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Information skatteprognos mot budget 2018-2020 
 
Sammanfattning 
   
Den 21 december 2017 kom det en ny skatteprognos för den kommande treårsperioden. 
Skatteprognosen visar att Herrljunga kommuns budget för perioden 2018-2020 är för högt satt 
gällande skatteintäkter och generella statsbidrag. Skillnaden mellan budgeterade och 
prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 uppgår till totalt -9 798 tkr 
och beror framförallt på två faktorer; antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att 
prognosen för inkomstutjämningen försämrats. Den negativa posten för skatteintäkter och 
generella statsbidrag balanseras upp något genom att kapitalkostnadernas utfall kommer att bli 
cirka 2 000 kr lägre än budgeterat samt att ytterligare intäkter i generella statsbidrag kommer 
att tillföras med cirka 300 tkr gällande ensamkommande flyktingbarn. Den totala 
underfinansieringen i budget för 2018 är efter avdrag för kända effekter är därmed cirka 7 500 
tkr. 

    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Nämnder och revisorer 
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Bakgrund 
 
Budgetprocessen för perioden 2018-2020 startade i januari 2017. Investeringsbudget 
sammanställdes, information från SKL samlades in och uppräkningar gjordes utifrån 
rekommendationer, vilket gav underlag för resultat- och balansräkning samt 
kommunbidragsfördelning. Förvaltningen lämnade i mars över de första utkasten för politisk 
beredning och justering.  
Budgeten beslutades i kommunfullmäktige i juni 2017. Budget med tillhörande 
verksamhetsplan beslutades i kommunfullmäktige i november 2017.  
 
Den 21 december 2017 kom det en ny skatteprognos för den kommande treårsperioden. Vid 
denna tid har antal invånare den 1/11 fastställts för 2018 års skatteintäkter. Två delar i denna 
skatteprognos ger Herrljunga kommun negativ effekt mot budgeterade intäkter för skatter och 
generella statsbidrag.  
 
1) Invånarantalet är i beslutad budget fastställd till totalt 9 586 personer och den 1/11 var 

9 497 personer registrerade i Herrljunga kommun. Totalt har invånarantalet ökat med 9 
personer mot samma period föregående år. Budgeten visar på en ökning om 98 personer, 
vilket är 89 personer fler än utfall. Med en schablon om 56 tkr per invånare är utfallet cirka 
5 000 tkr lägre än budgeterat.  
 

2) Inkomstutjämningen är enligt skatteprognosen i december fastställd till en lägre summa än 
i tidigare prognoser. För Herrljunga kommun skiljer sig prognosen mellan september och 
december på inkomstutjämningen på totalt -6 600 tkr. Denna post kan förklaras med två 
saker, den ena är att antalet invånare i Herrljunga kommun enligt utfall blev betydligt lägre 
än vad som tidigare prognostiserats. Den andra förklaringen är att riksprognosen som 
gjorts gällande total befolkning i Sverige den 1/11 var lägre satt än faktiskt utfall. Sverige 
ökade befolkningen totalt med fler personer än prognosen, vilket ger en lägre 
medelskattekraft än enligt tidigare prognoser. Kommuner som erhåller bidrag i 
inkomstutjämningen kommer därför att få en lägre ersättning och kommuner som betalar 
avgift i systemet kommer betala en högre avgift.  
 

 
Nedanstående tabell visar skillnaden mellan beslutad budget och prognos. 

 

2018 

Skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag tkr          

   Budget  Prognos sept  Prognos dec 
Differens budget mot 
prognos 

Skatteintäkter  430 035 418 645 419 012  ‐11 023

Generella statsb  106 741 111 801 107 129  388

Extra flyktingpott  3 649 4 486 4 486  837

Totalt  540 425 534 932 530 627  ‐9 798

Invånarantal  9 586 9 606 9 497    
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2019 

Skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag tkr          

   Budget  Prognos sept  Prognos dec 
Differens budget mot 
prognos 

Skatteintäkter  441 183    432 838  ‐8 345

Generella statsb  109 446    112 680  3 234

Extra flyktingpott  2 610    2 610  0

Totalt  553 239 0 548 128  ‐5 111

Invånarantal        9 593    

      

2020 

Skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag tkr          

   Budget  Prognos sept  Prognos dec 
Differens budget mot 
prognos 

Skatteintäkter  454 655 447 555  ‐7 100

Generella statsb  112 194    118 575  6 381

Extra flyktingpott  1 564    1 564  0

Totalt  568 413 0 567 694  ‐719

Invånarantal        9 690    

           

I budgetarbetet: om ändring sker i befolkning, påförs/nedjusteras totala intäkter på raden för skatteintäkter. 

Det innebär att prognos mot budget slår mer mot skatteintäkter än mot generella statsbidrag. 

 
 
 
Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen samt SCB-prognos för den kommande 
tioårsperioden. 
 

Befolkningsutveckling     Ökning/minskn 

1/11 2011  9 273 ‐46 

1/11 2012  9 267 ‐6 

1/11 2013  9 260 ‐7 

1/11 2014  9 365 105 

1/11 2015  9 362 ‐3 

1/11 2016  9 488 126 

1/11 2017  9 497 9 

        

1/11 2017 Budget  9 586 98 

      

PROGNOS SCB (ny i nov 2017)     Ökning/minskn 

1/12 2018  9 549 52 

1/12 2019  9 598 49 

Ärende 1
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1/12 2020  9 653 55 

1/12 2021  9 708 55 

1/12 2022  9 761 53 

1/12 2023  9 810 50 

1/12 2024  9 857 46 

1/12 2025  9 900 44 

1/12 2026  9 938 38 

1/12 2027  9 973 35 

 
 
