utbyggnad, skola och förskola
Antalet barn i kommunen ökar och därför behöver vi se längre fram för att kunna bereda fram-
tidens barn en plats i skola och förskola. Under 2018 ska en förstudie för ny förskola i Herrljunga 
tätort genomföras parallellt med en förstudie på Mörlanda förskola och skola. 

Gymnasium och komvux
Vi ser det nödvändigt att öka samarbetet med Vårgårda kommun men också med näringslivet 
gällande program på gymnasienivå. Vi vill även utveckla Komvux för att på ett bra sätt ska kunna 
tillhandahålla fler program och kurser.

Omsorg om alla för ett värdigt liv
Social omsorg handlar om vårt uppdrag att stötta människor i utsatta situationer, efter individens 
behov och förutsättningar. Alla Herrljungabor ska ha värdigt liv. Herrljunga kommun måste också 
bedriva verksamhet inom främst vård och omsorg enligt gällande lagstiftning. Därför avsätter vi 
medel för detta i vår budget.  

Omsorg för äldre
Det ska finnas olika typer av boenden så att man kan känna sig trygg på ålderns höst. 
Hagen etapp 4 har påbörjats men det kommer inte att räcka till. En ny förstudie för äldreomsorgen 
i Herrljunga kommun måste till. Det behöver finnas något för dem som bara är i behov lite hjälp 
men framförallt en social samvaro. Dagverksamhet och anhörigstöd är två viktiga funktioner som 
måste utvecklas och finnas tillhanda i vår kommun.  

IFO är viktigt
Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med insatser i ett tidigt skede då detta leder 
till minskat mänskligt lidande men också lägre kostnader i ett längre perspektiv. Det är i detta 
sammanhang av stor vikt att samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet 
samt polis fungerar. Barnperspektivet ska alltid genomsyra det sociala arbetet. Familjecentralen, 
där Västra Götalandsregionens mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och 
socialtjänst möts i samma lokaler, är ett en viktig verksamhet för kommunen och bör utvecklas. Vi 
vill även se familjecentralen som en viktig plats för integrationen mellan nyanlända och nyinflytta-
de mammor och barn. 

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet ska bedrivas i Herrljunga kommun där varje individ, oavsett förmåga, ska ges 
förutsättningar att ha en social samvaro med meningsfulla aktiviteter.  

Ärende 5
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Fritid, kultur och turism
Herrljunga kommun har ett rikt föreningsliv och det ska vi värna om och fortsätta att stödja. 
2018 ska en andra konstgräsplan i kommunen anläggas. Vi har även lagt till mer pengar för poli-
tiska prioriteringar samt ramväxlat medel till tekniska nämnden, så att föreningar kan söka extra 
ekonomiskt stöd för olika satsningar.

Besöksnäringen en viktig del av marknadsföringen
Besöksnäring är en annan viktig del av vår kommun. Vi kan genom den marknadsföra Herrljunga 
kommun och lyfta fram det kommunen har att erbjuda till rätt målgrupper. Vi ska värna om t ex 
vandringsleder, fornminnen samt kulturarv. Kommunen ska även stötta och bidra till att besöksnä-
ringen blomstrar i vår kommun.

Musikskolan och kulturhus
Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik och andra kultur-
former från och med förskoleklass till och med vuxen ålder. Kultur är en viktig del av vårt samhälle 
och vi vill se att den ges förutsättningar att utvecklas. Kulturhuset i Herrljunga är en viktig plats, 
som ska ges förutsättningar att arrangera ett brett program för alla. Våra bibliotek i kommunen 
likaså. 

Herrljunga kommun som arbetsgivare
Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där man går till jobbet och mår bra. Det ska 
vara en god arbetsmiljö där man ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid. Det är också 
viktigt att man får rätt förutsättningar för att kunna göra det. Herrljunga kommun ska ha en uppda-
terad plan för kompetensutveckling, så att de som arbetar får utvecklas och känna sig värdefulla. 

Sjukfrånvaro
Vi har en hög sjukfrånvaro i vår kommun, där vi behöver göra en satsning för att kunna sänka den. 
Det är alldeles för kostsamt och dessutom alldeles för många individer som av olika anledningar 
inte kan utföra sitt arbete. 

Friskvårdsbidrag
Vi vill höja friskvårdsbidraget till alla kommunalt anställda. Från och med 2018 finns det budgete-
rat 1000 kr per anställd i friskvårdsbidrag. 

Pedagogiska måltider
Att våra barn och ungdomar äter mat vet vi är viktigt för bland annat inlärningsförmågan. Vi vill 
därför att vår personal som äter tillsammans med våra barn i förskola och skola inte ska behöva be-
tala sin mat, s k pedagogisk måltid. I budget 2018 finns det budgeterat för fria pedagogiska måltider 
för personal i förskola och skola.  

Vi tänker på nästa generation som ska ha rätt förutsättningar från start. Det 
får de om vi satsar på vår kommun så att den blir attraktiv och att det ska 
finnas bostäder att flytta in i. Vi måste vara handlingskraftiga och göra rätt 
investeringar än att försöka spara oss ur även denna budgetperiod.
En god ekonomisk hushållning bygger på att göra saker i rätt tid, i rätt mängd 
och för rätt ändamål.
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RR, BR, Inv 2018-2020 alternativ SLMP_170522_ny.xlsx

Förslag till resultaträkning 2018 – 2020

Bokslut Bokslut Budget Prognos Förslag Förslag Förslag
tkr 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens	nettokostnader -455	241 -466	838 -485	962 -485	962 -506	334 -518	079 -531	259
Planenliga	avskrivningar -19	284 -19	706 -22	928 -22	663 -24	202 -27	799 -31	645
Verksamhetens	nettokostnader -474	525 -486	544 -508	890 -508	625 -530	536 -545	878 -562	904
	
Skatteintäkter 372	525 388	898 405	022 411	356 430	157 444	147 459	817
Generella	statsbidrag 111	705 115	480 108	780 106	110 106	741 109	446 112	194
Extra	statsbidrag 6	170 6	292 3	649 2	610 1	564
Finansiella	intäkter 863 1	150 900 900 1	000 1	000 1	000
Finansiella	kostnader -110 -182 -625 -200 -200 -200 -200
	
