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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09
sid

7

KF § 29
KS § 24

DNR KS 62/2019 902

Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga
kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla
kommunens samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra
konceptet och binda det till en del av Hemljungas varumärke. Kommunfullmäktige
överlämnade 2019-09- 16 (§ 146) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige har den 6 september 2005 (§ 84) fattat beslut i ärendet
”Skolan i framtiden”. En del av beslutet är att befintlig skolstruktur ska behållas.
Herrljunga kommuns senaste skolplan, som kommunfullmäktige antog den 12
november 2012 (§ 167), innehåller inga skrivningar om skolstruktur. Däremot slås
det i planen fast att förskola och skola ska finnas med geografisk spridning. Mot
bakgrund av ovannämnda beslut föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad
i den delen som handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett
principbeslut för att behålla och utveckla kommunens samtliga byskolor.

Herrljunga kommun arbetar för närvarande med en varumärkesplattforIn och beslut
väntas fattas under 2020. Förvaltningen föreslår att förslaget om att marknadsföra
konceptet byskolor och binda det till en del av Herrljungas varumärke behandlas i
samband med beslutet om varumärkesplattform. Mot bakgrund av detta föreslår
förvaltningen att den delen av motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-3 1
Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16
Motion inkommen 201 9-08-28

Kommunfullmäktige § 167/2012-12- 11
Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som
handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett
principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens samtliga byskolor.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om att
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och
binda det till en del av Hemljungas varumärke.

•

Fredrik Svensson (KD) föreslår att den delen av motionen som handlar om att
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det
till en del av Herrljungas varumärke beviljas.

Justerandes sign

P7
Utdragsbestyrkande

/'
A eh

Ärende 2
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Fortsättning KF § 29
Fortsättning KS § 24

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Ordföranden ställer punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut mot Fredrik
Svenssons (KD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga

kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla och
utveckla kommunens samtliga byskolor.

2. Motionen beviljas i den delen som handlar om att kommunstyrelsen föreslås
få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till en del av
Herrljungas varumärke.

I kommunfullmäktige föreslår Jimme Strarme (SD) att ärendet bordläggs till
nästkommande fullmäktigesammanträde med motiveringen att motionären själv
inte kan närvara på kvällens sammanträde.

Ordföranden frågor om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
ärendet bordläggs till nästkommande fullmäktigesammanträde.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Ärendet bordläggs till nästkommande fullmäktigesammanträde.

Ärende 2



  

 
KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNINGEN  
Annica Steneld 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-01-31 
DNR KS 170/2019 610     

Sid 1 av 2    
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Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor 
 
Sammanfattning 
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga 
kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens 
samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra konceptet och binda det 
till en del av Herrljungas varumärke. Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 
146) motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Den 6 september 2005 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Skolan i framtiden”, 
som innebär följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig skolstruktur ska behållas. 
2. Eggvena skola införlivas inte med Horsbyskolan. 
3. Personaltätheten i Herrljunga ska närma sig riksgenomsnittet både med avseende på 

skola och förskola. 
4. Förskolan ska byggas ut så att den motsvarar efterfrågan. 
5. Utbildningsnämnden ska tillföras ekonomiska medel för att kunna bedriva den 

skolstruktur som beslutats.  
 
I Herrljunga kommuns senaste skolplan 2012-2015 (kommunfullmäktige § 167/2012-12-
11) finns inga vägledande beslut om skolstruktur i planen. Däremot slås det fast i planen att 
förskola och skola ska finnas med geografisk spridning.  
 
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut 2005 är vägledande för 
kommunens skolstruktur. Förvaltningen kan vidare konstatera att de investeringsbeslut som 
följt efter 2005 i stora drag legat i linje med beslutet. I övrigt anser förvaltningen att det i 
grunden måste vara kommunens befolkningsunderlag som styr vilka enheter som 
kommunen har.  
 