Ekonomisk bedömning 
I dagsläget är Herrljunga kommuns budget för 2018 underfinansierad med totalt 9 798 tkr 
enligt skatteprognos december 2017. Budgeten är dock för högt satt på kapitalkostnader, 
vilka beräknas ge ett överskott på totalt 2 000 tkr. Ytterligare medel som inte är 
budgeterade är extra generella bidrag för ensamkommande flyktingbarn, 300 tkr som 
tillfaller finansen. Den totala ekonomiska underfinansieringen är efter avdrag för kända 
effekter cirka 7 500 tkr. 
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Revidering av attest- och utbetalningsreglemente 
 
Sammanfattning 
Gällande attestreglemente reviderades senast 2004 och nu finns behov av att uppdatera 
reglementet till rådande behov och verksamhet. Ny policy för attest- och utbetalning 
hanterar följande delar: Definitioner begrepp, roller i attestering, jäv, utbetalningsattesten, 
dokumentationen, särskilda regler för attestering i ekonomi- och lönesystem samt i 
socialtjänstens system. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08 
Attestreglemente, beslutad i KF §131/2004 
Policy för attest- och utbetalningsreglemente enligt förslag 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen policy för attest- och utbetalningsreglemente 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Nämnder och revisorer 

  

Ärende 2
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Ekonomisk bedömning 
Reglementet ger kommunens tjänstepersoner tydliga riktlinjer för hur attestering och 
utbetalning går till, vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. Reglementet minimerar 
även risker för ekonomiska oegentligheter. Någon direkt ekonomisk påverkan finns dock 
inte genom att besluta om attest- och utbetalningsreglemente.  

 

Ärende 2



 

 

 

 

 

 

Policy
Attest- och utbetalningsreglemente	

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett 
kortfattat sätt. 

	

DIARIENUMMER: xxxx 

FASTSTÄLLD:  åååå-mm-dd 

VERSION:   xxxx 

SENAS T REVIDERAD: åååå-mm-dd 

GILTIG TILL: åååå-mm-dd 

DOKUMENTANSVAR: funktion 

Våga vilja växa! 
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Inledning – omfattning 
Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

Transaktioner ska attesteras (kontrolleras) innan de utförs. 

Reglementet syftar till att reglera hur verifikationer/ekonomiska händelser ska kontrolleras för att 
undvika eller i förekommande fall upptäcka oavsiktliga eller avsiktliga fel. 

Kommunchef, kommunens förvaltningschefer samt ekonomichef tillser att bestämmelserna i detta 
reglemente iakttas och att tillräckliga kontroller utförs. 

Definitioner 
En verifikation avser ett underlag, av papper eller i digital/elektronisk form, som styrker en ekonomisk 
transaktion. Till varje ekonomisk transaktion ska det finnas en verifikation. Varje verifikation ska 
uppfylla krav enligt god redovisningssed. 

En attest är en elektronisk identifikation av en person eller en namnteckning, som verifierar att en 
bestämd kontroll har skett utan anmärkning.  

Roller 

Mottagningsattest 
Som mottagningsattestant ansvarar man för att: 

 faktura/underlag stämmer med fullgjord levererans 

 pris, rabatt och övriga villkor är riktiga och stämmer med gjord beställning 

Rätt att mottagningsattestera har alla anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun. Med anställda 
jämställs i detta avseende anställda i annan kommun som genom tjänsteköpsavtal eller liknande utför 
uppgifter motsvarande anställds. Ingen särskild förteckning upprättas.  

För att kunna utföra mottagningsattest i ekonomisystem sker registrering av behörighet för detta i 
systemet. 

Beslutsattest 
Som beslutsattestant ansvarar man för att: 

 levererad vara eller tjänst är förenlig med verksamheten 

 övriga utbetalningar sker i överensstämmelse med budget, plan, beslut eller direktiv för 
verksamheten 

 hänsyn är tagen till budgeterade ramar 

 verifikationen är rätt konterad och att kostnaden är bokförd på rätt period (rätt periodiserad) 

Ärende 2
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 jäv inte föreligger 

Rätt att beslutsattestera har den som är budgetansvarig. Ersättare till attestant får endast utföra uppdraget 
då ordinarie attestant är förhindrad att utföra attesten under så lång tid att olägenhet kan uppstå. 

Ny attestant eller förändrad attesträttighet anmäls till ekonomiavdelningen skriftligen av överordnad 
chef. Delegat utsedd av kommunstyrelsen/nämnd beslutar om förändringarna av attesträtt. Beslutet 
lämnas till kommunstyrelse/nämnd för information. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har rätt att beslutsattestera samtliga transaktioner.  

Jäv 
Det är inte tillåtet att attestera kostnader som rör en själv eller en närstående, så som exempelvis 
mobiltelefon, kursavgift, resa, hotell, lön mm. Detta innefattar också bolag och föreningar där den 
kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Dessa transaktioner attesteras 
av överordnad chef.  

Betalningsattest 
Som betalningsattestant ansvarar man för den likvidmässiga regleringen. Betalningsattestanter är utsedda 
personer som antingen är anställda i servicenämnden ekonomi/personal eller inom den enhet/verksamhet 
som hanterar socialtjänstens verksamhetssystem. 

Likvidmässig reglering kan ske på flera sätt: 

1. Utbetalning via ekonomisystemet.  

2. Utbetalning via socialtjänstens verksamhetssystem. 

3. Utbetalning via lönesystemet. 

4. Utbetalning via internetbanken. (Sker alltid två i förening. Mottagnings- och beslutsattesterat 
underlag skall finnas och arkiveras i pärm.) 

En betalningsattestant med rätt att skicka utbetalning via system har inte behörighet att slutgodkänna nya 
leverantörer. 

Fakturor med stora belopp granskas särskilt av betalningsattestanten senast i samband med att betalfilen 
skapas.  

Attestantförteckning 
En aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter förvaras på ekonomiavdelningen 
samt i kommunens dokumenthanteringssystem. 

Dokumentation av attest 
Attest sätts i första hand elektroniskt i aktuellt system, i andra hand på papper.  

Ärende 2



 

4 
 

Särskilda attestregler för transaktioner i 
ekonomisystemet 

Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. Det 
samma gäller för kreditfakturor. 