Årets	resultat 10	458 18	801 11	357 15	833 10	811 11	124 11	472
	
Resultat	i	%	av	skatteintäkter 2,2% 3,7% 2,2% 3,1% 2,0% 2,0% 2,0%
	
Investeringsnivå -27	326 -36	421 -56	535 -56	535 -83	930 -96	205 -62	575
Egna	tillförda	medel 29	742 38	507 34	285 38	496 35	013 38	923 43	117
Finansiellt	över-	resp	underskott 2	416 2	086 -22	250 -18	039 -48	917 -57	282 -19	459
Ack	Egna	medel/Externa	lån 0 0 22	250 40	289 71	167 128	449 147	908
	
Kommunbidrag -477	443 -483	378 -505	593 -503	991 -525	099 -541	386 -558	132
	 	
Kapitalkostnad	-	avskrivningar 19	284 19	706 22	928 22	663 24	202 27	799 31	645
Kapitalkostnad	-	Internränta 4	792 6	989 9	173 7	836 6	133 7	577 7	698
Gemensamma	intäkter/kostnader -1	874 -10	155 -12	470 -12	470 -11	570 -12	070 -12	470
Avskrivningar -19	284 -19	706 -22	928 -22	663 -24	202 -27	799 -31	645
Verksamhetens	nettokostnader -474	525 -486	544 -508	890 -508	625 -530	536 -545	878 -562	904
	
Gemensamma	kostnader
Pensionsutbetalningar -8	900 -8	600 -8	900 -8	900 -9	500 -10	000 -10	400
Utvecklingsmedel -3	000 -3	000 -3	000 -3	000 -3	000
Bankkostnader -70 -70 -70 -70 -70
Pensionskostnader -1	000
Medfinansiering	E20 -2	750 -2	750 0 0 0 0 0
Medfinansiering	E20,	sparbanken 800 800 0 0 0 0 0
Över/underskott	PO-pålägg 3	600 0 500 500 500
Deponi	Tumberg 2	500 895 1	000 1	000 1	000
Semesterlöneskuld -500 -500 -500 -500 -500 -500
Återbetalning	AFA 3	876
Gemensamma	kostnader -1	874 -10	155 -12	470 -12	470 -11	570 -12	070 -12	470

Internränta 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 1,75% 1,75% 1,75%

Förslag till resultaträkning 2018 - 2020
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BR_SLMP_170522_ny.xlsx

Förslag till balansräkning 2018-2020

Bokslut Bokslut BudgetPrognos Budget Budget Budget
tkr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILLGÅNGAR
Materiella	anläggningstillgångar 264	055 279	576 363	399 373	176 441	582 472	512
Finansiella	anläggningstillgångar 149	030 149	620 150	000 150	000 150	000 150	000
Summa	anläggningstillgångar 413	085 429	197 513	399 523	176 591	582 622	512

Bidrag	till	statlig	infrastruktur 6	289 2	596 500 500 500 500

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering 3	364 3	045 2	200 3	000 3	500 3	500
Kortfristiga	fordringar 42	280 71	482 30	000 30	000 30	000 20	000
Kassa	och	bank 65	343 76	279 5	000 50	000 40	000 30	000
Summa	omsättningstillgångar 110	987 150	806 37	200 83	500 74	000 54	000

SUMMA	TILLGÅNGAR 530	361 582	598 551	099 606	676 665	582 676	512

EGET	KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR	OCH	SKULDER
Summa	eget	kapital 390	184 408	985 408	662 419	473 430	597 442	068
(därav	årets	resultat) 10	458 18	801 11	357 10	811 11	124 11	472
(därav	RUR) 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000

Avsättningar	för	pension 7	414 8	728 7	500 9	000 9	000 9	000
Övriga	avsättningar 26	326 26	536 15	200 25	000 25	000 20	000
Summa	avsättningar 33	740 35	264 22	700 34	000 34	000 29	000

Långfristiga	skulder 0 0 20	000 0 0 0
Kortfristiga	skulder 106	437 138	350 99	737 153	203 200	985 205	444
Summa	skulder 106	437 138	350 119	737 153	203 200	985 205	444

SUMMA	EGET	KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR	OCH	SKULDER 530	361 582	599 551	099 606	676 665	582 676	512
Nyckeltal
Soliditet 73,6% 70,2% 74,2% 69,1% 64,7% 65,3%
Självfinansieringsgrad 108,8% 105,7% 60,6% 41,7% 40,5% 68,9%
Resultat	genom	skatteintäkter 2,2% 3,7% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0%

Investeringar 27	329 36	421 56	535 83	930 96	205 62	575
Avskrivningar -19	284 -19	706 -22	928 -24	202 -27	799 -31	645

Förslag till balansräkning 2018 - 2020
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Förslag till investeringsbudget 2018 - 2020

Skattefinansierade	investeringsutgifter Budget	 Budget	 Budget	 Utanför	planperiod

Markköp 1000 1	000 1	000 10	000
Genomförande	IT-strategi	+	trådlöst	nätv/Herrlj 2000 2	000
IT	kapacitetsutökning* 2	000 2	000 2	000
Konstgräsplan	Herrljunga 5000
Delsumma	kommunstyrelsen 10	000 5	000 3	000 10	000

Inventarier 1	000 1	000 1	000
Lekplatser	fsk/skola	upprustning 300 300 300
Inventarier	vid	Horsby	förskola	och	skola 750 750
Horsby	förskola/skola/kök	och	matsal 35	100 32	700 5	800
Förstudie	förskola	Herrljunga 300
Ny	förskola	Herrljunga 9	000 9	000
Förstudie	förskola	Eggvena 200
Ventilation	Eggvena 1	500	
Ombyggnation	förskola	Eggvena 2	500 2	500
Förstudie	Mörlanda	förskola/skola 200
Ombyggnad	av	Mörlanda	förskola/skola 7	500 7	500
Ombyggnad	Od	skola	/	fsk 8	000
Ventilation	Altorp
Ombyggn	Altorpskolan 10	000 20	000 10	000 10	000
Inventarier	Altorpskolan 1	000 1	000
Delsumma	Bildningsnämnden 47	650 63	450 37	100 29	500