Bildningsförvaltningen tog 2018 fram en folder som beskriver och marknadsför 
kommunens samtliga skolor. Foldern används reglerbundet och finns vid bland annat 
kommunens samtliga skolenheter och Fokus Herrljungas lokaler. Herrljunga kommun 
arbetar just nu med en varumärkesplattform, en plattform som preliminärt kommer 
behandlas politiskt under 2020. Huruvida kommunens byskolor ska marknadsföras som 
konceptet föreslår förvaltningen att politiken behandlar inom ramen för beslutet om 
varumärkesplattformen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31 
Kommunfullmäktige § 167/2012-12-11 
Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06 

Ärende 2



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Annica Steneld 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-01-31 
DNR KS 170/2019 610     

Sid 2 av 2 
 

Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16 
Motion, 2019-2019-08-28 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som handlar om 
att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla 
och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

2. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om att 
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till 
en del av Herrljungas varumärke.  

 
 
Annica Steneld  
Bildningschef 

 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
 

  
 

Ärende 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

45 

Justerandes slgn 

KF § 146 DNR KS 170/2019 610 

Motion om principbeslut angående kommunens byskolor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD): 

"Våga Vilja Växa är de ledord som Herrljunga kommunfullmäktige för ett antal 
år sedan valde för att beskriva kommunens tillväxtstrategi. 

Tyvärr har tillväxtstrategin, ännu så länge, inte lett till vare sig någon nämnvärt 
ökad inflyttning eller till någon befolkningsökning. Istället minskade folkmängden 
i kommunen under 2018.En bekymmersam utveckling som måste vändas genom 
en offensiv tillväxtstrategi med betoning på ledordet "våga". 

Sverigedemokraternas uppfattning är att den inflyttning och därmed 
befolkningsökning som kommunen kan hoppas på i första hand måste komma 
genom inflyttning av arbetspendlare tillsammans med sina familjer. 

Den fråga kommunfullmäktige bör ställa sig är vilken samhällsservice och hur 
lokalt förankrad denna service bör vara i kommunen för att barnfamiljer ska 
välja att flytta till just Herrljunga. Vad kan kommunen erbjuda i 
form av samhällsservice som är unikt just för Herrljunga? Det bör rimligen vara 
samhällsservice som är viktig för barnfamiljer samtidigt som den inte lika lätt kan 
erbjudas av andra kommuner i vår närhet. 

Herrljunga är en till ytan relativt stor, men glest befolkad, kommun. Med tanke på 
kommunens stora yta är det därför viktigt att skola och barnomsorg kan erbjudas 
alla kommunens invånare inom ett inte allt för långt transportavstånd. Det är 
sverigedemokraternas uppfattning att närhet till skola och barnomsorg är en av de 
absolut viktigaste förutsättningarna för att en bygd ska utvecklas och upplevas 
som attraktiv för att barnfamiljer. 

Herrljunga kommuns byskolor erbjuder kvalificerade lärare, små elevgrupper, 
kompetent bamomsorgspersonal och inte minst en lokal förankring och trygghet 
för barnen i sin hemmiljö. Alltså en skolmiljö där alla barn kan känna sig trygga 
och sedda. 

Sverigedemokraterna verkar för småskalighet och lokal förankring i vår social
och skolpolitik. Därmed tror vi 
att närhet till skola och barnomsorg är mycket starka och avgörande faktorer för 
de barnfamiljer som överväger att flytta till någon av byarna i HerrljWlga 
kommun. 

Som en del i kommunens tillväxtstrategi anser sverigedemokraterna därmed att 
kommunens byskolor bör bibehållas och utvecklas. På så sätt görs de delar av 
kommunen med en lägre befolkningsdensitet attraktiv för barnfamiljer att vilja 
flytta till. Detta ställningstagande och principbeslut inför framtiden bör klargöras 
och kommuniceras ut till kommuninvånarna." 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

46 

Juslerandes sign 

Fortsättning KF § 145 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

• Herrljunga kommunfullmäktige antar ett principbeslut för att bibehålla 
och utveckla kommunens samtliga byskolor. 

