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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-08-15 

KS § 125 DNR KS 201/2016 736 

Antagande av riktlinjer för färdtjänst 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer får färdtjänst. Riktlinjerna är fåränd
rade från de nuvarande på följande punkter: 
- Fler personer ska kunna åka med ordinarie kollektivtrafik allt eftersom den blir 

tillgänglig får personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att fård
tjänsttillståndet oftare än tidigare kan innebära en kombination av taxi och 
buss/tåg. 

Resor till och från daglig verksamhet LSS och biståndsbeslutad dagverksamhet 
fårs i in riktlinjerna. A v giften sätts till att personen kan åka tur och retur får en
kelbiljettspris. 

Medresenärer maximeras till en vuxen person och två egna barn. 
Trappklättrare begränsas till maximalt 6 månader får att kunna hinna anpassa bo

endet eller flytta. 
Regionfärdtjänst införs och en resenär kan beviljas upp l O enkelresor per år. Fler 

om det föreligger särskilda skäl. 
Färdtjänst inom annan kommun (frivilligt åtagande får kommunen) förtydligas. 
Avgifterna följer Västtrafiks prismodell och som kan komma att ändras. 
A v gift får utebliven ej avbeställd resa bestäms till 200 kronor. 
Vintertillstånd under tiden 1111-31/3 kan beviljas får de som inte kan fårflytta sig 

utomhus vid vinterväglag. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 86/2016-06-07 
Riktlinjer får färdtjänst (bilaga § 86) 

Förslag till beslut 
Socialnämndens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner Riktlinjer får färdtjänst och lämnar dem vidare 
till kommunfullmäktige får fastställande. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Riktlinjer får färdtjänst (bilaga § 86) godkänns och fastställs . 

Utdragsbestyrkande 
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~., SOCIALNAMN DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-06-07 

SN § 86 DNR SN 53/201 6 

Riktlinjer för färdtjänst 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för fårdtjänst. Riktlinjerna är får
ändrade från de nuvarande på fåljande punkter: 

- Fler personer ska kunna åka med ordinarie kollektivtrafik allt eftersom den blir 
tillgänglig får personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att fård
tjänsttillståndet oftare än tidigare kan innebära en kombination av taxi och 
buss/tåg. 

- Resor till och från daglig verksamhet LSS och biståndsbeslutad dagverksamhet 
fOrs i in riktlinjerna. Avgiften sätts till att personen kan åka tur och retur får 
enkelbiljettspris. 

- Medresenärer maximeras till en vuxen person och två egna barn. 
- Trappklättrare begränsas tillmaximalt 6 månader får att kunna hinna anpassa 

boendet eller flytta. 
- Regionfård~jänst införs och en resenär kan beviljas upp 1 O enkelresor per år. 

Fler om det fåreligger särskilda skäl. 
- Färdtjänst inom annan kommun (frivilligt åtagande får kommunen) fårtydligas. 
- Avgifterna fåljer Västtrafiks prismodell och som kan komma att ändras. 
- Avgift får utebliven ej avbeställd resa bestäms till 200 kronor. 
- Vintertillstånd under tiden 1/11-31/3 kan beviljas får de som inte kan fårflytta 

sig utomhus vid vinterväglag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 
Riktlinjer får fårdtjänst 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner Riktlinjer får fårdtjänst och lämnar dem vidare 
t i Il kommunfu Il mäktige får fastställande. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner Riktlinjer får fårdtjänst och lämnar dem vidare 

till kommunfullmäktige får fastställande. 

Expellier:1s till : Kommunslyrelsen 
För kitnnetlom till: 

Justerandes s1gn l Utdragsbestyrkande 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

1. Inledning 

Ordlista 

Bilaga§ 86 

Funktionsnedsättning- nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

Funktionshinder- begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen 

2. Tillstånd för färdtjänst 
7 §Tillstånd till färd(jänst skall meddelasför dem som på grund av funktionshinder, som inte endast 
är til(fälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel 

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik inom ramen för den kollektiva persontrafiken. 
Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänsten jämställs med den allmänna 
kollektivtrafik en och man försöker i så stor utsträck n i ng som mö j J igt ha liknande 
förutsättningar. Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna 
så att fler funktionshindrade kan använda sig av dessa. 

Enligt domstolspraxis (RÅ 2007 ref 27) ska funktionsnedsättningen beräknas bestå 111 in st tre 
månader för att inte betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar 
under kortare tid och som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala 
kontakter eller för att genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst. 

Vad Jagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i 
bedöm n ingen. l den kan uttydas att det är förflyttningar på egen hand eller resandet som är 
grund för färdtjänst och inte svårigheter vid resans mål. 

Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande 
förmåga att framföra eget fordon. 

För färdtjänsttillstånd gäller följande i Herrljunga kommun: 

• Den sökande är folkbokförd i kommunen 
• Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader 
• Den beräknade tiden för funktionshindrets varaktighet utgår från ansökningsdagen eller 

den dag varaktighetens längd bekräftas via utredning. 
• Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med 

allmänna kommunikationsmedel 
• Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att 

förflytta sig själv eller att genomföra själva resan. 
• Tillstånd till Hirdtjänst är personligt. 

2 

-~~ ·Y]3 

Ärende 3



l! 
~, 

Bilaga§ 86 
HERRLJUNGA KOMMUN 

2.1 Barns rättighet till färdtjänst 
7 § Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder. 

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för 
andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Mindre barn reser normalt inte ensamma med allmänna kommunikationer. När det gäller större 
barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar att göra resor som 
jämnåriga normalt kan göra på egen hand. 

2.2 Olika typer av resor 
Färdtjänstti Il stånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för verksam hetsresor samt arbetsresor i 
Hen·Ijunga kommun eller till angränsande kommuner. 

Med arbetsresa avses resa till och från sådan verksamhet som utövas av den som har inkomst av 
arbete eller uppdrag. 

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet eller dagverksamhet 

2.3 Begränsningar 
7 § Tillståndet ornfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna. 

Färdtjänstti Il stånd får inte användas för resor som görs i tjänsten. 

Färdtjänst får inte användas för resor som samhället, det vill säga staten, kommunen eller 
landstinget, enligt lag eller förordning har skyldighet att tillhandahålla eller bekosta, helt eller 
delvis. Sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering är 
exempel på sådana resor. 

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas 

färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket 

2.4 Tillståndsnivåer 
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket 
färdsätt som får användas och vilken service som ingår. 

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder 
och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller 
flextratik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid 
beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes 
funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man 
måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd. 

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen. 

Färdsätt 

3 
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I följande ordning blir resenären anvisas lämpligt färdsätt utifrån sina individuella 
förutsättningar: 

En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har svårigheter 
att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik. 

Färd~jänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten 
kan beviljas resor utan byte. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor 
utan byten ska beviljas. 

I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning i n te kan genomföra s i n resa 
inom ramen för tidtabell och linje kan avvikelse beviljas om det finns synnerliga skäl 

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas 
detta. Resorna samordnas med andra resenärer. 

3. Färdtjänsttillståndet omfattning 
9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig 

on?fattningförenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, inom vilket område 

resor får göras, och hur många resor tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara 

väsentligaför tillståndshavarenfår begränsas till antalet endast om detfinns synnerliga skäl. 

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet i övrigt förenas med villkor (Lag 2006: 1114). 

3.1 Giltighetstid 
Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. I 
normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder 
om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer med 
om fattande funktionsnedsättning ar kan meddelas t i Ilstån d för färdtjänst t i !!svidare. 

3.2 Resor 
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller 
begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske 
då det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för 
tillståndshavaren. 

För Herrljunga kommun gäller följande: 

• Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor. 

• Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11 -
3113 

• Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks 
regler. 
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• Den som beviljats arbets- omsorgs-, dagverksamhets- eller utbildningsresor har rätt t i Il 
en tur- och returresa per dag. Tillståndshavare med minderåriga barn kan beviljas via
adress till förskole/fritidshem. 

3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor 
Färdtjänst far endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga 
svårigheter att använda annat fardsätt såsom närtrafik. 

Efter individuell prövning kan fardtjänsttillståndet innehålla rätt till: 

Resor i speciellt anpassat fordon. 

Undantag från samåkning. 

Undantag från baksätesplacering. 

Hämtning och lämning i hemmet 

Behovet ska normalt styrkas genom ett medicinskt utlåtande. 

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. Västtrafik utreder och 
beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett säkert sätt. 

3.5 Medföljande ledsagare 
Färdtjänstresenär kan beviljas att en ledsagare som kan ge stöd och hjälp till resenären under 

själva resa följer med. Ledsagare är en person som inte reser av egenintresse utan endast är med 
för att stödja tillståndshavaren för att denna ska kunna genomföra resan om stödet inte kan 
erhållas via transportören. Ledsagare beviljas inte för stöd efter själva resan. 

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller: 

• Tillståndshavaren har behov av stöd under själva resan 

• Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren 

• Ledsagare reser utan kostnad 

• Den som själv är tillståndshavare kan inte vara ledsagare 
• Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare 

4 Färdtjänstens utförande 
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och utgör ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Det innebär att resorna sker tillsammans med andra resenärer och att fordonet 
inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas. Färdtjänsttillståndet 
innebär alltid att resenären får följande service vid fardtjänstresa: 

• Hjälp till och från ytterdörr i markplan 
• Hjälp in i och ut ur fordon 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

• Hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet 
• Hjälp med säkerhetsbälte 

4.1 Beställning av resa 
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa 
genom av kommunen anvisad beställningscentraL Resan ska beställas i så god tid som möjligt, 
helst redan när man vet att man kommer att genomföra den aktuella resan, men minst 2 timmar 
före man vill resa. 

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor 
samtidigt. 

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan 
överenskommen tid för hämtning. 

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll får inte göras 
under resa . (Tillståndshavare med minderåriga barn kan dock beviljas via- adress till 
försko le/fi·itidshem) 

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation. 

4.2 Medföljande resenär 
Tillståndshavare får i mån av plats ta med en medresenär och två egna barn. Detta får inte 
generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från resans start till dess 
mål. 

4.3 Assistanshund 
Assistanshund är ett samlingsbegrepp för utbildade ledar-, rehab-, service-, diabetes-, epilepsi-, 
signal- och terapihundar. Assistanshund får medfölja under resan utan kostnad. Certifiering eller 
legitimation ska kunna uppvisas på begäran. Färdljänst är normalt en persontransport och 
sällskapsdjur får inte medfölja under resan. 

4.4 Bagage och bilbarnstol 
Tillståndshavare har, utöver de eller det handikapphjälpmedel som behövs under resan, rätt att ta 
med två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär på en 
kollektivtrafikresa. 

Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren. 

5. Område för färdtjänstresor 
3 §· Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för attfärd(jänst av god kvalitet 
anordnas inom kommunen och, om detfinns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan 

~~ (f.j) 
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kommun. En kommunfårför sina kommuninvånare anordnafärd(jänst också i eller mellan 
andra kommuner. Lag(20 J 0: J 068) 

Tillstånd inom färdtjänstområde är kommunerna Herrljunga, Falköping, Vara, Yårgårda, 
Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde. 

För karta se bilaga J 

6. Färdtjänstresa inom annan kommun 
Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till 
att företa resor med färdtjänst i denna kommun. l Herrljunga kommun kan detta beviljas om det 
finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas for ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara 
gymnasieelever studerande vid riksgymnasium får funktionsnedsatta eller vid tillfällig 
semestervistelse. 

7. Regionfärdtjänst 
Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänsttillståndet även gälla for resor mellan kommunen och 
en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänsttiflståndet, om det finns särskilda skäl. För 
Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst inom Västra Götalands län. 

7.1 Tillständsnivå i regionfärdtjänsten 
De tillstånd nivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, 
med några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika 
for regionfärdtjänsten, enligt nedan. 

En färd~jänstresenär som har fonnåga att resa med allmän kollektivtrafik men har svårigheter att 
gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik 

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas 
detta även i regionfärd~jänsten . Resorna sker med personbil hela vägen . Resorna samordnas med 
andra resenärer. 

Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten 
kan beviljas detta. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat for att resor utan byten 
ska beviljas. 

7.2 Tillståndet omfattning 
Regionfärdtjänst meddelas for l O enkelresor under en tolvmånadsperiod, till och från samt inom 
kommunerna i Västra Götalands län. Fler resor kan beviljas om det finns särskilda skäl. 
Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som fortroendevald eller utöva 
handikappidrott. 
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8. Prövning av rätt till färdtjänst 
I lag om färdtjänst 14-16 § § regleras hur handläggning av ärenden skall ske. Handläggningen 
av färdtjänst fö(jer de regler som anges i förvaltningslagen och personalen lyder under 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. 

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillständ 
Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den 
en sk i Ide. Ansökan om färdtjänsttillstånd skall vara skriftlig. Utöver ansökan krävs utlåtande från 
läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. Personligt sammanträffande, 
hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteman kan ske. 

8.2 Beslut om färdtjänsttillständ 
Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsforteckning är 
behörig. 

Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt vilka 
färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras och 
information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas. 

Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som t i Il förts 
ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska till exempel 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till sökande före beslut. Om sökande anser 
att någon uppgift är oriktig ska detta noteras och ingå i beslutsunderlaget. 

8.3 Omprövning och upphörade 
Enligt 12 § lag om färdtjänst tar ett tillstånd återkallas om forutsättningarna for tillståndet inte 
längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
eller upprepade övetträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller for färdtjänsten. 
Återkallelse kan också bli aktuell genom att anpassningar genomförts i linjetrafiken som medfor 
att tillståndshavaren nu kan resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Även föreskrifter och villkor tar ändras om ändrade förhållanden foranleder det. 

Om tillståndshavare folkbokfOrt sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla. 

8.4 Avslag och överklagande 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas t i Il fårvaltningsrätten som gör en 
prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar 
tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från 
det att den sökande fick ta del av beslutet. Socialnämnden avgör om det finns skäl for 
omprövning, om överklagandet inkommit inom rätt tid och om det ska skickas vidare till 
fårvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom 
kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om 
prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 
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9. Avgifter 
l O-il §§före resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut avgifi enligt grunder som bestäms 

enligt il . Avgifterna ska vara skäliga ochfår inte överskrida tillståndsgivarens självkostnader. 

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige. 

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna 
kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris, 
uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige. 

Fritidsresor 

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + I 5 %. Barn enligt under 7 år åker gratis. 
Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år, gäller betalningen 
enligt Västtrafiks baspris för ungdom. 

Resor till daglig verksamhet och dagverksamhet 

Gällande avgift för fritidsresa gäller för både tur och retur 

Arbets- och utbildningsresor 

Gällande taxa vid arbets- eller utbildningsresor är Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för periodkort 
jämte ett påslag om 15 %. 

Resa till och i annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde 

• lnom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun. 

• 30 %av taxameterbeloppet vid färdtjänstresa utanför Västtrafiks trafikområde, dock 
lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun 

Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet 

Medresenär ska betala avgift vid alla resor, enligt vad som anges vid fritidsresor. Ledsagare 
betalar ingen avgift. 

Avgift vid utebliven färdtjänstresa 

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte 
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 
kronor av resenären 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-08-15 

KS § 126 DNR KS 203/2016 106 

Revidering av policy och riktlinjer för intern kontroll 

Sammanfattning 
I Herrljunga kommun finns policy får intern kontroll, gällande från och med 2015-
01-01. Denna policy får intern kontroll ersatte tidigare reglemente får intern kon
troll. 
Revisionen genomförde under 2015, under fårsta året med den nya gällande policy 
får internkontroll, en revision med granskning av den interna kontrollen. Utifrån 
revisionens synpunkter har policy får internkontroll reviderats och därmed tagit 
hänsyn till revisionens synpunkter. Bland annat har riktlinjerna förtydligats och 
mallen får internkontrollplan reviderats. 
Eftersom internkontrollplanerna får 2017 ska fastställas senast oktober 2016 är det 
av vikt att tydliggöra att den reviderade policy får internkontroll är gällande inför 
2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-20 
Policyn får intern kontroll (bilaga l KS § 126/2016-08-15) 
Revisionens granskningsrapport 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy 
fårintern kontroll, att gälla från och med 2017-01-0 l. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy 

får intern kontroll (bilaga l KS § 126/2016-08-15), att gälla från och med 
2017-01-01. 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till Reviderad Policy för Intern kontroll 
 
Sammanfattning 
I Herrljunga kommun finns Policy för Intern kontroll, gällande from 2015-01-01. Denna 
Policy för Intern kontroll ersatte tidigare reglemente för Intern kontroll. 
Revisionen genomförde under 2015, under första året med den nya gällande Policy för 
Internkontroll, en revision med granskning av den interna kontrollen. Uifrån revisionens 
synpunkter har Policy för Internkontroll reviderats och därmed tagit hänsyn till revisionens 
synpunkter. Bland annat har riktlinjerna förtydligats och mallen för internkontrollplan 
reviderats. 
Eftersom Internkontrollplanerna för 2017 ska fastställas senast oktober 2016 är det av vikt 
att tydliggöra att den reviderade Policy för Internkontroll är gällande inför 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Policyn för Intern kontroll 
Revisionens granskningsrapport  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad Policy för Intern 
kontroll, att gälla från och med 20170101.  
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
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1. INLEDNING 
Internkontrollpolicyns syfte är att dels tydliggöra vikten av genomförande av 
internkontroll genom olika metoder och samtidigt belysa vikten av att särskilt 
kontrollera risk- och väsentlighetsbedömda delmoment enligt fastställd 
internkontrollplan. 
 
Den interna kontrollen ska omfatta ett flertal kontrollmoment, vilka omfattar såväl 
rutinorienterade kontroller för att säkerställa säkerhet i system och rutiner samt 
rättvisande räkenskaper, som resultatkontroller, vilka ska säkerställa en effektiv 
organisation och ändamålsenlig verksamhet. 
 
Den interna kontrollen består av, förutom angivna kontrollmoment i den antagna 
internkontrollplanen, följande delmoment; 
 
• Månadsvisa ekonomiska uppföljningar per nämnd/styrelse 
• Kommunstyrelsens presidium genomför regelbundna månadsdialoger med 

respektive nämndpresidium fyra gånger per år 
• Kommunstyrelsens presidium genomför ägarsamråd med samtliga 

bolagsstyrelseordföranden och VD två gånger per år 
• Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse genomför ägarsamråd med samtliga 

bolagsstyrelseordföranden och VD två gånger per år 
• Finansråd genomförs två gånger per år med syfte att säkerställa god ekonomisk 

hushållning utifrån ett koncernperspektiv. 
 
Utöver angivna delmoment genomförs uppföljningar av ekonomi och verksamhet 
regelbundet på tjänstemannanivå i ett flertal konstellationer. Internkontrollarbetet är en 
löpande process, som ständigt pågår 
 
 
2. ALLMÄNT 
Enligt kommunallagen 6 kap 7§ skall var och en inom sitt område se till att  
verksamheterna inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt föreskrifter, vilka gäller för verksamheten. De skall också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
  
I en decentraliserad organisation är det nödvändigt att tjänstemän och politiker har 
verktyg för att ha kontroll på verksamheterna. En genomarbetad intern kontroll är en av 
pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till effektiv och säker 
verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att varje led är klar över sitt 
uppdrag, sitt ansvar, sina förutsättningar, befogenheter och gränser. 
 
Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från 
högsta politiska ledning till den enskilde som är anställd att utföra ett arbete. Det är 
också en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som 
exempelvis felanvändning av resurser.  Det kan leda till att både allvarliga och 
kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den 
är en integrerad del av verksamheten. 
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Förtroendevalda fattar beslut och tar fullt ansvar. Därför är det viktigt att de i sina 
uppdrag och i relationen till sina förvaltningar ägnar uppmärksamhet åt de interna styr- 
och kontrollfrågorna. Inför medborgarna och fullmäktige är det ledamöter i nämnder 
och styrelser som har det fulla ansvaret för hur verksamheterna bedrivs. Det innebär 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att det finns ett effektivt system 
för detta - att följa upp de beslut som tagits, regler som fastställts samt säkerställa att det 
fungerar i verkligheten. 
 
Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig 
en återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och 
slutligen också utkräva ansvar från styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I 
fullmäktiges ansvarsprövning är bedömningen av den interna kontrollen en viktig del. 
 
Revisorernas uppdrag är att bland annat granska om kommunens styrelse eller nämnder 
har en tillfredsställande intern kontroll. 
 
Följande avsnitt beskriver hur ansvaret för internkontrollen fördelas inom Herrljunga 
kommun men även hur uppföljning och rapportering skall ske.  
 
 
3. KOMMUNSTYRELSEN 
a. Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll i kommunen. Förutom ett övergripande ansvar skall kommunstyrelsen även se 
till att det finns regler och anvisningar för intern kontroll samt att det finns en 
organisation i kommunen som arbetar för en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har 
även att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för internkontrollen inom kommunstyrelseförvaltningen. 
I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till kommun-
styrelseförvaltningen.  
 
Inför nytt verksamhetsår skall kommunstyrelsen senast under oktober månad besluta om 
en särskild plan för den interna kontrollen inom kommunstyrelseförvaltningen.  
Olika granskningsområden kan väljas ut med utgångspunkt från en risk- och 
väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan skall vara, beror på den omfattning 
och volym som kommunstyrelseförvaltningen har, samt utifrån den risk- och 
väsentlighetsbedömning som gjorts. 
 
Senast i november ska kommunstyrelsen fastställa den totala Internkontrollen för 
Herrljunga kommun, inför nytt verksamhetsår. 
 
b. Uppföljning och rapportering 
Resultatet av genomförd intern kontroll skall med utgångspunkt från antagen plan 
årligen rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från kommunstyrelsens och nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll och i de 
fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Kommunstyrelsen skall även informera 
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sig om hur intern kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är också viktigt att 
utvärdering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i 
kontrollsystemet. 
 
Kommunstyrelsen skall årligen informera kommunens revisorer om hur den interna 
kontrollen bedrivs i kommunen.  
 
Redovisning av resultatet av kommunens internkontroll för det gångna året presenteras i 
kommunens verksamhetsberättelse.   
 
c. Kommunchefens ansvar 
Kommunchefen ansvarar för att förslag till särskild plan för intern kontroll upprättas för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Kommunchefen ansvarar för genomförande av intern kontroll.  
 
Kommunchefen skall till kommunstyrelsen redovisa resultatet av intern kontroll med 
utgångspunkt från kommunstyrelsens antagna plan. Brister i intern kontroll skall 
omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef respektive till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchefen skall till kommunstyrelsen redovisa resultatet av kommunens samlade 
intern kontroll för det gångna året. 
 
Kommunchefen ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas 
innebörd och se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.  
 
Inom kommunen samordnar kommunchefen arbetet med att det årligen upprättas planer 
för uppföljning av intern kontroll samt att det årligen görs uppföljning av upprättade 
planer för intern kontroll. 
 
 
4. NÄMNDER 
a.  Ansvar 
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till 
respektive nämnds organisationsutformning.  
 
Inför nytt verksamhetsår skall nämnd senast under oktober månad besluta om en 
särskild plan för den interna kontrollen. Olika granskningsområden kan väljas ut med 
utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan 
skall vara, beror på den omfattning och volym som nämnds verksamhet har samt utifrån 
den risk- och väsentlighetsbedömning som gjorts. 
 
Nämndens internkontrollplan ska redovisas till kommunstyrelsen för fastställande senast 
i november, inför nytt verksamhetsår. 
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b. Uppföljning och rapportering 
Resultatet av genomförd intern kontroll skall med utgångspunkt från antagen plan 
årligen rapporteras till nämnd. 
 
Årligen skall uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
c. Förvaltningschefens ansvar 
Förvaltningschef ansvarar för att förslag till särskild plan för den interna kontrollen 
upprättas för nämnd.  
 