Inventarier 500 500 500
Kontor 2	000
Förstudie	Äldreomsorg	 200
Hagen	etapp	4	(ska	vara	genomförd	2017)
Förstudie	Hagen	etapp	5 200
Hagen	etapp	5	 10	000
Delsumma	socialnämnden 2	900 10	500 500 0

Räddningsmaterial 200 200 200
Inventarier	Räddningstjänst 80
Vatten/skumtank 1	000
Lastväxlare	inkl	tank 2	700
Delsumma	Bygg	och	miljönämnden 200 1	280 2	900 0

Fastighet
Reinvesteringar	fastigheter 8	400 7	000 7	200
Maskiner	fastighetsskötsel 200 200 200
Verksamhetsanpassningar 750 750 750
Säkerhetshöjande	åtgärder 800 800 800
Hagens	soprum 200
Gata	&	Park

Förslag till investeringsbudget 2018 - 2020
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Mindre	gatuanläggningar 1	000 1	000 1	000
Asfaltering 4	600 4	600 4	600 2	000
Upprustning	allmänna	lekplatser 200 200 200
Upprustning	av	torget 0 800
Gatubelysningsstyrning 300
Utanför	stationshuset	uppr	av	mark,	ny	cykel-P 475
Laddstolpar	för	elbilar 500
Intern	service
Städ	och	tvättmaskiner 200 200 200
Ombyggnad	hudene	kök 2	300
Översyn	Nyhaga	köket 660
Torktumlare	(inventarier	tvätten) 80
Fritid
Idrottsmaterial/redskap	simhall 125 125 125
Kassa/bokningssystem 175
Vattenrutschbana 800
Löparspår	Mörlanda 300
Skyltning 75
Gym 1	000
Utbyggnad	bowlinghall	Mörlanda
Delsumma	Tekniska	nämnden 18	580 15	975 15	075 6	260

Summa	skattefinansierade	inv.	utg. 79	330 96	205 58	575 45	760

Avgiftsfinansierade	investeringsutgifter

Omlastningsstation	Tumberg 0 0 0
Summa	avgiftsfinansierade	inv.	utg. 0 0 0

Exploateringsinvesteringar

Exploatering	 4	000
VA-anslutningar 4	600
Summa	exploateringsinvesteringar 4	600 0 4	000 0

Summa	Investeringar 83	930 96	205 62	575 45	760

Förslag till investeringsbudget 2018 - 2020

Skattefinansierade	investeringsutgifter Budget	 Budget	 Budget	 Utanför	planperiod

Markköp 1000 1	000 1	000 10	000
Genomförande	IT-strategi	+	trådlöst	nätv/Herrlj 2000 2	000
IT	kapacitetsutökning* 2	000 2	000 2	000
Konstgräsplan	Herrljunga 5000
Delsumma	kommunstyrelsen 10	000 5	000 3	000 10	000

Inventarier 1	000 1	000 1	000
Lekplatser	fsk/skola	upprustning 300 300 300
Inventarier	vid	Horsby	förskola	och	skola 750 750
Horsby	förskola/skola/kök	och	matsal 35	100 32	700 5	800
Förstudie	förskola	Herrljunga 300
Ny	förskola	Herrljunga 9	000 9	000
Förstudie	förskola	Eggvena 200
Ventilation	Eggvena 1	500	
Ombyggnation	förskola	Eggvena 2	500 2	500
Förstudie	Mörlanda	förskola/skola 200
Ombyggnad	av	Mörlanda	förskola/skola 7	500 7	500
Ombyggnad	Od	skola	/	fsk 8	000
Ventilation	Altorp
Ombyggn	Altorpskolan 10	000 20	000 10	000 10	000
Inventarier	Altorpskolan 1	000 1	000
Delsumma	Bildningsnämnden 47	650 63	450 37	100 29	500

Inventarier 500 500 500
Kontor 2	000
Förstudie	Äldreomsorg	 200
Hagen	etapp	4	(ska	vara	genomförd	2017)
Förstudie	Hagen	etapp	5 200
Hagen	etapp	5	 10	000
Delsumma	socialnämnden 2	900 10	500 500 0

Räddningsmaterial 200 200 200
Inventarier	Räddningstjänst 80
Vatten/skumtank 1	000
Lastväxlare	inkl	tank 2	700
Delsumma	Bygg	och	miljönämnden 200 1	280 2	900 0

Fastighet
Reinvesteringar	fastigheter 8	400 7	000 7	200
Maskiner	fastighetsskötsel 200 200 200
Verksamhetsanpassningar 750 750 750
Säkerhetshöjande	åtgärder 800 800 800
Hagens	soprum 200
Gata	&	Park
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Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen i budgeten fastställa mål för 
verksamheterna och mål för ekonomin. Dessa mål skall kommunfullmäktige årligen följa upp 
via upprättade delårs- och årsbokslut.  
 
Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020. 

 

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

 
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

  

Nämnd Prioriterat mål 

KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

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

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

SN Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, 
och hur stöd ska ges. 

SN Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksam-
hetsområde kan vara delaktiga i. 

TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

  

Nämnd Prioriterat mål 

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

Förslag till mål 2018

Ärende 5
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Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

 

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

 

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

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar. 

SN Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan. 

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på männi-
skors hälsa eller den biologiska mångfalden 

Nämnd Prioriterat mål 

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 barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer. 

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

SN Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande 
sätt 

TN Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga 

TN Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder 

BMN Antalet bostäder i kommunen ska öka 
 

BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 

Nämnd Prioriterat mål 

Ärende 5
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Förslag Budget 2018-2020 Herrljunga Kommun
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

 

 

5.  Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

 

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

 
 
 

KS Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas 

KS Företagsklimatet ska förbättras 

BN Barn 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 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete. 

TN Köp av industrimark ska underlättas 

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken 

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

Prioriterat mål 

Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens 
skatter och generella bidrag. 

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

För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 65 %. 

Prioriterat mål 

Sjukfrånvaron ska maximalt uppgå till 5,5%. 

Andelen heltidsanställda medarbetare ska öka.  