För periodiskt återkommande fakturor utan föregående beställning kan attest ske av avtalet. Detta innebär 
därefter en automatiserad kontroll och attest av de enskilda fakturorna. 

Övriga utbetalningar 
Övriga utbetalningar attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. 

Bokföringsordrar 
I de fall medel flyttas mellan förvaltningar skall dessa beslutsattesteras av den verksamhetschef som 
belastas med kostnaden. 

Bokföringsordrar vars syfte är att boka upp upplupna/förutbetalda intäkter och kostnader attesteras av 
controller/redovisningsansvarig/ekonomichef. Bokslutsspecifikation skall skrivas på samtliga 
uppbokningar och bilagor som motiverar uppbokningen skall arkiveras tillsammans med 
bokslutsspecifikationen. 

Controller/redovisningsansvarig/ekonomichef har rätt att med bokföringsorder korrigera felaktigheter.  

Löneadministratör/lönechef/personalchef har rätt att med bokföringsorder korrigera felaktigheter inom 
löneområdet.  

Hänvisning till ursprunglig verifikation/underlag skall läggas till bokföringsordern. 

När det gäller bokföringsordrar krävs det endast en attest. 

Internfakturor 
Internfakturor attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. 

Kundfakturor 
Respektive förvaltningschef har ansvar för att det inom verksamheten finns rutiner som säkerställer att 
faktura eller underlag för faktura och bokföring skapas så att allt som ska faktureras blir fakturerat till rätt 
belopp och villkor. 

Kundfakturor (debet) attesteras ej.  

Kreditfakturor som skapas genom beräkning i försystem attesteras ej. 

Kreditfakturor som skapas manuellt attesteras av beslutsattestant. 

Betalningsattestant har rätt att till kund utbetala överinbetalningar/felinbetalningar/kreditfakturor via 
SUS (Sparbankernas utbetalningssystem) alternativt till kontonummer som kunden skriftligen meddelat. 
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Särskilda attestregler för transaktioner i lönesystemet 
Till grund för löneutbetalningar skall i varje enskilt fall anställningsbeslut/lönebeslut och 
tjänstgöringsrapport finnas. Innan tjänstgöringsrapporterna lämnas till löneassistenten skall den attesteras 
av överordnad chef. Om den anställde rapporterar direkt i lönesystemet skall den attesteras av 
överordnad chef i systemet. När chefen attesterat rapporten sker verkställighet av löneassistenten.  

Före utbetalning av lön skall utanordning ifyllas och betalningsattesteras av behörig löneassistent. 

Jäv 
En löneassistent får ej hantera eller attestera sin egen eller närståendes lön. 

Särskilda attestregler för transaktioner i socialtjänstens 
verksamhetssystem 

Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. Det 
samma gäller för kreditfakturor. 

Övriga utbetalningar 
Övriga utbetalningar attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. 

Ärende 2



  

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Johnny Carlsson 

 
Tjänsteskrivelse

2018-01-01 
DNR KS 256/2017 910  

Sid 1 av 2  
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Bevilja Stiftelsen Herrljunga industrilokaler att köpa Ölltorp 1:16 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att köpa Ölltorp l: 16 
(tidigare Talent plastics AB). 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får ej utan 
kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger 
en kostnad på 2 miljoner kronor”. De planerade åtgärderna kostnadsberäknas till 7,2 mnkr 
och ryms inom beslutad budgensram.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2018-01-14 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2017-12-04 
 
Förslag till beslut 
Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp 1:16 beviljas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnny Carlsson 
Ordförande kommunstyrelsen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmöktige, Stiftelsen Herrljunga Indistrilokaler 
Ekonomiavdelningen 

Ärende 3



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Johnny Carlsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-01-04 
DNR KS 256/2017 910 

Sid 2 av 2
 

Bakgrund 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att köpa Ölltorp l: 16 
(tidigare Talent plastics AB). 
Byggnadens yta är ca 4600m2 och ska hyrköpas av Blomdahls mekaniska AB. Beräknad 
kostnad 7,2 mnkr. 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får ej utan 
kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger 
en kostnad på 2 miljoner kronor”. De beräknade kostnaderna ryms inom beslutad 
budgensram. 
 
Ekonomisk bedömning 
Byggnadens yta är ca 4600m2 och ska hyrköpas av Blomdahls mekaniska AB. 
Beräknad kostnad uppgår till 7,2 mnkr och ryms inom beslutad borgensram. 
 
Juridisk bedömning 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får ej utan 
kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger 
en kostnad på 2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige måste således besluta om att bevilja 
eller avslå ansökan. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har som ändamål att inom Herrljunga förvärva 
fastigheter eller tomträtt till tomter. Förvärv av fastigheten Ölltorp 1:16 faller inom 
stiftelsens uppdrag. Blomdahls Mekaniska AB ges härmed möjlighet att få tillgång till mer 
ändamålsenliga lokaler som ger bättre möjligheter till en effektivare produktion samt 
gynnsammare utvecklingsmöjligheter gentemot nuvarande läge på Hudenevägen. 

 
 

Ärende 3



Ärende 3



~ g HERRlJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-19 
Sid 3 

Justerandes sign 

SN § 122 DNR SN 103/2017 

Motion om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och rö
relsehindrade 