• Herrljunga kommunstyrelse uppdras marknadsföra konceptet och binda det 
till en del av Herrljungas varumärke. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 2



Ärende 2
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Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 28

KS § 49 DNR KS 171/2019 610

Svar på motion om att införa föreläsningsserien
"Respektgympa'’ i kommunens skolor

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga
kommuns grundskolor ska utveckla och komplettera sitt värdegrundsarbete ge-
nom föreläsningsserien “Respektgympa”. Kommunfullmäktige överlämnade
2019-09-16 (§ 147) motionen till bildningsnämnden för beredning. “Respekt-
gympa“ är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar
som riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att för-
medIa tydliga budskap om respekt, språkbruk, bemötande, etik på internet, attityd
och empati. Konceptet betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns
beteende i skolan.

Bildningsförvaltningen genomför årligen omvärldsanalyser för att identifiera
vilka metoder som kan vara aktuella att implementera i Herrljunga kommun.
Eftersom skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet letar förvaltningen efter värdegrundsmetoder som dels
utvärderats i vetenskapliga studier och dels använts med gott resultat i andra
kommuner. Förvaltningen har inte hittat några studier av “Respektgympa”.

Bildningsförvaltningens samlade bedömning är att motionen i sig är positiv,
eftersom den pekar på ett område som är viktigt för Herrljunga kommuns skolor.
Däremot vill bildningsförvaltningen inte låsa sig till ett specifikt metodval, utan
önskar att ha det handlingsutrymme som skollagen medger i och med kravet på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bildningsförvaltningen vill dock
understryka att metoden “Respektgympa“ i allra högsta grad fortfarande är
aktuell om den vid en given tidpunkt anses som mest lämplig utifrån enheternas
och förvaltningens analyser.

Beslutsunderlag
Bildningsnämnden § 25/2020-02-24
Kommunfullmäktige § 147/2019-09-16
Motion inkommen 201 9-08-28

Förslag till beslut
Bildningsnämndens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Jimmie Stranne (SD) föreslår att motionen beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen be-
slutar i enlighet med bildningsnämndens förslag.

Justerandes sign

n Kr
Utdragsbestyrkande

Ärende 3
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HERRLJUNGA KOMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 29

KOMMUNSTYRELSEN

Fortsättning KS § 49

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Är
Utdragsbestyrkande

Ärende 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24
Sid 17

BN § 25 DNR UN 171/2019

Svar på motion om att införa föreläsningsserien "Respekt-
gympa" i kommunens skolor

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga
kommuns grundskolor ska utveckla och komplettera sitt värdegrundsarbete ge-
nom föreläsningsserien “Respektgympa”. Kommunfullmäktige överlämnade
2019-09-16 (§ 147) motionen till bildningsnämnden för beredning. ”Respekt-
gympa” är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar
som riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att för-
medIa tydliga budskap om respekt, språkbruk, bemötande, etik på internet, attityd
och empati. Konceptet betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns
beteende i skolan.

Bildningsförvaltningen genomför årligen omvärldsanalyser för att identifiera
vilka metoder som kan vara aktuella att implementera i Herrljunga kommun. Ef-
tersom skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet letar förvaltningen efter värdegrundsmetoder som dels
utvärderats i vetenskapliga studier och dels använts med gott resultat i andra
kommuner. Förvaltningen har inte hittat några studier av “Respektgympa”.