Ärende 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 2018 

Herrljunga kommun 

~Trygghet och Tradition~ 

  

Ärende 5
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PÅ RIKTIGT! 

 

Inledning 
 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen 

i byggandet av det goda samhället. Vårt övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk 

rörelse vilken skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för 

framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. 

Herrljunga är en kommun med goda förutsättningar att bli en attraktiv arbetsgivare för nya talanger 

med nya idéer. Detta ställer dock krav på kommunens ledning och styrningen mot framtiden, det är 

viktigt att säkerställa ett gott företagsklimat. Skolan har en viktig roll - dels för våra unga och dels för 

arbetsgivarna i den mening att den måste kunna försörjadessa med kompetent arbetskraft. Våra 

unga och skolan måste därför prioriteras i framtiden. 

Välfärden är en plattform som både säkerställer ett gott liv för individen samtidigt som den ger 

upphov till utveckling och tilltro till framtiden. Samtidigt som vi säkerställer en god framtid krävs 

fokus på nutid, för det är idag som vi bygger framtiden. 

För att lyckas med en god framtid krävs diskussion och samarbete idag. Vår vision om Herrljunga 

består av en kommun som beaktar dess historiska värde, lever i nutid och arbetar för framtid.  

 

Lars-Erik Ahlgren 
Gruppledare, 

 Sverigedemokraterna Herrljunga 
lars.erik.ahlgren@sd.se 

 

FÖRÄNDRING 

Ärende 5
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Kommunstyrelsen 
 

Vision 
Kommunstyrelsen skall vara en samordnande nämnd för hela kommunens verksamhet och skall ha 

insyn i övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen skall även verka för att motioner bereds så 

effektivt och snabbt som möjligt till Kommunfullmäktige. 

Utöver detta skall Kommunstyrelsen tillsammans med ekonomistyrning ha en övergripande syn över 

kommunens finanser och verka för opolitiska samt objektiva råd inför andra nämnder. 

 

Nya uppdrag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett integrationsbokslut som komplement till Herrljunga 

kommuns årliga bokslut med syfte att kartlägga de kostnader som uppstår i de kommunala 

verksamheterna från den volymökning som avser nyanlända och asylsökande tills dess beslut om 

uppehållstillstånd ges och självförsörjning uppnås. 

Kommunen skall verka för att skapa förbättrade kontakter för konstruktiva samarbeten mellan 

myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Information till företagare skall vara lättfunnen och 

kommunen skall vara företag behjälpliga inom etablering. Kommunen skall förbättra och effektivisera 

behandlingen av industritomter, information och underlätta samarbetet med företag kring logistik till 

området. Föreslagna ändringar skall redovisas inför Kommunfullmäktige för beslut av införande. 

Kommunstyrelsen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten 

mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Studenter skall erbjudas praktik inom de 

kommunala verksamheterna i en högre utsträckning där de genom att arbeta tillsammans med 

yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. 

På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i 

Herrljunga kommun. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till regeringen angående ett stoppat 

inflöde av nyanlända och asylsökande till Herrljunga kommun.  

Kommunstyrelsen skall ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för 

uppföljning av ambitionen att år för år öka den närproducerade andelen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och 

förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de ekonomiska vinsterna av minskade arvoden med 10 % 

till förtroendevalda i Herrljunga kommun samt införandet av maximalt 1 GN per kalendermånad och 

förtroendevald. Detta innefattar även de kommunalrådstjänster Herrljunga kommun innehar. 

Nämnden får i uppdrag att avveckla föreningsbidragen till invandrarföreningar och istället främja 

integration genom övrig ordinarie verksamhet.  

Ärende 5
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Bygg- och miljönämnden 
 

Vision 
En god byggkultur där man beaktar det arkitektoniska värdet i samhällsplaneringen ligger grund till 

en harmonisk kommun. Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur 

samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas 

trygghet, trivsel och hälsa. Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för 

Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en 

godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner 

behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik.  

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om 

den mänskliga naturen och viljan. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga 

miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och 

symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. 

Bygg- och miljönämndens ansvar sträcker sig även till frågor kring Herrljunga kommuns miljöfrågor. 

Personal som bedriver tillsynskontroller skall vara utbildade och bedriva arbetet på ett rättssäkert 

sätt. 

 

Nya uppdrag 
Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda inom 

Herrljunga kommun att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. Arbetet skall vara 

rådgivande och inte tvingande. 

Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att effektivisera byggprocessen och i samband med 

detaljplanering iaktta Herrljunga kommuns historiska byggnader och grönområden.  

 

 

 

 

  

Ärende 5
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Tekniska nämnden 
 

Vision 
Sverigedemokraternas vision om Tekniska nämnden innefattar en effektivisering av ägda 

samhällsresurser, samtidigt som en hög kvalitet erbjuds. Det är nämndens uppgift att i största mån 

arbeta efter en god upphållning av infrastrukturen före nya projekt skapas. Förvaltningen av våra 

allmänna platser är av yttersta vikt, likaså renhållningen inom Herrljunga kommun. 

Nämnden äger även uppdraget att handlägga ärenden angående försäljning av tomter för 

bostadsändamål. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt i samband med markanvisningar att 

beakta kringliggande natur och arkitektur. Man bör även beakta planerade byggnationer för att 

motverka massbygge utan historisk förankring eller byggnationer av ifrågasatt kvalitet.  

 

Nya uppdrag 
Tekniska nämnden skall kontinuerligt uppsöka och byta ut gamla armaturer och på så sätt arbeta för 

en energieffektivisering. 

Tekniska nämnden skall tillsammans med berörda nämnder överse och komplettera antalet 

sittplatser i och kring Herrljunga kommun. 

Tekniska nämnden skall snarast överse och prioritera gator och vägar med syfte att förbättra 

tillgängligheten för kommuninvånarna.  