Sammanfattning 
Följande nedkortade motionsfårslag inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson 
(S): 
" ..... Undersökningar visar att motion och att besöka platser som man är bekant 
med lugnar den oro som många personer med demenssjukdom känner. En eldriven 
tandemcykel av modellen "side by side" ger personalen inom omsorgen ytterligare 
ett verktyg att tillgodose omsorgstagarnas behov. Den ger också en möjlighet att 
besöka platser på längre avstånd än en promenad ger på samma tid. Med hjälp av 
cykeln kan även de med rörelsebesvär komma ut och motionerna eftersom cykling 
belastar kroppen mindre än promenader. Eldrivningen gör också att de hårdaste 
belastningarna kapas. Möjligheten att komma ut och återse platser som man kom
mer ihågfrån yngre dagar har en uppiggande och lugnande effekt på många av de 
personer som har demens sjukdom. Fler och fler kommuner upptäcker denna 
möjlighet. 
För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är 
lämpliga platser att ha en e/cykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. Gäsene
gården/hemljänsten, Ljung. Hemgården/hemljänsten, Herrljunga. 
Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 
• Att social.forvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by side ''for 
placering vid ovanstående platser. 
• Att socialtjänsten får ta del av föregående års överskott till finansieringen" 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen överlämnade motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Socialförvaltningen har köpt in en tandemcykel av modell "side by side" under 
hösten till Hemgården. Beslutet var att börja med en cykel får att testa hur det 
fungerar, om det finns möjlighet att komma ut och cykla och om den uppskattas. 
Skulle det finnas möjlighet framöver ekonomiskt och tandemcykeln används och 
uppskattas kan flera cyklar köpas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 
Motion inkommen 2017-09-29 
Kommunfullmäktige§ 112/2017-10-17 
Kommunstyrelsen§ 212/2017-11-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 4



; B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-12-19 

F ortsättning § 122 

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

Socialnämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 4



Ärende 4



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
'f J1 KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-10-17 21 

KF § 112 DNR KS 208/2017 739 

Motion, om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och 
rörelsehindrade 

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

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

Justerandes sign 

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

Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 4
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse

2018-01-03
DNR KS 40/2017 612  

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 

  

Ang Bildningsnämndens svar på motion avseende daglig schemalagd 
idrott i skolan 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har svarat på motion avseende schemalagd idrott i skolan. I motionen 
föreslås att Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan och 
gymnasieskolan. I Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till Bildningsnämnden beskriver 
förvaltningen att den anser att det utifrån skolans förändrade timplan från läsåret 2018, en 
utökning av idrottsundervisning om 100 timmar från 2019 och tillgången till idrottshallar i 
kommunen inte i dagsläget är genomförbart med daglig schemalagd idrott i skolan. 
Förvaltningen ställer sig dock positivt till att införa en pilotskola under läsåret 2018, 
förutsätt att erforderliga medel tillkommer om 200 tkr. 
Bildningsnämnden beslutar att motionen genom svarsskrivelsen ska anses vara besvarad 
och att Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för att införa en pilotskola för 2018/2019. 
Det är väl dokumenterat att daglig motion och rörelse är av stor vikt för människors hälsa 
och utveckling. Det är vidare en angelägenhet för Bildningsnämnden att ta ställning till om, 
när och i vilken omfattning daglig idrott/motion i skolan kan eller ska införas. Bedömer 
Bildningsnämnden att det är viktigt och värdefullt för skolans elever och verksamhet, att 
införa någon form av daglig idrott/motion ligger det i motionärens intentioner. Införandet 
av någon form av daglig idrott/motion i form av en pilotskola 2018/2019 uppfattas i 
Bildningsförvaltningens skrivelse som angeläget.  
Finansiering av utveckling av verksamheten genom pilotskola bör finansieras inom av 
Kommunfullmäktige för Bildningsnämndens fastställda budgetramar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03 
Bildningsnämndens beslut i ärendet § 128, daterat 2017-12-04 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2017-10-31 
Utdrag från ”Idrottsmedicin” 2/06 ang. Bunkefloprojektet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker Bildningsnämndens förslag att motionen kan anses besvarad. 
Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom av 
Kommunfullmäktige, för Bildningsnämnden, fastställda budgetramar.  
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige,  
 

 

Ärende 5



~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2017-12-04 

BN § 128 DNR UN 68/2017 

Svar på motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan 

Sammanfattning 
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. I motionen f6-
reslås att Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan 
och gymnasieskolan. Förvaltningen anses att det utifrån skolans förändrade timplan 
från läsåret 2018, en utökning av idrottsundervisning om l 00 timmar från 2019 och 
tillgången till idrottshallar i kommunen inte i dagsläget är genomförbart. Förvalt
ningen ställer sig dock positivt till att införa en pilotskola under läsåret 2018, förut
sätt att erforderliga medel tillkommer om 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-07-11 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad 
• Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr for ändamålet att införa en pilotskola for 

2018/2019 

Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens fOrslag till beslut. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om presidiets forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
l. Motionen anses besvarad. 
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola fOr 

2018/2019. 

Expedieras till: KOllllllUil rullmäklige 
För kiinnedom 
till: 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 5



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse

2017-10-31 
DNR UN 68/2017 601  

Sid 1 av 3  
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Svar på remiss - motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan 
 
Sammanfattning 
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. I motionen föreslås att 
Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan och 
gymnasieskolan. Förvaltningen anses att det utifrån skolans förändrade timplan från läsåret 
2018, en utökning av idrottsundervisning om 100 timmar från 2019 och tillgången till 
idrottshallar i kommunen inte i dagsläget är genomförbart. Förvaltningen ställer sig dock 
positivt till att införa en pilotskola under läsåret 2018, förutsätt att erforderliga medel 
tillkommer om 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss, 2017-10-31 
 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad 
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola för 2018/2019 
 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 5



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-10-31
DNR UN 68/2017 601 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning, 2017-03-14. I motionen föreslås 
att Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan och 
gymnasieskolan. Vidare hänvisar motionen till bunkefloprojektet och ett pågående 
pulshöjande projekt i Larv i Vara kommun.  
 