Förvaltningschef ansvarar för genomförande av intern kontroll.  
 
Förvaltningschef skall till nämnd redovisa resultatet av den interna kontrollen med 
utgångspunkt från av nämnd antagen plan. 
 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
respektive nämnd/styrelse. 
 
Förvaltningschef ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas 
innebörd och se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.  
 
 
5. KOMMUNALA BOLAG 

a. Ansvar 
Styrelse för kommunalt bolag har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
bolagets verksamhet. I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till 
bolagets organisationsutformning.  
 
Inför nytt verksamhetsår skall bolagets styrelse besluta om en särskild plan för den 
interna kontrollen. Olika granskningsområden kan väljas ut med utgångspunkt från en 
risk- och väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan skall vara, beror på den 
omfattning och volym som bolagets verksamhet har, samt utifrån den risk- och 
väsentlighetsbedömning som gjorts. 
 
b. Uppföljning och rapportering 
Resultatet av den interna kontrollen skall med utgångspunkt från antagen plan årligen 
rapporteras till bolagets styrelse. 
 
Årligen skall uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
c. Verkställande direktörens ansvar 
VD ansvarar för att förslag till särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas för bolag.  
 
VD ansvarar för genomförande av intern kontroll.  
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VD skall till styrelse redovisa resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen med 
utgångspunkt från av styrelse antagen plan. Brister i den interna kontrollen skall 
omedelbart rapporteras till styrelse. 
 
VD ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas innebörd och 
se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.  
 
 

6. RIKTLINJER OCH MALL FÖR INTERN KONTROLL 
I bilaga 1 redovisas Riktlinjer och den mall som skall användas för framtagande av 
planer för den interna kontrollen.  
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Riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med Internkontrollpolicy  
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INTERNKONTROLLPLAN 

Riktlinjer med mall för internkontroll Herrljunga kommun 
Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.  
 
Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, månadsdialogerna, tertialuppföljningarna/delårsbokslut, ägardialoger, finansråd och 
uppföljningar av ekonomi och verksamhet på tjänstepersonsnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av resp nämnd/bolag/styrelse. 
 
Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av den interna kontrollen årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker 
i samband med årsredovisning.  
 
Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. 
Avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse. 
 
Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. Respektive nämnds/styrelses/bolags 
verksamhetsområdesansvar ska vara primärt fokus för den interna kontrollen. 
 
Internkontrollplan ska fastställas i resp nämnd/styrelse/bolag senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast november, inför nytt 
verksamhetsår. 
 
Intern kontroll av följande processer ska genomföras kommande verksamhetsår. Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för 
genomförandet av den interna kontrollen. 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
VD Nossan Förvaltningsaktiebolag 
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Kommunstyrelsen 

Kansli/Administration/Kommunikation 
Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning1 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning2 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

 
                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Kommunstyrelse 
Ekonomi 

Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning3 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning4 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

 
 
                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Kommunstyrelse 
Personal 

Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning5 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning6 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

 

                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Kommunstyrelse 
IT 

Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning7 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning8 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Kommunstyrelse 
Växel/Telefoni 

Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning9 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning10 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Risk = R-värde 
Sannolikhetsnivåer för fel: 

Osannolik;  Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.   Värde: (0) 
Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå.    Värde: (1)  
Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå.    Värde: (2) 
Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå.    Värde: (3) 
Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå.    Värde: (4) 

Väsentlighet = V-värde  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar;  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.   Värde: (0) 
Lindrig;  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.   Värde: (1) 
Kännbar;  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.  Värde: (2) 
Allvarlig;  Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.   Värde: (3) 
Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.   Värde: (4) 

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV) 

Multiplicera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde 

Exempel: Verksamhet X 

Risk i process/rutin/system Kontrollmoment 
Risk- och väsentlighets- 

bedömning11 
RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
Missnöjda brukare  Återkoppla till brukare 3 3 9 Kommunchef 
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INTERNKONTROLLPLAN 

Riktlinjer med mall för internkontroll Herrljunga kommun 
Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.  
 
Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, månadsdialogerna, tertialuppföljningarna/delårsbokslut, ägardialoger, finansråd och 
uppföljningar av ekonomi och verksamhet på tjänstepersonsnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av resp nämnd/bolag/styrelse. 
 
Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av den interna kontrollen årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker 
i samband med årsredovisning.  
 
Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. 
Avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse. 
 
Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. Respektive nämnds/styrelses/bolags 
verksamhetsområdesansvar ska vara primärt fokus för den interna kontrollen. 
 
Internkontrollplan ska fastställas i resp nämnd/styrelse/bolag senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast november, inför nytt 
verksamhetsår. 
 
Intern kontroll av följande processer ska genomföras kommande verksamhetsår. Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för 
genomförandet av den interna kontrollen. 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
VD Nossan Förvaltningsaktiebolag 
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Nämnd/Styrelse/Bolag 

Verksamhetsansvar 
Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning1 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning2 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

 
                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Nämnd/Styrelse/Bolag 
Verksamhetsansvar 

Risk i rutin/process/system  
Rutinorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning3 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

Risk i uppföljning/process/system  
Resultatorienterade moment 

 
Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning4 

RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
      

      

      

      

 
 
                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Risk = R-värde 
Sannolikhetsnivåer för fel: 

Osannolik;  Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.   Värde: (0) 
Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå.    Värde: (1)  
Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå.    Värde: (2) 
Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå.    Värde: (3) 
Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå.    Värde: (4) 

Väsentlighet = V-värde  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar;  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.   Värde: (0) 
Lindrig;  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.   Värde: (1) 
Kännbar;  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.  Värde: (2) 
Allvarlig;  Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.   Värde: (3) 
Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.   Värde: (4) 

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV) 

Multiplicera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde 

Exempel: Verksamhet X 

Risk i process/rutin/system Kontrollmoment 
Risk- och väsentlighets- 

bedömning5 
RxV=RV 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 
Missnöjda brukare  Återkoppla till brukare 3 3 9 Kommunchef 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

IV KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-08-15 

KS § 128 DNR KS 196/2016 109 

Antagande av handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga 
kommun 2016- 2019 

Sammanfattning 
Handlingsplanen ska ligga till grund for alla nämnders och verksamheters arbete 
med jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service får alla invånare 
samt att genusperspektivet ska prägla alla beslut. 

Folkhälsopolitiska rådet har uppdragit åt folkhälsautvecklaren att ta fram hand
lingsplanen samt sända planen på remiss till nämnderna och partigrupperna där ytt
rande skulle ske senast lO juni 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-03 
Handlingsplan får jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun (bilaga l, KS § 
128/2016-08-15) 
Jämställt Västra Götaland 2014- 2017 
Undertecknande av avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen antar handlingsplan får jämställdhetsarbetet i Herrljunga 
kommun 2016-2019 och fareslårkommunfullmäktige att göra detsamma. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Handlingsplan får jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016-2019 

(bilaga l, KS § 128/2016-08-15) godkänns och antas. 

Utdragsbestyrkande 
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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 
  

 
Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016 – 
2019 
 
 
Sammanfattning 
Handlingsplanen ska ligga till grund för alla nämnders och verksamheters arbete med 
jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service för alla invånare samt att 
genusperspektivet ska prägla alla beslut. 
 
Folkhälsopolitiska rådet har uppdragit åt folkhälsoutvecklaren att ta fram handlingsplanen 
samt utsänds på remiss till nämnderna och partigrupperna. Yttranden ska inkommit senast 
10 juni 2016.  

 
Beslutsunderlag 
Jämställt Västra Götaland 2014 - 2017 
Undertecknande av avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016-2019 och föreslår Kommunfullmäktige att göra detsamma.  
 
 
Viveca Lundahl 

         Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 

 
Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare 
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FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 
 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR KS 196/2016 109  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Herrljunga kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland 
vilket bland annat innebär att kommunen avser att koppla sitt kommande arbete med 
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbete och att kommunen tar fram en 
handlingsplan som ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur dessa 
ska genomföras. 

 
       Ekonomisk bedömning 

         Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016-2019 medför inga extra 
kostnader. 
 
Samverkan 
Förvaltningarnas stödpersoner bildar tillsammans en arbetsgrupp med uppgift att samordna, 
stödja och föreslåutveckling och utbildningsinsatser för kommunens verksamheter. 
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Handlingsplan 
För att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att 
genusperspektiv ska prägla beslut för medborgarna 

Gäller för Herrljunga kommuns nämnder och verksamheter 

  

 

DIARIENUMMER: KS-2016-196 

FASTSTÄLLD:  åååå-mm-dd 

VERSION:   1 

GILTIG TILL: 2019-12-31 

DOKUMENTANSVAR: Folkhälsoutvecklare 
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Handlingsplanen ska årligen ses över och vid behov revideras samt att folkhälsoutvecklaren 
redovisar för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen, minst en gång per år, hur arbetet 
fortlöper med att förverkliga handlingsplanens intentioner.  

Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av Folkhälsopolitiska rådet av Viveca Lundahl, 
folkhälsoutvecklare kommunstyrelsens förvaltning.  
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Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 

1. Bakgrund 
Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. För att förverkliga målet finns fyra delmål: 

  En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

  Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

  Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.  

  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

För att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå har 
Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram en strategi för arbetet med 
jämställdhet i regionen: Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategin lyfter fram tre 
temaområden vilka kommunens arbete bör ta hänsyn till: 

  Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
  Makt och hälsa 
  Makt och mäns våld mot kvinnor 

Dessa temaområden innehåller exempel på olika jämställdhetsfrämjande insatser. 

Herrljunga kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland 
vilket bland annat innebär att kommunen avser att koppla sitt kommande arbete med 
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet och att kommunen tar fram en 
handlingsplan som ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur dessa ska 
genomföras. 

1.1 Handlingsplan 

Herrljunga kommun har beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med jämställdhet 
i syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att genusperspektivet ska 
prägla alla beslut. 

Denna handlingsplan riktar sig mot invånarna och det externa jämställdhetsarbetet. Det interna 
jämställdhetsarbetet, för medarbetare i kommunens förvaltningar, hanteras i en särskild plan: 
Plan för lika rättigheter. Mäns våld mot kvinnor hanteras bl a i Herrljunga kommuns 
handlingsplan Våld i nära relationer. Där står att läsa kommunens mål och beskrivningar 
gällande arbetet mot våld i nära relationer. 
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1.2 Definitioner och begrepp1 som kan vara bra att känna till i jämställdhets- 
och jämlikhetsarbetet  

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden i samhället. 

Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet med innebörden att alla människor ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, religion, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning etc. Jämställdhet är en viktig del i jämlikhetsbegreppet 

Kön avser biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 

Genus med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är 
socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som 
formar våra sociala kön. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något 
definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar. 

Feminism är ett samlingsbegrepp för den samhällsanalys och rörelse som menar att kvinnor 
generellt sett är underordnade män i samhället och vill förändra detta. 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas om personer vars kön är obekant 
eller irrelevant i sammanhanget. Hen kan användas om personer som varken identifierar sig som 
kvinnor eller män. 

HBTQ är en samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. 
Homo- och bisexualitet är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting med sexuell 
läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck 
skiljer sig från normen för det kön som de registrerats som vid födseln. Queer innebär kritik av 
heteronormen. Queer problematiserar det som anses vara normalt, istället för att fokusera på 
varför vissa människor avviker från normen. 

Heteronormativitet genomsyrar vårt samhälle och innebär att heterosexualitet ses som det 
normala vilket gör att allting annat ses som avvikande och onormalt. Hetereonormen leder till 
uteslutning och isolering av de människor som inte räknar sig till denna. 

Stereotyp är en förenklad framställning av kvinnor eller män, där grupperna kvinnor och män 
framställs som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som starka och aktiva, 
kvinnor ofta omvårdande och passiva. 

Normer är ett slags handlingsregler för accepterat beteende i en grupp. En del av samhällets 
normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna. Att uppfylla gruppens normer leder till 
sociala fördelar, medan brott mot normen ofta får negativa konsekvenser.  