  

Ärende 5
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Socialnämnden 
 

Vision 
Nationell solidaritet är ett bärande begrepp i sverigedemokratisk socialpolitik, vilket innebär att vi tar 

hand om det svenska folket i första hand. Idag har de hemlösas situation blivit alltmer bortprioriterad 

av kommuner till förmån för den invandringspolitik som förts. Detta har i sin tur lett till att ett allt 

större ansvar har fått axlas av frivilligorganisationer i samhället, samtidigt som kommunernas ansvar 

tystats ner. Det ligger därmed i vår vision att samhället tar tillbaka de viktigaste beståndsdelarna av 

den sociala omsorgen för att återigen leda arbetet och låta frivilligorganisationerna bli ett 

komplement och inte ett substitut. 

Behoven av socialomsorg ökar i samhället och vår vision är att alla och envar skall leva ett så gott liv 

som möjligt. En förutsättning för att det skall bli så bra som möjligt är att vi gör rätt investeringar och 

att dessa investeringar riktas så att största möjliga nytta uppnås.  

 

Nya uppdrag 
Socialnämnden skall under 2018 starta en daglig verksamhet för yngre dementa. 

Socialnämnden uppdras att snarast avveckla delade turer inom Herrljunga kommun. 

Socialnämnden får i uppdrag att koordinera med berörda nämnder för att utveckla och förstärka 

verksamheten för yngre psykiskt sjuka.  

Socialnämnden får i uppdrag att tillsätta en utredning gällande personalens arbetsmiljö samt förslag 

till förbättringar och snarast presentera denna till Herrljunga Kommunfullmäktige. 

  

Ärende 5
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Bildningsnämnden 

Vision 
Vår svenska skola har en mycket viktig roll att spela framöver. Vi står idag inför stora förändringar av 

vårt samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Rotlösheten och splittringen breder ut sig bland 

människor, medan krav på nya kunskaper och kompetenser i en föränderlig ekonomi ständigt gör sig 

påminda. 

Den svenska skolan kan och skall stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt 

samhälle. Den skall på ett inkluderande sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. 

Vår svenska skola skall tydliggöra individens friheter och möjligheter, men också dennes plikter och 

skyldigheter. 

Vad vi vill satsa på: 

 Elevhälsan – de lokala skolornas elevhälsoteam (eht) måste personalmässigt stärkas. Vi har 

för få skolsjuksköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer idag. 

 Intendenter – skall åter finnas på våra skolor. Dessa skall sköta administration, lokalfrågor 

och ekonomin, så att våra rektorer kan fokusera på att vara pedagogiska ledare för sina 

verksamheter. 

 Ordning och reda i skolan – skriftliga ordningsomdömen blir obligatoriska för att understryka 
vikten av korrekt uppförande. 

 Kommunen skall erbjuda en jourskola för elever med anpassningssvårigheter och 
normbrytande beteenden.  

 Här- och närodlad mat skall prioriteras. 

 Utbildade kockar med formell utbildning skall anställas inom skolan. 

 Utökat matutbud i våra skolor. 

 Främja skolor ute på landsbygden inom Herrljunga kommun. 

 Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex religiöst- och/eller ritualslaktat kött, skall 
inte förekomma ikommunens skolor. 

 Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall betonas. 

Nya uppdrag 
Bildningsnämnden får i uppdrag att utveckla ett närmare samarbete med pensionärsorganisationer 

med syfte att förvalta kunskap och erfarenhet från den äldre generationen i skolans värld. 

Nämnden skall ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen 

snarast under 2018. 

Nämnden skall snarast under 2018 presentera en handlingsplan på hur man kan utöka möjligheterna 

till mer rörelse i skolan.  

Nämnden skall aktivt arbeta för ett utökat matutbud i Herrljunga kommuns grundskolor och 

gymnasium för att säkerställa skolans objektiva roll – fri från religiösa inspel och påverkan. 

Nämnden skall verka för att kringpersonalen i skolorna förstärks för att avlasta rektor och lärare.  

Ärende 5
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Yrkanden 
 

 

Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa skattesatsen för år 2018 som oförändrad. 

att fastställa Sverigedemokraternas uppdrag i denna budget till Herrljunga kommuns 

 budget för 2018. 

att  i övrigt fastställa och efterleva Sverigedemokraternas i Herrljunga kommun

 upprättade förslag och vision till budget år 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

Lars-Erik Ahlgren 

Ärende 5
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-05-29 

KS § 99 DNR KS 202/2015 106 

Förväntad budgetavvikelse gällande projekt Molla skola 

Sammanfattning 
Projekt Molla skola innebär om- och tillbyggnad av Molla skola, vilket beräknas 
stå klart under hösten 2017 . Projektet har en tilldelad budget om totalt 20 mnkr. 
tekniska nämnden befarar att projektet genererar en negativ avvikelse med 3,7 
mnkr mot budgeterade investeringsmedel. Statliga bidrag har sökts för att minska 
kommunens nettokostnad, men dessa är osäkra och kommunen får inte besked om 
eventuell tilldelning fötTän efter projektet är avslutat. 
För att projektet ska kunna färdigställas krävs en utökning av investeringsbudgeten 
för projekt Molla skola. Bedömningen är att omfördelning inom tekniska 
nämndens investeringsbudget inte är möjlig för att kunna täcka investeringsbeho
vet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-17 
Tekniska nämnden § 70/2017-05-04 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt 
Molla skola. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt 

Molla skola. 

!Cxpcdierns till : Kommunfullm~ktige. 

Fiir kiinncdom 
till: 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-05-17  
DNR KS 202/2015 106     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Molla skola/förskola 
 
Sammanfattning 
Projekt Molla skola innebär om- och tillbyggnad av Molla skola, vilket beräknas stå klart 
under hösten 2017. Projektet har en tilldelad budget om totalt 20 mnkr. 
 
Tekniska nämnden befarar att projektet genererar en negativ avvikelse med 3,7 mnkr mot 
budgeterade investeringsmedel. Statliga bidrag har sökts för att minska kommunens 
nettokostnad, men dessa är osäkra och kommunen får inte besked om eventuell tilldelning 
förrän efter projektet är avslutat.  
 