Från och med läsåret 2018/2019 ska en stadieindelad timplan införas i grundskolan, en 
timplan som kommer påverka skolans organisering och medföra en omfördelning mellan 
stadierna av undervisningstid och med utökning i vissa ämnen. Bland annat kommer 
språkval att bli ett obligatorium redan i åk 6 och betyg ska sättas i ämnet från denna 
årskurs. Ytterligare en stor förändring berör högstadiet där timplanen i ämnet matematik 
ökar väsentligt. Från och med läsåret 2019/2020 kommer även grundskolan att innehålla 
100 extra timmar idrott för eleverna. Hur dessa kommer att fördelas har skolverket inte 
utrett färdigt. Förvaltningen ser att det utifrån nuvarande lokalutbud kommer bli oerhört 
krävande att inkludera 100 ytterligare timmar idrott och hälsa i befintliga lokaler. I 
dagsläget har skolorna i Herrljunga, en idrottslektion per vecka och vid en kommande 
utökning så bör detta fördelar över fler dagar. Förvaltningens bedömning är att det minst 
skulle krävas 2 ytterligare idrottshallar i kommunen för att kunna en sådan utökning på ett 
kvalitativt önskvärt sätt. Sammantaget finner förvaltningen det organisatoriskt 
problematiskt att även införa en ett projekt med daglig idrott/pulshöjande aktiviteter som 
skulle få påverkan på timplanen.  
 
Bildningsförvaltningen är dock mån om elevernas hälsa och utveckling och ser att en 
mindre skolenhet inom ramen för skolans val skulle kunna få testa på en ökad 
idrottsutövning i skolan. Kostnaden för att införa ett sådant projekt beräknas till 200 tkr. 
Detta för att säkerställa att nödvändig utrustning kan köpas in, pulscensorer och övriga 
inventarier, samt för en ökad personalkostnad.  
 
Förvaltningen föreslår därför att om erforderliga medel tilldelas bildningsnämnden, så inför 
bildningsförvaltningen en pilot omgång under 2018/2018 som utvärderas och följs upp av 
bildningsnämnden. Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Förutsättningar för bredd införande av pulshöjande aktiviteter 
Det finns en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och prestationer i teoretiska ämnen 
som framförallt Rydsbergsskolan i Lerum i närtid lyft fram. Bildningsförvaltningen ser 
dock inte att Herrljunga kommun utifrån nuvarande tillgång på idrottshallar skulle kunna 
bedriva en ökad mängd fysisk aktivitet på ett lustfyllt och högkvalitativt sätt. Utan om 
kommunfullmäktige önskar en tydligare idrottsprofilering i kommunen skolor så bör en 
utredning om möjligheten till nyetablering av idrottshallar i kommunen till först.   

 
Ekonomisk bedömning 
Att organisera pulshöjande aktivitet för en mindre f-6 enhet beräkna kosta 200 tkr, baserat 
på att alla klasser ska få tillgång till pulshöjande aktivitet om två dagar i dag, inklusive 
investeringar av pulscensorer. 
  

Ärende 5



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-10-31
DNR UN 68/2017 601 

Sid 3 av 3
 

 
 

Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad 
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola för 2018/2019 

 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 

Ärende 5
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-02 
Sid 10 

Justerandes sign 

TN § 141 DNR TK 337/2016 

Svar på motion om att erbjuda ställplatser till husbilsägare för 
att främja besöksnäringen i kommunen 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-04-17 från Elin Alavik (FP(L)). Motionen föreslår 
att: 
"Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare 
ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
Herrljunga kommun samlar in information om eventuella privata eller 
foreningsägda platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. 
annat turistmaterial. " 

ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller 
besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta 
platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet. Möjlighet 
att fylla på vatten och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för 
ställplatserna. För att inte kostnaderna ska bli för höga bör ställplatser anläggas 
utanför tätorten, men i anslutning till befintliga anläggningar med vatten och 
avlopp. En sådan befintlig anläggning, är på Ormholmen "Gula huset". 
Kostnaden beräknas till l 00 tkr. I investeringsbudget finns avsatta medel för 
mindre gatuanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 20 l 7 
och är därför möjliga att omdisponera för ändamålet ställplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20 
Motion inkommen 2015-04-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag: 

• l 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatu
anläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 

• Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 
• Kommunfullmäktige föreslås anse Motionen besvarad. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. l 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatu

anläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
2. Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 
3. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 

Expcdicnts till: Kommunfullmöktige vio kommunstyrelsen, teknisk chef 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 6



 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
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Svar på motion om att erbjuda ställplats till husbilsgäster för 
att främja besöksnäringen i kommunen 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-04-17 från Elin Alavik (FP(L)). Motionen föreslår 
att: 
”Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare 
ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
 
Herrljunga kommun samlar in information om eventuella privata eller 
föreningsägda platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. 
annat turistmaterial.” 
 
Ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller 
besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta 
platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet, vilket gör 
dem sökbara med hjälp av dator eller smartphone. Möjlighet att fylla på vatten 
och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för ställplatserna. 
 
Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till kommunalt 
vatten och avlopp är förenad med en anslutningsavgift. Utanför tätorten har 
kommunen inte samma tillgång till vatten och avlopp. För att inte kostnaderna 
ska bli för höga bör ställplatser därför anläggas utanför tätorten, men i anslutning 
till befintliga anläggningar med vatten och avlopp. En sådan befintlig 
anläggning, som är möjlig är på Orraholmen ”Gula huset”. 
 
Kostnaden beräknas till 100 tkr. I investeringsbudget finns avsatta medel för 
mindre gatuanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 
och är därför möjliga att omdisponera för ändamålet ställplatser. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion ”erbjuda ställplats till husbilsgäster för att främja besöksnäringen i 
kommunen” 
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Förslag till beslut 
100 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatuanläggningar 
till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
 
Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 
 
KF föreslås anse Motionen besvarad. 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef  
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Bakgrund 
Ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller 
besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta 
platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet, vilket gör 
dem sökbara med hjälp av dator eller smartphone.  
 
Kommunen kan uppmana privata aktörer som har ställplatser att registrera dem 
på samma ställe som kommunen själv gör. I de tre största registren finns enbart 
en plats för ställplatser registrerad i kommunen. 
 