Normkritik handlar om att synliggöra de normer som leder till att vissa ses som avvikande och 
andra som normala.  

                                                      
1 Källor: Jämställt Västra Götaland; Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering, Handlingsplan för 
Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet 2014 - 2017 
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2. Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering2 är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin 
innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering 
handlar om ett systematiskt förbättringsområde och är en del i verksamhetsutveckling. 

Herrljunga kommun använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd 
medborgarservice och för att förbättra kvalitén i verksamheten för flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Detta innebär att alla har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsarbetet. 

3. Struktur, inriktning och insatser 

Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så att den svarar 
mot allas villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalité och goda resultat uppnås för 
kvinnor, män, flickor och pojkar. Hänsyn ska också tas till de personer som varken definierar sig 
som kvinnor eller män och personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinnor 
eller män.  

Alla förvaltningar ska arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa jämställd 
medborgarservice. 

3.1 Insatser som gäller för alla kommunens verksamheter 

1. Alla publika dokument ska presenteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet är ett 
begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Den text vi skriver och de bilder vi lägger 
ut i foldrar, på hemsidor och i andra dokument skall granskas och analyseras med hänsyn 
till kön. Vem är målgruppen, hur framställs kvinnor och män, vem syns och vad säger 
det? 

2. All statistik som rör individer ska så långt det är möjligt presenteras, kommenteras och 
analyseras utifrån kön. 

3. I nämndernas styrande verksamhetsmål ska finnas minst ett mätbart och konkret 
jämställdhetsmål för verksamheten. 

4. Förvaltningarna ska varje år redovisa och där det tydligt ska framgå hur de av nämnden 
fastställda målen ska uppfyllas. 

5. Samtliga nämnder och förvaltningar ska kontinuerligt redovisa och följa upp sitt arbete 
med jämställdhetsintegrering. Detta ska ske i ordinarie verksamhetsuppföljningar samt i 
årsredovisningar. 

6. I tjänsteutlåtande, under rubriken medborgarperspektiv, ska jämställdhetsperspektivet 
beaktas. Se första stycket under punkt 3. 

 

                                                      
2 I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994 då den antogs i samband med propositionen ”Delad makt- delat 
ansvar”. Dessförinnan var jämställdhet en rättighet som erkänts i Svensk lag. 
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3.2 Uppföljning och utvärdering 

Utveckling av kommunens jämställdhetsarbete förväntas leda till resultat i verksamheten mot 
brukare. För att följa och utvärdera jämställdhetsarbetet utifrån handlingsplanen används: 

Ordinarie uppföljning 

Handlingsplanen ska integreras i kommunens verksamhetsplan. Resultat av kommunens 
verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv följs upp genom den ordinarie uppföljningen. 
Resultat ska presenteras fördelade på kön och analys av skillnader mellan könen ska redovisas. 

3.3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för det övergripande jämställdhetsarbetet och 
uppföljningen. 

Nämnderna ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad 
jämställdhet i respektive verksamhet. 

Förvaltningscheferna ansvarar för det löpande arbetet med kartläggning, analys och åtgärder 
samt för uppföljning. 

Kommunchefen ansvarar för övergripande uppföljning, utveckling och samordningsinsatser. 

3.4 Stöd och samordning 

På kommunens intranet finns material som stöd till verksamheterna. I samtliga förvaltningar ska 
finnas en stödperson med uppgift att stötta förvaltningarna i arbetet och bidra med kunskap och 
samordning. Dessa stödpersoner bildar tillsammans en arbetsgrupp med uppgift att samordna, 
stödja och föreslå utveckling och utbildningsinsatser för kommunens verksamheter. 
Sammankallande är folkhälsoutvecklaren. Gruppen rapporterar till KLG och KS minst en gång 
per år. 
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Bilaga: 

Tids- och ansvarsplanering för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016 - 2019  

 

En jämställd verksamhet med jämställda beslut 

Insats Ansvarig Tid 
Hemsidan jämställdhetssäkras. Webbansvarig 2016 
Alla foldrar ska ses över. Webbansvarig 2016 
Redovisa statistik uppdelad på kön 
och analyseras utifrån kön. För att 
synliggöra kvinnor och mäns, 
flickor och pojkars förutsättningar, 
behov och livsvillkor. 

Förvaltningschef 
samt berörda 
tjänstemän 

Löpande 

Delta vid 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämställdhet och jämlikhet. 

Förvaltningschef Löpande 

Ta ställning till jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i beredning av 
alla ärenden inför beslut. 
Checklistor från SKL finns som 
stöd. 

Arbetsutskott och 
förvaltningschef 

Löpande 

Beslut om verksamhetsmål för 
nämndernas jämställdhetsarbete. 

Nämnordförande 
och KF.  

2018 

Uppföljning av uppsatta mål. Nämndordförande 
och 
förvaltningschef 

Löpande 

Utifrån genomförda 
jämställdhetsanalyser ska konkreta 
åtgärder och förbättringsområden 
tas fram inom hela förvaltningen på 
alla nivåer i organisationen. 

Förvaltningschef Löpande 

Säkerställa att det finns processtöd 
i förvaltningarna. 

Förvaltningschef Löpande 
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  KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REMISS 
  2016-03-30 

  Dnr KS 196/2016 109 
   

 

 
 
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 
 

Remiss - Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016 – 2019 
 
Folkhälsopolitiska rådet, översänder härmed remisshandling Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i 
Herrljunga kommun 2016 - 2019 för yttrande. 

Vi vill gärna att Ni beaktar följande i Ert yttrande: 

1. Kontroll av innehållet i lämnat material 

2. Anser ni att innehållet i handlingsplanen är att betrakta som kvalitativt arbete gällande våld i 
nära relationer? 

3. Behöver materialet kompletteras eller på annat sätt ändras? 

4. Allmänna synpunkter på materialet 

 

Yttrandet ska vara inkommit senast den 10 juni 2016 

Om det uppstår frågor över remisshandlingen går det bra att kontakta folkhälsoutvecklare Viveca 
Lundahl på telefon 171 30 alt. via e-post: viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 

 

Yttrandet skickas till:  herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se 
  Herrljunga kommun  
  Box 201 
  524 23 Herrljunga 
  

För Herrljunga kommun 
 

Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 

 

Sändlista: Kommunstyrelsen  Partigrupperna: Centerpartiet 
                 Socialnämnden      Kommunens Väl 
                 Bildningsnämnden        Kristdemokraterna 
                 Tekniska nämnden         Liberalerna  
                 Bygg- och miljönämnden                      Miljöpartiet 
           Moderaterna       
       Vänsterpartiet 
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Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning…………………………………………………………………… 2 

Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun………………………… 3 

1. Bakgrund……………………………………………………………………...3 
 

1.1 Handlingsplan…………………………………………………………3 
 

1.2 Definitioner……………………………………………………………4 

 2.Jämställdhetsintegrering…………………………………………………………5 

 3. Struktur, inriktning och insatser…………………………………………………5 

  3.1 Insatser som gäller för Herrljunga kommun……………………………5 

  3.2 Uppföljning och utvärdering…………………………………………...6 

  3.3 Ansvarsfördelning……………………………………………………...6 

  3.4 Stöd och samordning…………………………………………………...6 

 Bilaga: Tid- och ansvarsplan………………………………………………………...7 

 

Handlingsplanen ska årligen ses över och vid behov revideras samt en årlig uppföljning till 
kommunstyrelsen.  

Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av Folkhälsopolitiska rådet av Viveca Lundahl, 
folkhälsoutvecklare kommunstyrelsens förvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [AR1]: Var	finns	siffrorna	i	löpande	text	

Kommenterad [AR2]: Konstig	svenska	i	denna	mening..	
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Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 

Bakgrund 

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.  För att förverkliga målet finns fyra delmål: 

Ø  En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

Ø  Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.      

Ø  Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och fa omsorg på lika villkor.  

Ø  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

För att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå har 
Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram en strategi för arbetet 
med jämställdhet i regionen: Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategin lyfter fram tre 
temaområden vilka kommunens arbete bör ta hänsyn till: 

Ø  Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
Ø  Makt och hälsa 
Ø  Makt och mäns våld mot kvinnor 

Dessa temaområden innehåller exempel på olika jämställdhetsfrämjande insatser. 

Herrljunga kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland 
vilket bland annat innebär att kommunen avser att koppla sitt kommande arbete med 
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet och att kommunen tar fram en 
handlingsplan som ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur dessa ska 
genomföras. 

Handlingsplan 

Herrljunga kommun har beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med 
jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att 
genusperspektivet ska prägla alla beslut. 

Denna handlingsplan riktar sig mot invånarna och det externa jämställdhetsarbetet. Det 
interna jämställdhetsarbetet, för medarbetare i kommunens förvaltningar, hanteras i en 
särskild plan: Plan för lika rättigheter. Mäns våld mot kvinnor hanteras bl a i Herrljungas 
handlingsplan Våld i nära relationer.  

 

Kommenterad [AR3]: Betalt?	Arbete	

Kommenterad [AR4]: Få	

Kommenterad [AR5]: Stryk	första	meningen	och	ersätt	med:	
Våld	i	nära	relationer	ska	upphöra.	

Kommenterad [AR6]: Det	är	inte	stor	del	i	det	här	dokumentet	
som	innehåller	handlingsplanen,	är	det	inte	det	som	dokumentet	ska	
gå	ut	på?6	

Kommenterad [AR7]: Stryk	sista	meningen	och	ersätt	med:	
Våld	i	nära	relationer	hanteras	i	handlingsplanen	med	samma	namn.	
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Begrepp som kan vara bra att känna till i jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet  

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden i samhället. 

Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet med innebörden att alla människor ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, religion, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning etc. Jämställdhet är en viktig del i jämlikhetsbegreppet 

Kön avser biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 

Genus med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är 
socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som 
formar våra sociala kön. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte 
något definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar. 

Feminism är ett kritiskt perspektiv som syftar till att belysa och förändra maktobalansen 
mellan kvinnor och män i samhället. 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas om personer vars kön är 
obekant eller irrelevant i sammanhanget. Hen kan användas om personer som varken 
identifierar sig som kvinnor eller män. 

HBTQ är en samlings för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. 
Homosexualitet och bisexuella är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting 
med sexuell läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som de registrerats som vid födseln. Queer 
innebär kritik av heteronormen. Queer problematiserar det som anses vara normalt, istället för 
att fokusera på varför vissa människor avviker från normen. 

Heteronormativitet genomsyrar vårt samhälle och innebär att heterosexualitet ses som det 
normala vilket gör att allting annat ses som avvikande och onormalt. Hetereonormen leder till 
uteslutning och isolering av de människor som inte räknar sig till denna. 

Stereotyp är en förenklad framställning av kvinnor eller män, där grupperna kvinnor och män 
framställs som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som starka och aktiva, 
kvinnor ofta omvårdande och passiva. 

Normer är ett slags handlingsregler för accepterat beteende i en grupp. En del av samhällets 
normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna. Att uppfylla gruppens normer leder till 
sociala fördelar, medan brott mot normen ofta får negativa konsekvenser.  

Normkritik handlar om att synliggöra de normer som leder till att vissa ses som avvikande 
och andra som normala. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att inte förutsätta eller kräva 
att alla organiserar sitt liv i enlighet med normen. 

Kommenterad [AR8]: Stryk	hela	betydelsen	och	ersätt	med:	
Feminism	är	en	social	rörelse	för	jämställdhet.	(Enligt	
nationalencyklopedin)	

Kommenterad [AR9]: Stryk	och	skriv:	en	förkortning	för	

Kommenterad [AR10]: Stryk	och	ersätt	med	Homo-	och	
bisexualitet	är	sexuella	läggningar.	
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2. Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering1 är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin 
innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att 
ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering 
handlar om ett systematiskt förbättringsområde och är en del i verksamhetsutveckling. 

Herrljunga kommun använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd 
medborgarservice och för att förbättra kvalitén i verksamheten för flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Detta innebär att alla har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsarbetet. 