Bildningsförvaltningens samlade bedömning är att motionen i sig är positiv, ef-
tersom den pekar på ett område som är viktigt för Herrljunga kommuns skolor.
Däremot vill bildningsförvaltningen inte låsa sig till ett specifikt metodval, utan
önskar att ha det handlingsutrymme som skollagen medger i och med kravet på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bildningsförvaltningen vill dock
understryka att metoden “Respektgympa“ i allra högsta grad fortfarande är aktu-
eII om den vid en given tidpunkt anses som mest lämplig utifrån enheternas och
förvaltningens analyser.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2020-01 -28
Kommunfullmäktige § 147/2019-09-16
Motion inkornmen 201 9-08-28

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

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

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

'(Ö’"'’='’'b
Utdragsbestyrkande

Ärende 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24
Sid 18

Fortsättning BN § 25

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Reservation
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag i
motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Ekonomikontoret
till:

[tj“"-;"
Utdragsbestyrkande

Ärende 3



!! ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

47 

Justerandes sign 

KF § 147 DNR KS 171/2019 610 

Motion om föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens 
skolor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD): 

"Herrljungas skolor har under lång tid, likt de flesta skolor i Sverige, arbetat med 
värdegrund relaterade frågor för att komma till rätta med elevers attitydproblem 
gent emot lärare och varandra. Detta är ett mycket tufft och omfattande arbete. 
Trots våra lärares och skolpersonals hårda och idoga arbete med dessa frågor så 
verkar en pusselbit ännu saknas för att nå varaktig framgång. Nämligen 
engagemanget hos elevernas föräldrar. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att attitydproblem mellan elever i 
kommunens skolor inte har förbättrats nämnvärt under senare år. Istället verkar 
kränkningar med dåligt språk etc. öka elever emellan. Även lärare och 
skolpersonal drabbas i sin undervisning av elevers dåliga uppförande. 

Anledningen till att skolorna, trots ökade ansträngningar, inte kommer till rätta 
med attitydproblemen anser Sverigedemokraterna bero på att elevernas föräldrar 
under de senaste decennierna genom förd skol- och socialpolitik medvetet har 
fråntagits sitt ansvar för sina barns uppfostran. Detta ansvar har istället förts över 
på skola och barnomsorg vilka inte har klarat av den omfattande uppgiften. Vi tror 
inte att det spelar så stor roll vilken värdegrund som förmedlas till eleverna i 
skolan så länge inte denna också backas upp från föräldrarna i hemmet. 

"Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand 
föreläsningar vilka riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas 
syfte är att förmedla ett tydligt budskap attityd, språkbruk, bemötande, nätetik och 
empati. Föreläsningsserien fokuserar som sagt inte bara på interaktionen mellan 
elever och lärare utan betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns 
beteenden i skolan. 

"Respektgympa" har med framgång bedrivits inom flera kommuner och företag i 
Sverige under senare år. Mer information om "Respektgympa" finns på hemsidan: 
www.respektgympa.se 

sverigedemokraterna eftersträvar ett ökat föräldraansvar i skolan. Vi anser det 
vara av yttersta vikt att elevers föräldrar förstår sitt ansvar för hur deras barn 
uppträder i skolan. Vi vill återföra huvudansvaret för barns uppfostran från skola 
och barnomsorg tillbaka till föräldrarna i hemmet. Skolan ska utgöra ett stöd för 
föräldrarnas uppfostran av sina barn. Men den ska inte ha det yttersta ansvaret. 

Sverigedemokraterna tror att föreläsningsserien "Respektgympa" kan utgöra ett 
stöd och komplement till det värdegrundsarbete som redan bedrivs i kommunens 
skolor." 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 3
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~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
Sid. 

48 

Justerandes sign 

Fortsättning KF 146 

sverigedemokraterna yrkar att: 

• Herrljunga kommuns grundskolor utvecklar och kompletterar sitt 
värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa". 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen överlämnas till bildningsnämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 3
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Presidieskrivelse 

2020-04-27 
DNR KS 80/2020-942    

Sid 1 av 1    
 

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

  

 
Godkännande av redovisningar gällande partistöd 2020 
 
Sammanfattning 
Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter 
redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg, till 
kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 
kap.  §§ 29-32  kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till grund av partistöd 
2020. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har granskat de inkomna redovisningarna och godkänt 
samtliga redovisningar och granskningsintyg. 
 