Möjlighet att fylla på vatten och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för 
ställplatserna. Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till 
kommunalt vatten och avlopp är förenad med en anslutningsavgift. Utanför 
tätorten har kommunen inte samma tillgång till vatten och avlopp. Finns inget 
vatten eller avlopp i anslutning till den tänkta ställplatsen behöver det anläggas. 
Att borra brunn och anlägga avlopp, alternativt anlägga en sluten tank, bedöms 
som kostsamt i förhållande till nyttan som det medför. För att inte kostnaderna 
ska bli för höga bör ställplatser därför anläggas utanför tätorten, men i anslutning 
till befintliga anläggningar med vatten och avlopp. 

Ärende 6
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Motion om att erbjuda ställplats till husbilsgäster för att främja 
besöksnäringen i kommunen 

Motion inkom från E lin Alavik (FP), 2015-04-17 . 

"Husbilsregistreringana i Sverige ökar år efter år. Sverige är idag det husbilstät
aste landet efter Finland och Tyskland. Många kommuner i vårt närområde till
handahåller kommunala ställplatser får husbilsgäster. 

Herrljunga Kommun har en värdefull och bred besöksnäring Att komplettera den 
med enklare boendemöjligheter for husbilsgäster skulle öka attraktionenfår vår 
kommun. Idag tillhandahåller inte Herrljunga kommun någon ställplatsför hus
bilsgäster centralt i tätotl erna eller vid välbesökta turistmål på landsbygden. Yt
terligare boendealternativ gynnar även våt/föreningsliv när t ex stortävlingar och 
konstrundor anordnas runt om i kommunen. 

Husbilsdestination Sverige (som drivs av SCR Svensk Camping med flera) definie
rar en ställplats enligt följande: 
"Ett.för ändamålet lättillgängligt avsatt markområdeför uppställning/övernattning 
under kortare tid. Pa ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avståndfinns till
gång till tömning av avlopp och tömninglpåjj4lning av vatten. Tillgänglighel dygnet 
runt. Utrymmet.för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationerför 
avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. " 

Ställplatser är ofta utrustade med service såsom el, .färskvattenpqfyllning och töm
ning av gråvatten/ avlopp. ställplatserna är inte bemannade och betalningen sker 
o.fiast via någon form av automat eller beta/tjänst. Lämpligt är att detfinns en in
formations tavla med regler, priser och infornl ation 
om platsen samt en tillgänglig brandsläckare. 

Folkpartiet yrkar därför på att 
Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare ställplat
ser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun 

Herrljunga kommun samlar in information om eventuella privata ellerförenings
ägda ställplatser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. annat tu
ristmaterial. " 

I kommunfullmäktige frågar ordfåranden om ärendet överlämnas till teknsika 
nämnden får beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 

l. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden får beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämndens målbild avseende verksamhetslokaler 2027 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens fattade beslut, 2017-12-19, att anta av förvaltningen föreslagen målbild för 
socialförvaltningens lokaler 2027 och att Socialnämndens beslut ska delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Socialnämndens arbetsutskott har tillsammans med förvaltningsledningen sett över 
behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande tio åren. 
Kommunstyrelsen har tagit del av Socialnämndens beslut avseende målbild för 
socialförvaltningens lokaler 2027 och ska i beredningen av ärendet till kommunfullmäktige 
ange kommunstyrelsens uppfattning i ärendet. 
Målbild 2027 bygger på befolkningsprognos och anger Socialnämndens bedömning av 
inriktning och behov av verksamhetslokaler på tio år. Målbild 2017 är väl genomarbetad 
och anger färdriktningen med syfte att tillgodose Herrljunga kommuns behov av 
verksamhetslokaler för Socialnämndens verksamheter. 
De framtida ekonomiska förutsättningarna och budgetprocesserna för Herrljunga kommun 
ska ange genomförandetakten avseende ”Målbild 2027”. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens underlag avseende ”Målbild 2027”, 2017-12-06 
Socialnämndens beslut avseende ”Målbild 2027”, 2017-12-19 
Denna tjänsteskrivelse i ärendet, 2018-01-05 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Socialnämndens 
antagna ”Målbild 2027”, avseende tioårsperiodens bedömda behov av verksamhetslokaler.  
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Socialnämndens arbetsutskott har tillsammans med förvaltningsledningen sett 
över behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande tio åren. 
Antalet äldre invånare i Herrljunga kommer öka med ca 11 procent till 2027 och 
det innebär också att behovet av stöd och hjälp från socialförvaltningen kommer 
att öka. Antalet medarbetare i behov av ett kontor kommer också öka och det 
finns önskemål om att hela förvaltningen sitter samlat för att förbättra samarbetet. 
Utifrån dessa förutsättningar har en målbild för 2027 tagits fram. 
 
Socialnämnden beskriver att utifrån SCB:s senaste befolkningsprognos från 2017 kommer 
antalet personer som är över 65 år i Herrljunga öka med ca 240 personer till 2027. Detta är 
en ökning med ca 11 %, jämfört med antal äldre i Herrljunga kommun idag.  
För att kunna möta de ökade behov som detta innebär behöver socialnämnden redan nu 
besluta om en målbild för äldreomsorgen i perspektivet 3, 5 och 10 år. 
Ökningen av antalet invånare över 65 år innebär att behovet av särskilt boende platser ökar. 
 
Utifrån statistik och befolkningsprognos har följande behov beräknats. : 
 

År Totalt Demens Omvårdnad Hemtjänst 
2017 82 54 (63 från mars 2018) 28 190 
2020 84 63 21 209 
2022 87 66 22 216 
2027 103 77 26 250 

 
Utförligare information om bakgrund till statistik enligt ovan finns tillgängligt i 
Socialnämndens underlag inför beslut. 
 
Den största ökningen i behovet sker mellan år 2022 till år 2027 även om behovet de 
närmaste fem åren också ökar. 
 
Socialnämndens Målbild 2027 avseende verksamhetslokaler är beskriven enligt nedan. 
 
Hagen 
Socialnämnden har beslutat att Hagen ska utvecklas till kommunens demenscentra. För att 
kunna verkställa beslutet fullt ut behöver antalet platser på Hagen utökas från dagens 40 
lägenheter till 80 lägenheter (77 bostadslägenheter och 3 avlastning/växelvårdsplatser) 
2027. Utöver utökningen av antalet lägenheter på Hagen behöver dag verksamheten för 
personer med minnesproblematik flyttas från Stationsvägen, Ljung till Hagen. 
 