3. Struktur, inriktning och insatser 

Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så att den svarar 
mot allas villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalité och goda resultat uppnås för 
kvinnor, män, flickor och pojkar. Hänsyn ska också tas till de personer som varken definierar 
sig som kvinnor eller män och personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som 
kvinnor och män.  

Alla förvaltningar ska arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa jämställd 
medborgarservice. 

Insatser som gäller för alla kommunens verksamheter 

1. Alla publika dokument ska presenteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Den text vi 
skriver och de bilder vi lägger ut i foldrar, på hemsidor och i andra dokument skall 
granskas och analyseras med hänsyn till kön. Vem är målgruppen, hur framställs 
kvinnor och män, vem syns och vad säger det? 

2. All statistik som rör individer ska så långt det är möjligt presenteras, kommenteras och 
analyseras utifrån kön. 

3. I nämndernas styrande verksamhetsmål ska finnas minst ett mätbart och konkret 
jämställdhetsmål för verksamheten. 

4. Förvaltningarna ska varje år redovisa och där det tydligt ska framgå hur de av 
nämnden fastställda målen ska uppfyllas. 

5. Samtliga nämnder och förvaltningar ska kontinuerligt redovisa och följa upp sitt arbete 
med jämställdhetsintegrering. Detta ska ske i ordinarie verksamhetsuppföljningar samt 
i årsredovisningar. 

6. I tjänsteutlåtande, under rubriken medborgarperspektiv, ska jämställdhetsperspektivet 
beaktas.  

 

																																																													
1	I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994 då den antogs i samband med propositionen ”Delad makt- delat 
ansvar”. Dessförinnan var jämställdhet en rättighet som erkänts i Svensk lag. 

Kommenterad [AR11]: verksamhetsutvecklingen	

Kommenterad [AR12]: använd	eller	istället	
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Uppföljning och utvärdering 

Utveckling av kommunens jämställdhetsarbete förväntas leda till resultat i verksamheten mot 
brukare. För att följa och utvärdera jämställdhetsarbete utifrån handlingsplanen används: 

Ordinarie uppföljning 

Handlingsplanen ska integreras i kommunens verksamhetsplan. Resultat av kommunens 
verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv följs upp genom den ordinarie uppföljningen. 
Resultat ska presenteras fördelade på kön och analys av skillnader mellan könen ska 
redovisas. 

Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för det övergripande jämställdhetsarbetet och 
uppföljningen. 

Nämnderna ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad 
jämställdhet i respektive verksamhet. 

Förvaltningscheferna ansvarar för det löpande arbetet med kartläggning, analys och åtgärder 
samt för uppföljning. 

Kommunchefen ansvarar för övergripande uppföljning, utveckling och samordningsinsatser. 

Stöd och samordning 

På kommunens intranet finns material som stöd till verksamheterna. I samtliga förvaltningar 
ska finnas en stödperson med uppgift att stötta förvaltningarna i arbetet och bidra med 
kunskap och samordning. Dessa stödpersoner bildar tillsammans en arbetsgrupp med uppgift 
att samordna, stödja och föreslå utveckling och utbildningsinsatser för kommunens 
verksamheter. Sammankallande är folkhälsoutvecklaren. Gruppen rapporterar till KLG och 
KS minst en gång per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [AR13]: jämställdhetsarbetet	

Ärende 5



7	
	

Bilaga: 

Tids- och ansvarsplanering för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016 - 2019  

 

En jämställd verksamhet med jämställda beslut 

Insats Ansvarig Tid 
Hemsidan jämställdhetssäkras. Webbansvarig 2016 
Alla foldrar ska ses över. Webbansvarig 2016 
Redovisa statistik uppdelad på kön 
och analyseras utifrån kön. För att 
synliggöra kvinnor och mäns, 
flickor och pojkars förutsättningar, 
behov och livsvillkor. 

Förvaltningschef 
samt berörda 
tjänstemän 

Löpande 

Delta vid 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämställdhet och jämlikhet. 

Förvaltningschef Löpande 

Ta ställning till jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i beredning av 
alla ärenden inför beslut. 
Checklistor från SKL finns som 
stöd. 

Arbetsutskott och 
förvaltningschef 

Löpande 

Beslut om verksamhetsmål för 
nämndernas jämställdhetsarbete. 

Nämnordförande 
och KF.  

2018 

Uppföljning av uppsatta mål. Nämndordförande 
och 
förvaltningschef 

Löpande 

Utifrån genomförda 
jämställdhetsanalyser ska konkreta 
åtgärder och förbättringsområden 
tas fram inom hela förvaltningen på 
alla nivåer i organisationen. 

Förvaltningschef Löpande 

Säkerställa att det finns processtöd 
i förvaltningarna. 

” 
Förvaltningschef 

Löpande 

 

 

Kommenterad [AR14]: Vad	ska	analysen	användas	till?	

Kommenterad [AR15]: Vilka	ska	delta	i	dessa	insatser?	
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-08-15 

KS § 129 DNR KS 188/2016 910 

Antagande av sammanträdesplan 2017 

Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har forslag på sammanträdesplan for 2017 tagits 
fram. En gemensam sammanträdesplan for kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder gör att forvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera 
verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat 
ärendeflöde i organisationen. 
I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsam
mans med mötesdatum for central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med 
flera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-26 
Sammanträdesplan 2017 (bilaga l KS § 129/2016-08-15) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen for 
20 l 7 fastställs enligt bilaga. 

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder: 
• Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen for 

20 l 7 enligt bilaga. 
• Kommunfullmäktige foreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2017 

samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen for 

2017 fastställs enligt bilaga. 
2. Kommunstyrelsens fåreslår kommunfullmäktige uppmana nämnderna att 

fastställa sammanträdestiderna/styrplanen får 2017 enligt bilaga. 
3. Kommunfullmäktige foreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2017 

samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Marie Nordqvist 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-05-26 
DNR KS 188/2016 910     

Sid 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 
  

 
Sammanträdesplan för 2017 

 
Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2017 tagits fram. En 
gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör 
att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de 
kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat ärendeflöde i organisationen.  
I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med 
mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera. 
 
Förslag till beslut  
Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 
2017fastställs enligt bilaga. 

 
Förslag till kommunfullmäktige och nämnder: 

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2017 enligt 
bilaga. 

2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2017 samt 
budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. 

 
 
 
 
 
Marie Nordqvist 
Tillförordnad kanslichef 
 
 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige, facknämnderna, servicenämnd IT/Växel/Telefoni, servicenämnd ekonomi/personal 
Administrations- och kommunikationsavdelningen 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Marie Nordqvist 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-05-26 
DNR KS 188/2016 910  

Sid 2 av 2 
 
 

Bakgrund 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2017 tagits fram. En 
gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör 
att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de 
kommunala beslutsprocesserna och därmed optimerat ärendeflöde i organisationen.  
 
I framtagen sammanträdesplan/styrplan är det inte enbart förslag på sammanträdestider 
som finns redovisade utan såväl förslag på budgetprocess som fastställd 
internkontrollprocess finns redovisad. Mötesdatum för central samverkansgrupp, 
kommunledningsgrupp med flera finns också med för att få en bättre överskådlighet. 
 
I framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till regionfullmäktiges 
sammanträdesdagar. I så lång utsträckning som möjligt är Herrljunga kommuns 
sammanträden förlagda på ett datum då regionfullmäktige inte sammanträder.  
 
 
Motivering av förslag till beslut 

• Det blir enklare att planera förvaltningarnas verksamheter och ha framförhållning i 
beslutsprocesserna om sammanträdesdatumen är kända i förväg 

• En välplanerad sammanträdesplan ger tids- och samordningsvinster i 
ärendeprocessen. 
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Datum Aktuellt Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden Socialnämndens 
myndighetsutskott

Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden Servicenämnd 
IT/Växel/Telefoni

Servicenänd 
Ekonomi/Personal

KLG CSG Budgetprocess Internkontrollpr
ocess

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Löneprocess Chefsmöte  
dagen efter 
kommun-

måndag 08:30 måndag 08:30 tisdag 18.30 måndag 15:00 tisdag 13:00 tisdag 09:00 onsdag 17:00 torsdag 13.00 tisdag 09:00 tisdag 10:30 tisdag 13.00-17.00 torsdag före KS kl 14:00 onsdag efter KF 
08:30 