För att projektet ska kunna färdigställas krävs en utökning av investeringsbudgeten för 
projekt Molla skola. Bedömningen är att omfördelning inom Tekniska nämndens 
investeringsbudget inte är möjlig för att kunna täcka investeringsbehovet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-17 
Beslutsprotokoll TK 184/2015 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt Molla skola. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden och bildningsnämnden 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-05-29 

KS § 102 DNR KS 91/2017 942 

Omprioritering reinvestering fastighet 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har under mars månad gett startbesked för reinvesteringar i 
fastighetsbeståndet. tekniska nämndens vilja är att en omprioritering av medel till 
förmån för Altorpskolan sker för att kunna genomföra ett antal åtgärder i samband 
med planerade åtgärder i ventilation. Altorpskolan har utöver ventilationen stora 
behov av underhåll i B-huset i form av fönster, fasad och radiatorer. 
Då planerade åtgärder på Hudene skola beräknas bli billigare än väntat föreslås att 
omprioritering sker från planerade åtgärder för Hudene skola till åtgärder i 
Altorpskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-17 
Tekniska nämnden§ 69/2017-05-04 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås utöka investerings budgeten för 2017 med 
1 300 tkr för reinvesteringar i Altorpskolan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
• Omprioritering sker i investeringsbudgeten med 1300 tkr från Hudene skola 

till Altorpskolan. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att tekniska nämndens tilläggsäskande avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Johnny Carlsson (C) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens tilläggsäskande avslås. 

Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-05-17  
DNR KS 91/2017 942     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
 
Omprioritering reinvesteringar fastighet 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har under mars månad gett startbesked för reinvesteringar i 
fastighetsbeståndet. Tekniska nämndens vilja är att en omprioritering av medel till förmån 
för Altorpskolan sker för att kunna genomföra ett antal åtgärder i samband med planerade 
åtgärder i ventilation. Altorpskolan har utöver ventilationen stora behov av underhåll i B-
huset i form av fönster, fasad och radiatorer.  

 
Då planerade åtgärder på Hudene skola beräknas bli billigare än väntat föreslås att 
omprioritering sker från planerade åtgärder för Hudene skola till åtgärder i Altorpskolan. 

  
    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-17 
Beslutsprotokoll TK 23/2017 
 
Förslag till beslut 
Omprioritering sker i investeringsbudgeten med 1300 tkr från Hudene skola till 
Altorpskolan. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Tekniska nämnden, bildningsnämnden 
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 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 EVA NORDÉN 2017-04-24 
  DNR TK 23/2017 
  SIDA 1 AV 2 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Omprioritering av investeringsmedel för fastighetsunderhåll 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har 2017-03-01 gett startbesked för reinvesteringar i 
fastighetsbeståndet. På grund av ändrade prioriteringar behöver medel 
omprioriteras till Altorpskolan. Då Altorpskolan har beviljats medel för 
ventilationsåtgärder vore det önskvärt att samtidigt åtgärda fler saker som 
påverkar inomhusklimatet. Förvaltningen önskar av den anledningen frångå den 
ursprungliga underhållsplanen till fördel för Altorpskolan Hus B. Önskvärda 
åtgärder på B-huset är byte av fönster, fasad och radiatorer. Beräknad kostnad för 
detta är 1 300 tkr. 
 
Underhållsplanens olika åtgärder saknar finansiering, vilket gör en prioritering 
nödvändig även utan en prioritering av åtgärder på Altorpskolan Hus B. 
Ytterligare 1 300 tkr behöver prioriteras lägre för att planen ska kunna 
förverkligas. 
 
Planerade åtgärder på Hudene skola beräknas bli billigare än väntat. Åtgärder i 
Gamla sporthallen bedöms kunna skjutas till senare år utan att fastigheten 
försämras ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24 
Beslut TN § 40 2017-03-01 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås utöka investeringsbudgeten för 2017 med 1 300 tkr 
för reinvesteringar i Altorpskolan. 
 
1 300 tkr omprioriteras från Hudene skola och Gamla sporthallen till 
Altorpskolan i det fall kommunfullmäktige inte avsätter ytterligare 
investeringsmedel. 
 
 
Eva Nordén     
Fastighetschef 
 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, handläggaren på tekniska förvaltningen 
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  Sida 2 av 2 

 
 
Bakgrund 
Förvaltningen önskar omprioriteringar av medel för reinvesteringar. Då 
Altorpskolan har beviljats medel för ventilationsåtgärder vore det önskvärt att 
samtidigt åtgärda fler saker som påverkar inomhusklimatet. Förvaltningen önskar 
av den anledningen frångå den ursprungliga underhållsplanen till fördel för 
Altorpskolan Hus B. Önskvärda åtgärder på B-huset är byte av fönster, fasad och 
radiatorer. Beräknad kostnad för detta är 1.300.000kr.  
 
Omprioriteringen kan göras genom medel från: 

− Horsbyskolans tak (3.000.000kr) 
− Altorpshallens duschar och omklädningsrum (1.500.000kr) 
− Altorp stambyte (1.000.000kr) 
− Hudene skola målning (700.000kr) Detta jobb är beställt och beräknas 

kosta 350.000kr av de avsatta 1.000.000kr. 
− Byte av maskiner i kök (300.000kr) 
− Mörlanda målning av skärmtak (100.000kr) 
− Gäsenegården stambyte (500.000kr) 
− Gamla sporthallen (750.000kr) Under förutsättning att pengarna flyttas 

med från 2016. 
 
Omprioriteringen innebär att något av ovanstående områden får skjutas framåt i 
tiden. 
 
Samtidigt som omprioriteringen görs, till fördel för Altorp, behöver planen för 
reinvesteringar omprioriteras då inte reinvesteringspengarna räcker för alla 
åtgärder. Skillnaden mellan plan och beviljad investering är 1.300.000kr. 
Förvaltningen önskar att nämnden prioriterar om, så investeringsplanen stämmer 
mot beviljade reinvesteringsmedel. 
 

Ärende 7
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

KS § 103 DNR KS 108/2017 809 

Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken 

Sammanfattning 

Sid 13 

Förslaget till ny taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) 
senaste version av underlag för taxa enligt miljöbalken. Dokumentet har 
därefter reviderats med avseende på Herrljunga kommuns lokala förutsätt
ningar. Omarbetningar har även gjorts i samverkan med Vårgårda kommun, 
för att få taxorna så lika som möjligt. (Bilaga) 
SKL reviderar regelbundet underlagsmaterialet för kommunernas taxa enligt 
miljöbalken. Revideringarna utgår från förändringar i lagstiftningen. 
Herrljunga kommuns taxa beslutades 2011 och flera lagstiftningsförändringar 
har skett sedan dess, till exempel har en ny miljöprövningsförordning börjat 
gälla. 