Hemgården 
På Hemgården bor de personer som får stöd och hjälp på grund av att de har 
omvårdnadsbehov. Till 2027 är behovet 26 lägenheter till personer med omvårdnadsbehov. 
Detta innebär att det finns lokaler som inte kommer nyttjas på Hemgården. Den äldsta 
delen (A1 och A2) föreslogs byggas om till kontor för socialförvaltningen i en utredning 
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2010. Förvaltningen har behov av ca 48 kontorsplatser till 2027. Dessa bör inrymmas i den 
gamla delen på Hemgården. Hemtjänsten ska fortsatt utgå från Hemgården. 
 
Gäsenegården 
Korttidsboendet bör på sikt avvecklas från Gäsenegården och anpassas efter framtidens 
behov. Denna del föreslås byggas om till trygghetsboende. Gruppbostaden på Ringvägen 
beräknas klara sig på de lägenheter de har idag och sjuksköterskor och hemtjänst behöver 
finnas kvar i huset för att kunna erbjuda medborgare i den södra delen av kommunen stöd 
och hjälp. 
 
TB-huset 
Används inte längre då inte behovet kvarstår. 
 
Thors hus 
Arbetsmarknadsenheten, Träffpunkten samt IFO verkställighet har fortsatt behov av Thors 
hus. Lokalerna kommer förbli konstanta då behovet av kontor kommer kvarstå där. 
 
Nästegårdsgatan 
Oförändrat. 
 
Övrigt 
Utöver det ovan nämnda kommer antalet sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter öka med anledningen av det ökade antalet äldre samt att mer vård utförs i 
det egna hemmet. 
Daglig verksamhet ska kommunen fortsatt erbjuda. En utredning om vilka lokaler som är 
bäst lämpade för verksamheten behöver genomföras. 
 
 
Ekonomisk bedömning 
Socialförvaltningen har i underlaget bedömt kostnadsförändringarna utifrån målbild 2027 
med befolkningsprognosen som underlag. I enlighet med antagna Verksamhets- och 
Ekonomistyrningsprinciper för Herrljunga kommun ska driftsbudgetförutsättningarna för 
kommande verksamhetsår fastställas årligen i budgetprocessen. 
 
Socialförvaltningen tillsammans med socialnämndens arbetsutskott beräknar att 
driftskostnaderna för särskilt boende, utifrån dagens siffror och personaltäthet samt 
prognosen för 2027, behöver utökas till 57 761 tkr 2027.  
Det är en ökning med ca 15 000 tkr från dagens kostnader vilket motsvarar en 
kostnadsökning med 27 %. 
 
Investeringskostnaderna för tillbyggnation Hagen beräknas till ca 39 000 tkr. 
Investeringskostnaderna för ombyggnation av gamla delen på Hemgården beräknas till 
10 000 tkr.  
Beräkningarna utgår från 2010 års utredning som räknats upp med 
byggnadsprisindex. 

Ärende 7



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2018-01-05 
DNR KS 8/2018 7704 

Sid 4 av 4
 

 

 
 
Juridisk bedömning 
Respektive facknämnd ansvarar för planering av behovsbilden, med syfte att skapa 
förutsättningar för ändamålsenliga verksamhetslokaler på kort och lång sikt. 
Herrljunga kommun ska planera för och tillse att verksamheterna har ändamålsenliga 
verksamhetslokaler. 
 
 
Samverkan 
Ärendet är samverkat på FSG 2017-12-07 inom Socialnämndens ansvarsområde. De 
fackliga har inget att invända. 
Ärendet har kommunicerats inom det reguljära samverkanssystemet för kommunstyrelsen 
genom CSG.  
 
 
Motivering av förslag till beslut 
Det är angeläget att respektive facknämnd har en långsiktig planering avseende behov av 
verksamhetslokaler.  
Socialnämndens antagna Målbild 2027, uppfyller behovet av en långsiktig behovsbild och 
långsiktig planering av verksamhetslokaler. 
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Socialförvaltningens lokaler 2027 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningsledningen har sett 
över behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande l O åren. 

Antalet äldre invånare i Herrljunga kommer öka med ca 11 procent till 2027 och 
det innebär också att behovet av stöd och hjälp från socialförvaltningen kommer 
att öka. Antalet medarbetare i behov av ett kontor kommer också öka och det 
finns önskemål om att hela förvaltningen sitter samlat för att förbättra samarbetet. 
Utifrån dessa förutsättningar har en målbild för 2027 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 
Befolkningsprognos 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar föreliggande målbild för socialförvaltningens 
lokaler 2027. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg: 
• Socialnämndens beslut delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Lennart Ottossons 
(KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar föreliggande målbild för socialförvaltningens 

lokaler 2027. 
2. Socialnämndens beslut delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Begäran om detaljplan 
Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 
 
Sammanfattning 
Från socialnämnden har 2017-11-28 inkommit en begäran om att upprätta en 
detaljplan över del av Herrljunga 6:3. Socialnämnden har beslutat att utveckla 
Hagen till kommunens demenscentra. För att kunna samla all kompetens samt 
kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver Hagen byggas 
ut. 
Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara 
Planändringen har stöd i översiktplanen och kan antas vara av begränsad 
betydelse Planen genomförs med standardförfarande. Beslut om antagande kan 
fattas av Bygg- och miljönämnden. 
Planavgift tas ut i samband med bygglov. Gällande detaljplan ersätts av ny plan 
för att möjliggöra utbyggnad av äldreboende. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-11 
Karta med planområde 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta 
detaljplan för Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emil Hjalmarsson     
Kommunarkitekt 
 
  

 
Expedieras till: 

 
Bygg- och miljönämnden 
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Förslag om byggnation av trygghetsboende i Herrljunga kommun 
 
 
Sammanfattning 
SPF och PRO Herrljunga och Gäsene har till Socialnämnden, inkommit med ett önskemål 
om att kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har med ett 
trygghetsboende som skall omfatta minst 10 hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd 
ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och ansvar för 
aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från hyresgästerna 
 
Socialnämnden beslutade överlämna skrivelsen från SPF och PRO Herrljunga-Gäsene till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02 
Förslag till svarsskrivelse, bilaga 1 
Socialnämnden § 123/2017-12-19 
Inkommen skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, daterad 2017-11-28 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagen svarsskrivelse och översända densamma 
till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

SPF, PRO Herrljunga och Gäsene 
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Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Till  
Pensionärsföreningarna SPF och PRO Herrljunga och Gäsene 
 
Svarsskrivelse till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene – trygghetsboende i 
Herrljunga tätort. 