28-dec-16

29-dec-16

30-dec-16

02-jan-17

03-jan-17

04-jan-17

05-jan-17 Sista 
inlämningsdag/Brådskande 

06-jan-17 Trettondag jul

09-jan-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU

10-jan-17 Kallelse/brådskande ärenden

11-jan-17 Sista inlämningsdag

12-jan-17 CSG

13-jan-17 Presidie/Sista inlämningsdag

16-jan-17 Kallelse

17-jan-17 Presidie/SNAU Sammanträde/Brådskande 
ärenden

18-jan-17 Inlämning

19-jan-17 Sista inlämningsdag

20-jan-17 Presidie/Sista inlämningsdag

23-jan-17 Sammanträde Kallelse

24-jan-17 Kallelse Kallelse KLG

25-jan-17 Presidie

26-jan-17 Beredning 14-16 Kallelse

27-jan-17

30-jan-17 Presidie Ägardialog bolag Kungörelse klar 12.00 Sammanträde

31-jan-17 Sammanträde Sammanträde

01-feb-17 Sammanträde

02-feb-17 Sammanträde

03-feb-17

06-feb-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU Kallelse

07-feb-17 Gemensam KLG 1330-
17

08-feb-17 Sista inlämningsdag

09-feb-17

10-feb-17 Presidie/Sista inlämningsdag

13-feb-17 Kallelse

14-feb-17 Sammanträde Presidie/SNAU

15-feb-17 Inlämning Chefsmöte

16-feb-17 Sista inlämningsdag CSG

17-feb-17 Presidie/Sista inlämningsdag

20-feb-17 Sammanträde Kallelse

21-feb-17 Justering Kallelse Kallelse KLG

22-feb-17 Presidie

23-feb-17 Beredning 14-16 Kalllelse

24-feb-17

27-feb-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Sammanträde

28-feb-17 Sammanträde Sammanträde

01-mar-17 Sammanträde

02-mar-17 Sammanträde

03-mar-17

06-mar-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU Kallelse

07-mar-17 Sammanträde Sammanträde

08-mar-17 Internationella 
kvinnodagen

Sista inlämningsdag

09-mar-17

10-mar-17 Presidie/Sista inlämning

13-mar-17 Kallelse

14-mar-17 Sammanträde Presidie/SNAU

15-mar-17 Inlämning Chefsmöte

16-mar-17 Sista inlämningsdag CSG

17-mar-17 Kallelse Presidie/Sista inlämningsdag

20-mar-17 Årsredovisning 
2016 behandlas i 

Sammanträde KS Uppföljning 
intern kontroll 

21-mar-17 Justering Kallelse Kalllelse KLG Budgetdag heldag

22-mar-17 Presidie

23-mar-17 Beredning 14-16 Kallelse

24-mar-17

Ärende 6



27-mar-17 Kungörelse klar 12:00 Sammanträde

28-mar-17 Presidie Sammanträde Sammanträde

29-mar-17 Sammanträde

30-mar-17 Sammanträde

31-mar-17

03-apr-17 Kallelse

04-apr-17

05-apr-17

06-apr-17

07-apr-17

10-apr-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU

11-apr-17 Årsredovisning 
2016 behandlas i 

Sammanträde

12-apr-17 Sista inlämningsdag Chefsmöte

13-apr-17 Kallelse CSG

14-apr-17 Långfredag

17-apr-17 Annandag påsk

18-apr-17 Justering Budgetdag halvdag

19-apr-17 Presidie/SNAU Inlämning

20-apr-17

21-apr-17 Presidie/Sista inlämningsdag Presidie/Sista inlämningsdag

24-apr-17 Sammanträde

25-apr-17 Kallelse Kallelse KLG

26-apr-17 Beredning 14-16 Presidie

27-apr-17 Kallelse

28-apr-17 Kungörelse klar 12:00 Kallelse

01-maj-17 Första maj

02-maj-17 Presidie Sammanträde Sammanträde

03-maj-17 Sammanträde

04-maj-17 Sammanträde

05-maj-17

08-maj-17 Presidie Sammanträde

09-maj-17 Kallelse Gemensam KLG 1330-
1700

10-maj-17 Sista inlämningsdag

11-maj-17

12-maj-17

15-maj-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU

16-maj-17 Sammanträde Presidie/SNAU Sammanträde Sammanträde

17-maj-17 Chefsmöte

18-maj-17 Sista inlämningsdag CSG och MBL § 11 MBL § 
19 - budget 2017

19-maj-17

22-maj-17 Kallelse

23-maj-17 Justering Kallelse Kallelse KLG

24-maj-17 Inlämning

25-maj-17 Kristi himmelfärds 
dag

26-maj-17 Presidie/Sista inlämning Presidie/Sista  inlämningsdag

29-maj-17 Beslut budget 2018 Sammanträde

30-maj-17 Sammanträde Sammanträde

31-maj-17 Presidie

01-jun-17 Beredning 14-16 Kallelse

02-jun-17

05-jun-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Kallelse

06-jun-17 Sveriges 
nationaldag

07-jun-17 Sammanträde

08-jun-17 Sammanträde

09-jun-17

12-jun-17 Presidie Kallelse Sammanträde

13-jun-17

14-jun-17 Chefsmöte

15-jun-17

16-jun-17

19-jun-17 Presidie

20-jun-17 Beslut budget 2018 Sammanträde KLG

21-jun-17 EV. sammanträde

22-jun-17 Sista inlämningsdag

23-jun-17 Midsommarafton

26-jun-17
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27-jun-17 Justering Kallelse

28-jun-17

29-jun-17

30-jun-17

03-jul-17

04-jul-17 Sammanträde

05-jul-17

06-jul-17

07-jul-17

10-jul-17

11-jul-17

12-jul-17

13-jul-17

14-jul-17

17-jul-17

18-jul-17

19-jul-17

20-jul-17

21-jul-17

24-jul-17

25-jul-17

26-jul-17

27-jul-17 Sista 
inlämningsdag/Brådskande 

28-jul-17

31-jul-17 Presidie

01-aug-17 Kallelse/brådskande ärenden

02-aug-17

03-aug-17

04-aug-17

07-aug-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU

08-aug-17 Sammanträde/Brådskande 
ärenden

09-aug-17 Sista inlämningsdag

10-aug-17

11-aug-17 Presidie/Sista inlämningsdag

14-aug-17 Kallelse

15-aug-17 Presidie/SNAU

16-aug-17 Inlämning

17-aug-17 Sista inlämningsdag CSG

18-aug-17 Presidie/Sista inlämningsdag

21-aug-17 Delårsbokslut per 
nämnd till ekonomi

Sammanträde Kallelse

22-aug-17 Kallelse Kallelse

23-aug-17 Presidie

24-aug-17 Beredning 14-16 Kallelse

25-aug-17

28-aug-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Sammanträde

29-aug-17 Sammanträde Sammanträde KLG

30-aug-17 Sammanträde

31-aug-17 Sammanträde

01-sep-17

04-sep-17 Presidie Ägardialog bolag Kallelse

05-sep-17 Gemensam KLG 1330-
1700

06-sep-17

07-sep-17

08-sep-17

11-sep-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU

12-sep-17 Sammanträde

13-sep-17 Sista inlämningsdag Chefsmöte

14-sep-17

15-sep-17 Presidie/Sista inlämningsdag

18-sep-17 Kallelse

19-sep-17 Justering Presidie/SNAU Sammanträde Sammanträde

20-sep-17 Inlämning

21-sep-17 Sista inlämningsdag CSG

22-sep-17 Presidie/Sista inlämningsdag

25-sep-17 Sammanträde Kallelse

26-sep-17 Kallelse Kallelse KLG

Verksamhetsplaneri
ng/budget beslutad 
av respektive 
nämnd för 

   

Ärende 6



27-sep-17 Presidie

28-sep-17 Beredning 14-16 Kallelse

29-sep-17

02-okt-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Sammanträde BN fastställer plan 
för internkontroll

03-okt-17 Sammanträde Sammanträde SN fastställer plan 
för internkontroll

04-okt-17 Sammanträde BMN fastställer 
plan för 

05-okt-17 Sammanträde TN fastställer plan 
för internkontroll

06-okt-17

09-okt-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU Kallelse

10-okt-17

11-okt-17 Sista inlämningsdag

12-okt-17

13-okt-17

16-okt-17 Kallelse

17-okt-17 Sammanträde Presidie/SNAU

18-okt-17 Inlämning Chefsmöte

19-okt-17 Sista inlämningsdag CSG och MBL § 11 MBL § 
19 - budget 2017

20-okt-17 Presidie/Sista inlämningsdag Presidie/Sista inlämningsdag

23-okt-17 Budget, 
internkontroll

Sammanträde KS fastställer plan 
för internkontroll

24-okt-17 FN-dagen Justering Kallelse Kallelse KLG

25-okt-17 Presidie

26-okt-17 Beredning 14-16 Kallelse

27-okt-17

30-okt-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Kallelse

31-okt-17 Sammanträde Sammanträde

01-nov-17 Sammanträde

02-nov-17 Sammanträde

03-nov-17

06-nov-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU Kallelse Sammanträde

07-nov-17 Sammanträde Sammanträde Gemensam KLG 1330-
1700

08-nov-17 Sista inlämningsdag

09-nov-17

10-nov-17

13-nov-17 Kallelse

14-nov-17 Budget antas i KF Sammanträde Presidie/SNAU

15-nov-17 Inlämning Chefsmöte

16-nov-17
Ev. sammanträde

Sista inlämningsdag CSG

17-nov-17 Preside/Sista inlämningsdag Presidie/Sista inlämningsdag

20-nov-17 Sammanträde

21-nov-17 Justering Kalllelse Kallelse KLG

22-nov-17 Presidie

23-nov-17 Beredning 14-16 Kallelse

24-nov-17

27-nov-17 Presidie Kungörelse klar 12:00 Kallelse

28-nov-17 Sammanträde Sammanträde

29-nov-17 Sammanträde

30-nov-17 Sista inlämningsdag Sammanträde

01-dec-17

04-dec-17 Sista inlämningstid 08:00 KSAU Kallelse Sammanträde

05-dec-17 Kallelse

06-dec-17

07-dec-17

08-dec-17

11-dec-17 Kallelse

12-dec-17 Sammanträde Sammanträde

13-dec-17 Lucia Chefsmöte

14-dec-17 CSG

15-dec-17

18-dec-17 Sammanträde

19-dec-17 Justering KLG

20-dec-17

21-dec-17

22-dec-17

  
  

nämnd för 
redovisning i KS/KF 
nov
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~ ~ HERRUUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-08-15 

KS § 132 DNR KS 187/2016 942 

Äskande om tilldelning för matematikutökning ingående i det ge
nerella statsbidraget för 2016 från bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Enligt sammanträdesprotokoll, med sammanträdesdatum 2016-05-09, UN 84/2016 
606, äskar bildningsnämnden, under innevarande år, om ramökning med 245 tkr i 
det generella statsbidraget får utökning av undervisningstid i matematik får åk 4-6. 

Regeringen forslår riksdagen att besluta om en utökad tid for matematik med l 05 
timmar i grundskolans åk 4-6. Lagändringen fareslås träda i kraft 2016-07-0 l . 
Lagändringen och utökningen innebär att den totala undervisningstiden i grundsko
lan utökas från 6 785 timmar till 6 890 timmar. 

Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Herrljunga kommun ska inte tilläggsanslag 
godkännas under ett budgetår. Nytillkomna verksamheter eller avsevärda vo
lymökningar kan undantas från denna ekonomistyrningsprincip. En utökning av 
matematiktimmarna i grundskolan betraktas inte som en nytillkommen verksamhet 
utan som en mindre utökning av ordinarie verksamhet. 

Eventuella extra kostnader som uppstår på grund av utökade matematiktimmar un
der året fareslås tas ifrån fastställd budget for bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-06-29. 
Bildningsnämnden § 70/2016-05-09 Bildningsforvaltningen äskar om tilldelning 
får matematikutökning ingående i det generella statsbidraget for 2016 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen avslår bildningsnämndens äskande om 245 tkr. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Bildningsnämndens äskande om 245 tkr avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNSTYRELSENS TJÄNSTESKRIVELSE 
 FÖRVALTNING 2016-06-29 
 LINDA RUDENWALL KS 194/2014 101 
  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 
 

 
Bildningsnämnden äskar om tilldelning för matematikutökning 
ingående i det generella statsbidraget för 2016 
 
Sammanfattning 
Enligt sammanträdesprotokoll, med sammanträdesdatum 2016-05-09, UN 
84/2016 606, äskar bildningsnämnden, under innevarande år, om ramökning med 
245 000 kr i det generella statsbidraget för utökning av undervisningstid i 
matematik för åk 4-6.  
 
Regeringen förslår riksdagen att besluta om en utökad tid för matematik med 105 
timmar i grundskolans åk 4-6. Lagändringen föreslås träda i kraft 2016-07-01. 
Lagändringen och utökningen innebär att den totala undervisningstiden i 
grundskolan utökas från 6 785 timmar till 6 890 timmar.  
 
Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Herrljunga kommun skall inte 
tilläggsanslag godkännas under ett budgetår. Nytillkomna verksamheter eller 
avsevärda volymökningar kan undantas från denna ekonomistyrningsprincip. En 
utökning av matematiktimmarna i grundskolan betraktas inte som en 
nytillkommen verksamhet utan som en mindre utökning av ordinarie 
verksamhet.  
 
Eventuella extra kostnader som uppstår på grund av utökade matematiktimmar 
under året föreslås tas ifrån fastställd budget för bildningsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-06-29. 
BN § 70 2016-05-09 Bildningsförvaltningen äskar om tilldelning för 
matematikutökning ingående i det generella statsbidraget för 2016 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår Bildningsnämndens äskande om 245 000 kr. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef  
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  Sida 2 av 2 

Ekonomisk bedömning 
Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Herrljunga kommun skall inte 
tilläggsanslag godkännas under ett budgetår. Nytillkomna verksamheter eller 
avsevärda volymökningar kan undantas från denna ekonomistyrningsprincip. En 
utökning av matematiktimmarna i grundskolan betraktas inte som en 
nytillkommen verksamhet utan som en mindre utökning av ordinarie 
verksamhet. 
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~B HERRLJUNGA KOMMU' 

l KOMMUNS1YRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-08-15 

KS § 130 DNR KS 208/2016 306 

Ansökan om kommunal borgen Herrljunga Folkpark 

Sammanfattning 
I en skrivelse från Herrljunga Folkpark, daterad 2016-06-22, ansöker foreningen 
om l) kommunal borgen gällande ett lån om 250 tkr 2) ett kommunalt bidrag for att 
kunna ha en kassareserv och kunna delavskriva lånet. 
Ansökan om borgen avser ett takbyte som genomforts under våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-29 
Ansökan om kommunal borgen daterad 2016-06-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås att bevilja Herrljunga Folkpark borgen om to
talt 250 tkr. 

• Kommunstyrelsen föreslås att avslå Herrljunga Folkparks ansökan om ett 
kommunalt bidrag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Herrljunga Folkparks ansökan om ett kommunalt bidrag avslås. 
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja Herrljunga Folkpark borgen om totalt 

250 tkr. 