De stora skillnaderna från tidigare version av kommunens miljöbalkstaxa är 

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

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

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

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

Herrljunga 
Borås 
Vårgårda 
Essunga 
Vara 
Falköping 
Ulricehamn 

820 kr 
1085 kr 

839 kr 
800 kr 
870 kr 
955 kr 
870 kr 

Av ovanstående framgår att Herrljunga kommun har en lägre timavgift än de 
flesta grannkommuner. Det är önskvärt att taxorna är så lika som möjligt i 
kommunerna. 

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

Utdragsbestyrkande 
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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-05-29 

Fortsättning KS § 103 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

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

• Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018. 

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

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

till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma (2017 års 
nivå). 

2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. ljanuari 2018. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden 
För kiinncdom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNS1YRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-05-29 

KS § 98 DNR KS 7/2017 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2017-0-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-10 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verk
ställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till handling
arna. 

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

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

ställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till handling
arna. 

Uldragsbestyrkande 

Ärende 9



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-05-02 

SN § 42 DNR SN 27/2017 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2017-03-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h§ SOL och 28h § LSS . An
ledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

A v de fyra rapporterade ärendena inom äldreomsorgen, särskilt boende, är samt
liga verkställda. Väntetiden har varit mellan 4 till 6 månader från datum för be
slut om boende tillledigt boende för inflyttning. Ärendet gällande avbrott i verk
ställighet av kontaktperson är åter igen verkställt efter 4 månader från datum för 
avbrottet i verkställigheten. 

A v Individ och familjeomsorgens två rapporterade ärenden, är ärendet gällande 
kontaktperson inte verkställt, det fanns en tilltänkt person som drog sig ur, nya 
kontakter pågår. Gällande familjebehandling verkställdes beslutet efter ca 4,5 
månader från datum för beslutet. 

Två rapporterade ärenden enligt LSS gäller dels boende för vuxna, där har den 
enskilde tackat nej till erbjudande, rapporteringsskyldigheten kvarstår dock . Dels 
kontaktperson som är åter igen verkställt, efter 4,5 månader från datum för av
brottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-10 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till 
handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 9



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-05-02 

Fortsättning § 42 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till 
handlingarna. 

ExtJedieras till: Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 9



 
  2017-04-04 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2017-03-31 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 
 
Äldreomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Särskilt boende 2016-08-15    Vuxen Man  
Särskilt boende  2016-10-14    Vuxen Kvinna  
Särskilt boende 2016-11-09    Vuxen Man  
Särskilt boende 2016-11-15    Vuxen  Man 
Kontaktperson  2016-10-26 Vuxen Kvinna  
 
Handikappomsorg  
 
 
Individ och familjeomsorg 
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktperson 2016-08-25    Ungdom Flicka 
Familjebehandling 2016-10-28    Ungdom Pojke  
 
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktperson       2016-09-13 Vuxen Kvinna  
Boende vuxna 2016-12-28   Vuxen Kvinna  
 
 
 
I tjänsten 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 

* Rapport kvarstår från föregående kvartal 
** Rapport gjord två kvartal 

      *** Rapport gjord tre kvartal
                             **** Rapport gjord fyra kvarta kvartal 

                                                 
1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.  
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Händelser Herrljunga Kommun

2017-06-08

Urval: Händelse - Händelsedatum: '2017-01-01...2017-06-08'; Händelsekategorikod: 'BES';
Organnamn: 'Kommunfullmäktige'; Ärendets status: 'Handläggs'

Mirjana Lind

Händelse

HandläggareÄrenderubrikStatusParagrafDatumDiarienummer

MILIDVal till nämnder, styrelser, utskott och
arbetsgrupper 2017. Avsägelser av uppdrag,
Entledigande

Handläggs§ 122017-02-14KS-2017-1:2

MILIDVal till nämnder, styrelser, utskott och
arbetsgrupper 2017. Avsägelser av uppdrag,
Entledigande

Handläggs§ 132017-02-14KS-2017-1:3

MILIDMotion - Avskaffa delade turerHandläggs§ 32017-02-14KS-2016-101:6

LIRUBudget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019
för Herrljunga kommun

Handläggs§ 52017-02-14KS-2016-166:31

MILIDAllmänhetens frågestund 2017Handläggs§172017-03-14KS-2017-26:3

aegusLokala ordningsföreskrifterHandläggs§222017-03-14KS-2016-183:15

MANORSammanträdesplan 2017, årshjulHandläggs§232017-03-14KS-2016-188:9

MILIDMotion avseende daglig schemalagd idrott i
skolan

Handläggs§262017-03-14KS-2017-40:2

MILIDMotion avseende gratis kollektivtrafik inom
kommunen för pensionärer

Handläggs§282017-03-14KS-2017-42:2

MILIDMotion avseende gratis wifi i kommunens
verksamhetslokaler

Handläggs§272017-03-21KS-2017-41:2

MILIDAllmänhetens frågestund 2017Handläggs§322017-04-11KS-2017-26:8

MILIDAllmänhetens frågestund 2017Handläggs§332017-04-11KS-2017-26:6

MILIDAllmänhetens frågestund 2017Handläggs§342017-04-11KS-2017-26:7

MILIDRedovisning av ej färdigberedda
medborgarförslag 2017

Handläggs§472017-04-11KS-2017-16:3

MILIDRedovisning av ej färdigberedda motioner
2017

Handläggs§482017-04-11KS-2017-17:3

MILIDVal till nämnder, styrelser, utskott och
arbetsgrupper 2017. Avsägelser av uppdrag,
Entledigande

Handläggs§492017-04-11KS-2017-1:6

MILIDMedborgarförslag om att ersätta 8 borttagna
gatlyktor på väg 183 i Grude med lika många
nya