SPF och PRO Herrljunga och Gäsene har till Socialnämnden, inkommit med ett 
önskemål om att kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har med 
ett trygghetsboende som skall omfatta minst 10 hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd 
ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och ansvar fOr 
aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från hyresgästerna 
 
Socialnämnden ansvarar för lagstadgade bostäder inom Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dvs. särskilda 
boenden, gruppbostäder LSS, servicebostäder LSS med mera. Trygghetsbostäder 
faller inte under detta område. Socialnämnden beslutade överlämna skrivelsen från 
SPF och PRO Herrljunga-Gäsene till kommunstyrelsen för behandling. 
 
Det är viktigt att boendeplaneringen för kommunen anpassas till behoven hos 
potentiella hyresgäster. Genomförandet av bostadsplaneringen måste även tillse att de 
ekonomiska åtagandena är långsiktigt hållbara.  
Herrljunga kommun har genom Herrljungabostäder AB genomfört nybyggnation av 
flerbostadshus i centralorten under 2016 och 2017. Lägenheterna är anpassade för 
olika kategorier av hyresgäster, vilket ökar möjligheterna att skapa boendemiljöer som 
kan tillgodose olika behov hos hyresgästerna. Lägenheternas standard innebär också 
att bostäderna i större omfattning kan bli åldersblandade. 

För närvarande pågår detaljplanearbete för fastigheten Lyckan. Planen kommer att 
omfatta flerbostadshus. Även i planeringen av fastigheten Lyckan planeras i nuläget 
för blandade kategorier hyresgäster.  
I nuläget planeras inte för något nytt trygghetsboende i Herrljunga Centralort. 

 

Herrljunga kommun 201801xx 

 

 

__________________________ 

Johnny Carlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förslag om byggnation av trygghetsboende i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
PRO Herrljunga och Gäsene och SPF har inkommit med ett önskemål om att 
kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har med ett 
trygghetsboende som skall omfatta minst l O hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd 
ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och ansvar fOr 
aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från hyresgästerna 

Socialnämnden ansvarar för lagstadgade bostäder inom Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dvs. särskilda 
boenden, gruppbostäder LSS, servicebostäder LSS med mera. Trygghetsbostäder 
faller inte under detta område. Förvaltningen föreslår därför att handlingen över
lämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet 
Skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, daterad 28 november 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

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

Socialnämndens beslut 
1. skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 
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Ansökan om bidrag för trivselaktiviteter från Herrljunga 
köpmannaförening 

 
Sammanfattning 
Herrljunga köpmannaförening inkom 20170224 med ansökan om bidrag för 
trivselaktiviteter 2017. Föreningen beskriver ambitionen att skapa ”Ett levande Centrum”, 
bland annat genom att skapa förutsättningar för trivselaktiviteter i Centralorten Herrljunga. 
Programförslaget är ambitiöst och visar på en engagerad förening med kraft och 
engagemang. Herrljunga kommun har under 2017 genomfört samråd med Herrljunga 
köpmannaförening Vidare förs löpande och frekventa samtal och planeringsmöten med 
Fokus Herrljunga AB, vilka representerar näringslivet i Herrljunga kommun. 
Näringslivsutvecklingsarbetet är av mycket stor betydelse för medborgarna, för företagen 
och för Herrljunga kommun i sin helhet. Genom Herrljunga kommuns samarbete med 
Fokus Herrljunga AB, stöds det gemensamma näringslivsutvecklingsarbetet i Herrljunga 
kommun och i arbetsmarknadsregionen. I samarbetet kan även enskilda projekt av 
näringslivsgemensam karaktär utvecklas och stödjas. Bland annat är arbete påbörjat med  
Leaderprojekt i samarbete med Vårgårda kommun. Vidare kan Herrljunga kommun i 
marknadsföringssyfte av Herrljunga kommun som arbetsplats och inflyttningskommun ingå 
i näringslivsgemensamma stödjande projekt och insatser.  
Herrljunga kommun har ambitionen att genom insatser stödja den gemensamma 
näringslivsutvecklingen, men har inte den juridiska möjligheten att stödja enskilda 
kommersiella projekt och i detta fall trivselaktiviteter i Herrljunga köpmannaförenings regi. 
På grund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen avslå bidragsansökan. 
Handläggningsprocessen i ärendet har löpande kommunicerats med Herrljunga 
köpmannaförening och med Fokus Herrljunga AB. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-15  
Inkommen ansökan om bidrag för trivselaktiviteter daterad 2017-02-05 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår bidragsansökan från Herrljunga köpmannaförening 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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Herrljunga Folkpark – uppdrag till kommunchef 
 
Sammanfattning 
I samband med att Kommunstyrelsen behandlade ärendet Föreningen Herrljunga Folkpark 
avseende bidrag av Herrljunga kommun, beslutade Kommunstyrelsen ge Kommunchefen i 
uppdrag att förhandla om kommunens verksamheters nyttjande av lokalerna.  
 
Parterna träffades för överläggningar 2018-01-03. Överläggningarna resulterade i bifogad 
överenskommelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10  
Överenskommelse, daterad 2018-01-10 
Kommunstyrelsen §223/2017-12-18 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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