Expedieras till: Föreningen Herrljunga Folkpark 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNSTYRELSENS TJÄNSTESKRIVELSE 
 FÖRVALTNING 2016-06-29 
 LINDA RUDENWALL KS 194/2014 101 
  SIDA 1 AV 2 
  
    
   

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 
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Ansökan om kommunal borgen Herrljunga Folkpark 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse från Herrljunga Folkpark, daterad 2016-06-22, ansöker föreningen 
om 1) kommunal borgen gällande ett lån om 250 000 kr 2) ett kommunalt bidrag 
för att kunna ha en kassareserv och kunna delavskriva lånet. 
Ansökan om borgen avser ett takbyte som genomförts under våren 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-29 
Ansökan om kommunal borgen daterad 2016-06-22 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att bevilja Herrljunga Folkpark borgen om totalt 250 
000 kr. 
Kommunstyrelsen föreslås att avslå Herrljunga Folkparks ansökan om ett 
kommunalt bidrag. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Bakgrund 
Föreningens egna kapital på totalt 3 865 000 kr består i huvudsak av uppbundet 
värde i anläggningstillgångar (byggnader) och i likvida medel om drygt 106 000 
kr. Föreningen uppvisade ett negativt resultat år 2014 om drygt 520 000 kr men 
har under år 2015 hämtat upp resultatet till ett underskott på ca 2 000 kr. 
Föreningen har totalt tre lån om dryga 471 000 kr och har vid takbygget under 
våren fått tillfällig uppskov med amorteringar. Föreningen uppvisar en mängd 
aktiviteter som genomförts under 2015, vilka gett föreningen möjlighet till 
återhämtning av resultatet. 
 
Inom Herrljunga kommun och inom andra organisationer finns möjligheter till 
att söka föreningsstöd. Herrljunga Folkpark kan själva och/eller tillsammans med 
andra organisationer, föreningar och studieförbund se på möjligheter till att 
ansöka om olika sorters föreningsstöd både via Herrljunga kommun, men också 
via andra organisationer såsom Leader Sjuhärad, Boverket, ungdomsstyrelsen, 
mfl. För mer information kring Herrljunga kommuns föreningsstöd: 
herrljunga.se/foreningsliv 
 
 
Ekonomisk bedömning 
Ett borgensåtagande påverkar inte ekonomin direkt, däremot kan det innebära en 
viss ekonomisk risk framgent. Risken bedöms dock som liten. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-08-15 

KS § 131 DNR KS 211/2016 963 

Ansökan om kommunal borgen Gäsene fiber 

Sammanfattning 
Gäsene fiber Ekonomisk fårening org. Nr. 769627-6810 har 2016-06-28 kommit in 
med en ansökan om kommunal borgen får ett lån på 2 000 tkr. Föreningen erbjuder 
anslutning via fiber till hushållen i Grude, Södra Björke, Jällby och Fröstorp med 
omnejd. Föreningen har enligt sin finansieringsplan 115 medlemmar och 138 an
slutningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-07-11 
Ansökan om kommunal borgen från Gäsene fiber Ekonomisk Förening 2016-06-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

• Gäsene fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ramen 
får statligt stöd. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Gäsene fiber ekonomisk fårening beviljas borgen får 2 000 tkr inom ramen 

får statligt stöd. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 9
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Ansökan om kommunal borgen, Gäsene fiber Ekonomisk 
förening. 
 
Sammanfattning 
Gäsene fiber Ekonomisk förening org. Nr. 769627-6810 har 2016-06-28 kommit 
in med en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 2 000 000 kr. Föreningen 
erbjuder anslutning via fiber till hushållen i Grude, Södra Björke, Jällby och 
Fröstorp med omnejd. Föreningen har enligt sin finansieringsplan 115 
medlemmar och 138 anslutningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
Gäsene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 2 000 000 kr. inom ramen 
för statligt stöd. 
 
Johnny Carlsson   
Kommunstyrelsens ordförande  
  
 
Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige 
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FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-07-11  
DNR KS 211/2016 963     

Sid 1 av 2    
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Ansökan om kommunal borgen Gäsene fiber 
 
Sammanfattning 
Gäsene fiber Ekonomisk Förening har 2016-06-28 inkommit med en ansökan om 
kommunal borgen får ett lån på 2 000 000 kr. Lånet återbetalas efter projektets 
färdigställande med hjälp av statligt stöd och medlemsinsatser.  
Kommunal borgen inom ramen för statligt stöd har bland annat Skölvene Fiber samt 
Nossan fiber tidigare beviljats av Herrljunga kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet 
Tjänsteskrivelse i ärendet 2016-07-11 
Ansökan från Gäsene fiber Ekonomisk Förening 2016-06-28 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att bevilja Gäsene fiber borgen om totalt 2 000 000 kr. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-07-11 
DNR KS 211/2016 963  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Ansökan om kommunal borgen för Gäsene fiber Ekonomisk Förening inkom till Herrljunga 
kommun 2016-06-28. Underlagen består av tre bilagor; budget, finansieringsplan samt ett 
lånelöfte från Sparbanken Alingsås AB. Enligt finanseringsplanen finns det totalt 115 
medlemmar och 138 anslutningar. Medlemmarna betalar en medlemsavgift, 
medlemsinsatser före och efter projektet samt anslutningsavgift. Föreningen behöver 
likvida medel under projektets gång för att klara av de planerade utgifterna. Enligt ansökan 
återbetalas lånet efter projektets färdigställande med hjälp av statligt stöd och 
medlemsinsatser i efterskott.   
 
Ekonomisk bedömning 
Den ekonomiska risken för Herrljunga kommun bedöms som låg. Enligt ansökans 
finansieringsplan täcker lånet de utgifter som är planerade under projektet samt att det 
statliga stödet tillsammans med medlemsavgifterna tillsammans utgör grund för 
återbetalning av lånet.  
Den risk som bedöms finnas i projektet är ej planerade/upptäckta utgifter under projektets 
gång. I en investering finns alltid risken att kostnaderna blir högre än planerat, vilket i 
slutändan kan bidra till att medlemmarna behöver betala mer än planerat.  
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~; HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-08-15 

KS § 127 DNR KS 195/2016 101 

Prenumeration av Dagens Samhälle till förtroendevalda i kom
munfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och är parla
mentariskt sammansatt. 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige förväntas ha möjlighet att utifrån ett hel
hetsperspektiv på kommunens ansvar, kompetens och förutsättningar fatta avgö
rande beslut på en övergripande nivå. Därför har kommunfullmäktiges ledamöter 
sedan en lång tid tillbaka blivit erbjudna en prenumeration på Dagens Samhälle i 
anslutning till sitt uppdrag, som just kommunfullmäktigeledamot 
Då frågan uppkommit om samtliga förtroendevalda ledamöter i Herrljunga kom
muns nämnder och styrelser från kommunen, ska erbjudas möjligheten att erhålla 
en prenumeration på Dagens Samhälle, har kommunfullmäktiges ordförande gett 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av kostnaden för pre
numerationerna av Dagens Samhälle. 
Om samtliga förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelse erbjuds en prenume
ration på Dagens Samhälle innebär det en ökad kostnad på minst 80 tkr för kom
munfullmäktige, vilket inte ryms inom befintlig budgetram. 
Utifrån kommunfullmäktiges särskilda överordnade roll i den politiska organisat
ionen, vilket förutsätter ett helhetsperspektiv på kommunens ansvar, kompetens 
och förutsättningar samt utifrån de ekonomiska förutsättningarna i Herrljunga 
kommun föreslår kommunchefen att nuvarande prenumerationsomfattning fast
ställs att gälla tills vidare. 
Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds prenumeration på Dagens Samhälle under 
den tid ledamoten innehar förtroendeuppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förtroendevalda i kommunfullmäktige erbjuds en prenumeration på Dagens 
Samhälle under tiden de innehar sitt uppdrag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Förtroendevalda i kommunfullmäktige erbjuds en prenumeration på Dagens 

Samhälle under tiden de innehar sitt uppdrag. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSE 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-05-31 
DNR     

Sid 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 
  

Prenumeration på Dagens Samhälle 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och är parlamentariskt 
sammansatt.  
 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige förväntas ha möjlighet att utifrån ett 
helhetsperspektiv på kommunens ansvar, kompetens och förutsättningar fatta avgörande 
beslut på en övergripande nivå. Därför har kommunfullmäktiges ledamöter sedan en lång 
tid tillbaka blivit erbjudna en prenumeration på Dagens Samhälle i anslutning till sitt 
uppdrag, som just kommunfullmäktigeledamot.  
 
Då frågan uppkommit om samtliga förtroendevalda ledamöter i Herrljunga kommuns 
nämnder och styrelser från kommunen, ska erbjudas möjligheten att erhålla en 
prenumeration på Dagens Samhälle, har kommunfullmäktiges ordförande gett 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av kostnaden för 
prenumerationerna av Dagens Samhälle. 
 
Om samtliga förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelse erbjuds en prenumeration på 
Dagens Samhälle innebär det en ökad kostnad på minst 80 tkr för kommunfullmäktige, 
vilket inte ryms inom befintlig budgetram. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges särskilda överordnade roll i den politiska organisationen, 
vilket förutsätter ett helhetsperspektiv på kommunens ansvar, kompetens och 
förutsättningar samt utifrån de ekonomiska förutsättningarna i Herrljunga kommun föreslår 
kommunchefen att nuvarande prenumerationsomfattning fastställs att gälla tills vidare.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds prenumeration på Dagens Samhälle under den tid 
ledamoten innehar förtroendeuppdraget. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige erbjuds en prenumeration på Dagens Samhälle 
under tiden de innehar sitt uppdrag. 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSE 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-05-31 
DNR  

Sid 2 av 2 
 

 
 
Ekonomisk bedömning 
En årsprenumeration av Dagens Samhälle kostar 1 595 kronor exklusive moms, detta ger 
tillgång till både papperstidning och den digitala utgåvan. 
 
Vid den nya mandatperiodens början erbjöds samtliga i kommunfullmäktige en 
prenumeration varav 34 personer tackade ja, detta till en årlig kostnad av 54 230 kronor. 
Om samtliga i kommunfullmäktige hade tackat ja till en prenumeration hade denna kostnad 
varit 84 535 kronor per år. 
 
Om samtliga förtroendevalda i nämnder och styrelsen erbjuds en prenumeration och tackar 
ja till denna, kommer den årliga kostnaden uppgå till 162 690 kronor. Då är inte 
förtroendevalda i de kommunala bolagsstyrelserna medräknade, inte heller de valda 
revisorerna. 
 
Kommunfullmäktige har för 2016 en budget om 902 tkr som täcker arvode, kostnader för 
gratifikationer och kursavgifter. I kommunfullmäktiges budget för 2016 finns det inte 
utrymme att erbjuda alla förtroendevalda i nämnder och styrelse en prenumeration. Skulle 
en prenumeration erbjudas framöver behöver kommunfullmäktiges budget ökas med 
åtminstone 78 tkr för att täcka de ökade kostnaderna, förutsatt att kostnaden för de 
förtroendevalda som valt att avstå från en prenumeration redan är budgeterad. En ökad 
kostnad måste vägas mot de ekonomiska förutsättningarna Herrljunga kommun har och 
andra prioriterade kostnader framöver. 
 
Juridisk bedömning 
I kommunallagen 4 kap. 14 § 4 p. framgår att fullmäktige har rätt att besluta om 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I Herrljunga kommun regleras detta i reglemente 
om arvode och ersättningar för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Här regleras inte 
prenumerationen av Dagens Samhälle som en förmån. 
 