Handläggs§502017-04-11KS-2017-72:2

MILIDMotion angående platsen vid
informationstavlan korsningen Hudene-
Vedum

Handläggs§512017-04-11KS-2017-83:2

MILIDAllmänhetens frågestund 2017Handläggs§532017-05-16KS-2017-26:10

LIRUBokslut/Årsredovisning 2016 för Herrljunga
kommun

Handläggs§552017-05-16KS-2017-19:26

CLRYDSocialnämndens förslag avseende tillägg till
ägardirektiv för HERBO

Handläggs§632017-05-16KS-2017-34:4

MILIDVal till nämnder, styrelser, utskott och
arbetsgrupper 2017. Avsägelser av uppdrag,
Entledigande

Handläggs§652017-05-16KS-2017-1:8

1 (1)
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

I KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-05-29 

KS § 97 DNR 64/2016 101 

Information - Vision 2035 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-05 en tidplan för arbetet med kommunens nya 
Vision 2035. Enligt tidplanen skulle arbetet med att utvärdera Vision 2020 varit 
klart i maj 2017. Arbetet pågår men följer tyvärr inte tidplanen. Kommunstyrelsens 
förvaltning planerar för att arbeta in förlorad tid så att tidplanen i sin helhet kan 
förverkligas. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 6



 KS FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 ALFRED DUBOW 2017-05-18 
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Information om arbetet med Vision 2035 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-05 en tidplan för arbetet med kommunens 
nya Vision 2035. Enligt tidplanen skulle arbetet med att utvärdera Vision 2020 
varit klart i maj 2017.  
 
Arbetet pågår men följer tyvärr inte tidplanen. Kommunstyrelsens förvaltning 
planerar för att arbeta in förlorad tid så att tidplanen i sin helhet kan förverkligas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-18 
Beslut KF § 46 2016-04-05 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 
Alfred Dubow   
Tf kommunchef 
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H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ l' KOMMUNFULLMAKTIGE 

J Juslerandes s1gn 
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KF§ 46 
KS §53 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

DNR KS 064/2016 l 01 

Framtidens Herrljunga - Vision 2035 

Sammanfattning 

17 

Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft l O 000- Våga- Vilja- Växa 
togs fram under tiden 2008-2009. Planen antogs av kommunfullmäktige i februari 
2009. Det har nu gått ganska exakt sju år sedan planen antogs. Planen gäller med 
slutmål 2020. 
De därtill hörande och styrande Inriktningsmålen och i målmodellen fatställda prio
riterade mål, strukturfårändrades och rationaliserades in får budgetåret 2015. A vs i k
ten i kommunfullmäktiges beslut är att inriktningsmålen och de prioriterade målen 
ska gälla får mandatperioden 2015-2019, med smärre justeringar. 
Det är angeläget att se framåt, fårslagsvis med målbilden 2035 får "Framtid Herr
ljunga". För detta krävs genomfårande av en utvärdering av Vision 2020 samt att 
metod och tidsplan får framtagandet av Vision "Framtid Herrljunga 2035". 
Kommunstyrelsens förvaltning ska arbeta fram fårslag till arbetsform, metod och 
budget får genomfårandet av visionsarbetet Framtidens Herrljunga, Vision 2035 . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet med bilaga daterad 2016-02-11 (bilaga l KS § 53/2016-
03-21) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta påbö1ja arbete med 
Vision 2035 samt fastställa tidsplan enligt förslag, får arbete med utvärde
ring av Vision Våga-Vilja-Växa och får arbete med framtagandet av Vision 
2035, Framtid Herrljunga. 

Finn Svensson (L) bifaller förvaltningens fårslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige beslutar att påbörja arbete med Vision 2035 samt fast

ställa tidsplan enligt fårslag (bilaga l KS § 53/2016-03-21 ), får arbete med 
utvärdering av Vision Våga-Vilja-Växa och får arbete med framtagandet av 
Vision 2035, Framtid Herrljunga. 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om kommunstyrelsens fårslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-04-05 18 

F ortsättning KF § 46 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Kommunfullmäktige beslutar att påbörja arbete med Vision 2035 samt fast

ställa tidsplan enligt fårslag (bilaga l KS § 53/2016-03-21 ), for arbete med 
utvärdering av Vision Våga-Vilja-Växa och for arbete med framtagandet av 
Vision 2035, Framtid Herrljunga. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1, KS § 53/2016-03-21 

HERRLJUNGA KOMMUN 

BILAGA 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Vision 2035 (Vision 2041) Framtid Herrljunga- Herrljunga På Spåret© 

En Vision ska vara framåtsyftande och ha "bäring" på flera mandatperioder. 

Hurjobba med Vision 2035 - Övergripande mål- Prioriterade mål- Målmodellen? 

Förslag! 

Arbetsprocess för Vision 2035 

Vad? N''? ar. Vem? 

l Utvärdering av Vision Våga- Feb- maj Intern/Extern 

Vilja- Växa (2020), genomförande 2017 

och bedömning måluppfyllelse 

2 Redovisning resultat av Oktober 20 l 7 Intern/Extern 

utvärdering Vision Våga-Vilja-

Växa (2020) 

Förslag till metod och 

genomförande av arbetet med 

Vision 2035. 

3 Beslut om att starta arbetet med December Intern/Extern 

Vision 2035 2017 

4 Arbete med framtagande av Februari 2018 Intern/Extern 

Vision 2035 - Februari 

(Val sept 20 18) 2019 

(Ny mandatperiod 20 I 9) 

5 Redovisning och fastställande av Mars 2019 Intern/Extern 

Vision 2035, Mål och Målmodell 

6 Framtagande av Handlingsplan Sept2019 Intern/Extern 

för genomförande av Vision 2035 

7 Vision 2035 kan börja gälla från Jan 2020 Intern/Extern 

och med verksamhetsåret 2020 

2016-02-11 
KS 64/2016 101 

Sid l av 1 

Hur? 

Enkät/Intervju 

Medborgardialog 

Rapp011 

Föredragning 

Digitalt 

Enligt förslag och 

beslut 

Enligt förslag och 

beslut 

Enligt förslag och 

beslut 

I enlighet med beslut 

Enligt förslag och 

beslut 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-l 70 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 

/~ _,, 
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