Samverkan 
Samverkan är inte aktuell i detta ärende. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Utifrån kommunfullmäktiges särskilda överordnade roll i den politiska organisationen, 
vilket förutsätter ett helhetsperspektiv på kommunens ansvar, kompetens och 
förutsättningar och med hänvisning till det ekonomiska läget bör inte samtliga 
förtroendevalda i nämnder och styrelse erbjudas en prenumeration av Dagens Samhälle då 
detta skulle innebära en ökad kostnad om minst 80 tkr för kommunfullmäktige, vilket inte 
ryms inom befintlig budgetram. 
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                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2016-04-29 
   
 

§ 22 Förslag till förändrad medlemsavgift för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
Direktionen diskuterade vid sitt sammanträde den 26 februari 2016 förbundets 
ekonomiska situation för 2017 och framåt.  Ulf Olsson (S) framförde att Direktionen 
bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 
i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut. Presidiet har vid sitt sammanträde 
2016-04-12 behandlat frågan. Nuvarande medlemsavgift är 73 kronor per invånare 
och den senaste höjningen gjordes 2013-01-01 från 70 till 73 kr/invånare. Av de 73 
kronorna används 37 kronor per invånare till fördelning av tillväxtmedel vilket 
motsvarar 8 000 tkr. De kvarvarande 36 kr/invånare finansierar förbundets 
basverksamhet.  
Förbundet har under de senaste åren, utöver de årliga kostnadsökningarna för ex 
material och löner, fått fördyrade omkostnader framför allt på grund av ökade 
pensionskostnader då förbundet utökade sin bemanning under år 2012. Kraftigt 
minskade finansiella intäkter har påverkat negativt. Utifrån den bakgrunden föreslås 
en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor per invånare inför år 2017. Förbundet 
ska även fortsättningsvis söka medel för genomförande av projekt motsvarande 
minst 2 årsarbetare för finansiering av basverksamheten.  

 
Direktionen beslutar 

att avgiften till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund för år 2017 är 41 
kr/invånare till förbundets basverksamhet och 37 kr/invånare till fördelning av 
tillväxtmedel 

 
Vid protokollet  
Christina Klaar 
Förbundssekreterare 
 
Justerat av  
Ulf Olsson  Crister Persson  
Ordförande 
    
Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag   
 
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar  
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                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2016-04-29 
   
 

§ 23 Förslag ett utökat näringslivssamarbete, Business region Borås 
(BRB) 

 
Förbundsdirektör fick i uppdrag av medlemskommunernas 
kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på 
framtida form för Business Region Borås (BRB)  

Uppdraget skulle ge svar på följande: 

‐ tydligt mål och syfte  
‐ avgränsning mot kommunens egna uppdrag 
‐ hur BRB ska kopplas till kommunalförbundets organisation och 

näringslivschefernas nätverk samt  
‐ vilka personella resurser som krävs, anställd eller inköp av tjänster 

 
I ytterligare samtal om uppdraget framfördes även att BRB skall finnas på 
kommunalförbundet och verksamheten skall startas upp i en liten skala. 

Vid Direktionens sammanträde 2015-12-11 presenterades ett förslag och Direktionen 
beslutade att ge Förbundsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en 
grundstruktur för näringslivssamverkan med tydligt mål och syfte, hur avgränsningen 
skall ske mot kommunernas egna uppdrag samt vilka personella resurser som krävs. 
En återrapportering skedde vid Direktionens sammanträde den 26 februari där det 
beslutades att frågan skulle tas hem för diskussion inom respektive kommun för att 
ta beslut om eventuell uppstart av verksamhet och förslag om framtida finansiering 
vid Direktionens möte den 29 april 2016. 

Direktionen beslutar 
att starta upp näringslivssamarbetet, Business Region Borås, BRB samt 
att finansieringen av verksamheten för år 2017 är 6 kr/kommuninvånare per den 1 
juli år 2016. 

 
Vid protokollet  
Christina Klaar 
Förbundssekreterare 
 
Justerat av  
Ulf Olsson  Crister Persson  
Ordförande 
    
Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag   
 
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar  
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BOLLEBYGD    BORÅS    HERRLJUNGA    MARK    SVENLJUNGA    TRANEMO    ULRICEHAMN    VÅRGÅRDA 
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Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning  
kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras 

olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.  

 

Sedan förbundet bildades har Margareta Lövgren (M), Marks kommun upprepat omvalts 
som styrelsens ordförande. Hon var en stor drivkraft i förbundssammanslagningen och har 
sedan dess kontinuerligt verkat för att utveckla förbundet som medlemmarnas gemensamma 
mötesplats. När Margareta Lövgren den 31mars lämnade samtliga politiska uppdrag för att 
på sikt arbeta med något annat tillförordnades Ann Larsson, områdeschef Försäkringskassan, 
som ordförande. Den 23 maj konstituerades den nya styrelsen. Från och med den 1 juni är 
Ann Larsson ordförande och Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen, vice ordförande 
för förbundet. Medlemmarnas representation i styrelsen är tillgänglig på förbundets hemsida.   
  

I enlighet med fastställd verksamhetsplan bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är 
i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller 
fler av medlemmarna i förbundet.  
 
Utbudet skiftar något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-
rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Oavsett i 
vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna,  
men flertalet platser nyttjas lokalt.   
 
Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet 
diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal 
undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.  
 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda  i: 

Januari-april 2016 
Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
* 

Mark 
* 

Svenljunga 
* 

Tranemo 
* 

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
* 

Totalt perioden 6 74 4 20 14 10 26 10 

Varav unika 5 72 4 19 14 10 26 10 

IN-flöde, årets nya 2 52 2 20 10 10 15 7 

UT-flöde 4 36 2 2 7 4 14 3 

 
Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar 
samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.  
 
Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt 
fördelat enligt nedan. I ett fall finns en kösituation hos Aktiv hälsa till följd av att 
verksamheten efterfrågas av en vårdenhet i stor utsträckning mot tidigare och i ett annat fall 
av aktiv hälsa är verksamheten starkt underutnyttjad.   
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Ackumulerat 
antal i AKTIV 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
* 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
* 

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
* 

kvinnor 8 24 5 8 15 3 3 

män 13 12 8 15 21 1 10 

total 21 36 12 23 36 4 13 

budgeterat årsvis 20 100 20 50 40 40 20 

 
 Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad: 
 

 

Inregistrering Utregistrering

Kön Antal Antal

Januari Kvinna 15 13

Man 7 2

Totalt Januari 22 15

Februari Kvinna 11 10

Man 3 3

Totalt Februari 14 13

Mars Kvinna 11 13

Man 9 8

Totalt Mars 20 21

April Kvinna 16 9

Man 8 4

Totalt April 24 13

Totalt perioden 80 62  
 
 
Flera manuella justeringar har skett i SUS till följd av att avtal ännu inte tecknats för 
samtliga kommuner och att behörigheter då ej kan ges i systemet. Översyn pågår. 
 
Utöver deltagarverksamhet har förbundet från om med februari till och med april bedrivit 
analys- och planeringsfasen av projekt Point. Redovisning är insänd till ESF för övergång till 
genomförandefas from maj. 
 
Projekt Space har befunnit sig i analys– och planeringsfas under hela första tertialet och tar 
emot deltagare först i augusti. Detta passar väl med att det tidigare konceptet för 
utlandspraktik, kallat Över gränserna, har erbjudit platser till en deltagargrupp med början av 
sin förberedelsetid inför utlandsvistelse i april.  
   
Under tertialet avslutades de intensiva utbildningsinsatser som påbörjades under hösten för 
att rusta tänkt projektpersonal med nya arbetsmetoder, som tex ACT. Förbundets personal 
har även arrangerat och/eller medverkat i olika samverkansmöten samt presenterat 
förbundsverksamheter för andra aktörer. 
 
Sex ledamöter i styrelsen deltog den 5-6 april i den nationella konferensen för 
samordningsförbund. Trenden fortsätter med geografisk utbredning av samordningsförbund 
och samtliga kommuner i Västra Götaland ingår numera i ett förbund. Nationellt har 241 av 
290 kommuner bildat förbund tillsammans med övriga parter och det finns inte längre något 
län som helt saknar förbundsanslutning.   

All uppföljning sker i ett nationellt 
sektorsövergripande 
uppföljningssystem, SUS. 
 
Här är endast ett urval presenterat. 
Ytterligare variabler finns att följa 
upp för de som önskar. 
Kontakta kansliet vid intresse. 
 
Vid tillfället för registerutdrag var 
ett stort antal deltagare ännu inte 
registrerade. Siffror med asterisk 
ovan är manuellt justerade och 
återfinns ej i flödet till vänster. 
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Ekonomisk uppföljning och prognos 

 
RESULTATRÄKNING   

 

   

  
Ackumulerat 

  
jan-april 

   Intäkter 
 

 
Space, ESF 282 495,00 

 
Övriga intäkter -1,40 

Summa Verksamhetens intäkter 282 493,60 

   Kostnader 
 

 
Arvoden -32 072,21 

 
Reseersättning -25 465,61 

 
Sociala avgifter -13 150,26 

 
Övriga Personalkostnader -222 092,54 

 
Verksamhetsanknutna kostnader -3 983 376,74 

 
Lokalkostnader -12 922,00 

 
Övriga kostnader -91 410,42 

Summa Verksamhetens kostnader -4 380 489,78 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -4 097 996,18 

 
Erhållna bidrag från huvudmännen 5 889 683,00 

 
Övriga finansiella intäkter 0,00 

 
Övriga finansiella kostnader -1 624,43 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 888 058,57 

   RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 1 790 062,39 

   

 
Extraordinära intäkter 0,00 

 
Extraordinära kostnader  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 1 790 062,39 

 

 

 

Det egna kapitalet var vid utgången av år 2015 totalt 2586 tkr, dvs inom den nationella 
rekommendationsnivån (Uträknas i förhållande till medlemmarnas egna medel för årsdrift). 
 
Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat med avsikt att fortsatt hålla ett 
tillräckligt eget kapital för projektdrift och samtidigt inte överstiga den nationella nivå som 
rekommenderas. (Vilket kan medföra begränsning av tilldelning från de statliga medlen.) 
 
Nedan presenteras ackumulerad kostnad per utgången av första tertialet för respektive 
kostnadsställe jämte årsbudget. Prognosen är att nyttja anslagen budget för respektive post.  
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Nettokostnad  Budget  Ackumulerat  

 i tkr per område 
Jan - 
Dec jan-april 

  FÖRBUNDSMEDEL Tkr Tkr 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 200 -66 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 200 -28 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)  1 550 -303 

2000 Information (del av VG-informatör, trycksaker)  44 0 

3001 Verksamheter i Borås 4 050 -1350 

3002 Aktiv hälsa i Borås  600 -200 

3004 Sociala företag, coachande administration/utbildning 500 -99 

3005 Utbildning/Utveckling 200 3 

3006 Gröna Vägen i Borås  1 200 -400 

3007 Aktiv hälsa i Mark 175 -58 

3008 Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark  1 797 -600 

3010 Aktiv hälsa i Bollebygd 75 -25 

2011 Ny Kraft Bollebygd 430 -143 

3012 Aktiv hälsa i Svenljunga  75 0 

3013 Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga  532 0 

3015 Ny kraft i Tranemo (Byggstenen) 607 0 

3016 Ulricehamns Arbetscenter 1 211 -303 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet 653 -163 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet 546 -182 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 75 0 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 150 -38 

3033 Över Gränserna 300 -110 

  Inriktning nyanlända 2 398 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt 100 0 

Totalt   17 668 -4 065 

 
Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.  
 
Insatsen med inriktning till nyanlända återstår ännu att konkretisera. Ansökan om ett större 
ESF-projekt har inte tillstyrkts och olika anbud kommer istället att inhämtas.  
 
Utöver medlemmarnas medel tillkommer en omsättning om ytterligare ca 36 miljoner 
fördelat över tre års tid för de ESF-projekt som beviljats. Utfallet av periodens kostnader för 
de båda projekten är ackumulerat jan-apr -317 tkr. Siffran redovisas inte ovan då 
kostnaderna till stor del ersätts av Europeiska socialfonden, efter ansökan om utbetalning. 
(Beräknade ESF-medel 2016 är 8950tkr för Point och 1605tkr för Space)  
SPACE kommer att kosta förbundet drygt 400tkr totalt fördelat över tre år.  
POINT har en kontant medfinansiering om 3867tkr över tre år, vilket kalkyleras genom 
schablonöverskott som inte belastar förbundets egna medel. Därutöver kan marginella 
skillnader uppstå som ej medges inom projektens budget. 
100 tkr projektmedfinansiering finns avsatt för 2016 enligt ovan, vilket motsvarar förbundets 
beräknade faktiska totalkostnad. 
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