Två partier har ej inkommit med redovisning av partistödet och kan i nuläget ej därför 
godkännas för utbetalning 2020 utan ombeds att inkomma med underlag. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-27 
Redovisningar av partistöd 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende användandet av 
partistöd för år 2019 för följande partier: 

- Kommunens väl 
- Liberalerna 
- Moderaterna 
- Socialdemokraterna 
- Sverigedemokraterna 
- Vänsterpartiet 
 

• Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd 20119 enligt tidigare 
fastställd fördelning. 

 
 
 

Andreas Johansson   Ronnie Rexwall   Björn Wilhelmsson  
Kommunfullmäktiges   Kommunfullmäktiges  Kommunfullmäktiges 

 ordförande    1:e ordförande   2:e vice ordförande 
 

 
 Expedieras till Ekonomiavdelningen 

Ärende 5



HERRLJUNGA KOMMUN
KomlnunstyTeISen
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dÖ ""~“'~'"“'~’"'~REDOVI SNI NG AV HUR KOMMUNAL
PARTI STÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2019

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 decelnber det är då utbetalning gjordes. Vid behov kan
kostnader redovisas i separat bilaga, Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i
blanketten.

Lönekostnader/deltagande i utbildningar.brsättutng till föreläsare/utskick/övriga kostrllader

Löpande Oerksamhetskostnader 1 8030 kr
Utbildning: Opinionsbildande och kompetenshöjande verksamhet 30025 kr
Partistödet har använts på ett korrekt sätt för at,t främja partiets verksamhet.

DelaT av paRistödet som överförts till andra delaT av paräOTganisationen (Vilka nrotprestadoner har
erhålhts för att stärka partiets ställning i den kommunala denrokratin?),

Inga händelser registrerade.

Köpta tjänslw från andra delar av partiorganisaboneII (Vilka motprestationer har erhåILits för att stärka
partiets ställning I den konrmunala demokratin?).

375 kr. Service och kanslitjänster. Framställande av opinionsbildande material.

Fonderade medel inför nästa va]

46580,69 kr

Underskrift av panie ts utsedda kassör
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd
under det gångna året:
Ort, Dat lml

Ll serFe VEetHcvL€xJ
Herrljunga kornmun, Box 20] , 524 23 Herrljunga
Telefon 05 13-1 70 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1 , HnrljLmga
org.nummer 2 1 2000- 1 520 • www.herrljunga.se

Ärende 5



Redovisning av partistöd

Ärendenummer 200310-KSPS-SB29
Inskickat 2020-03-25 12:15

Information om partiet

Partiets namn Liberalerna
Organisationsnummer 802507-9198
E-postadress Hakan.korberg@admin.herrljunga.se
Telefon 070-5701214
Redovisning avser 1 januari - 31 december år 2019
Tidigare utbetalt partistöd i kronor 34000
Bankkonto eller BG/PG 8304-8,123154690-2
Partiets ordförande Inger Gustafsson
Partiets granskare/kassör Håkan Körberg

Redovisning

Beskriv hur det lokala
partistödet använts

25.616 har använts till utbildning/kurser, annonser, kampanjmaterial och övriga
omkostnader. 
6.800 har överförts till Liberalerna i Västra Götalandsregionen och som motprestation har vi
fått adm. hjälp, informationsmaterial, utbildning och information

Granskningsrapport

Granskningsrapport 617E5EFB-8A89-45AA-B5CE-9F62DF491300.jpeg

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-03-25 12:15
Signerat av: Håkan Börje Körberg

Signerats med personnummer:
Utgivare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for BankID
Signatur verifierad: 2020-03-25 12:15

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN 
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon 
0513-170 00 
Fax 
0513-171 33

E-post
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se 
Internet 
www.herrljunga.se

Sida 1 av 1  
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Kommunstyrelsen
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REDOVISNING 6

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER @
HERRLJUNGA KOMMUN

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 3 1 december det år då utbetalning gjordes. Vid behov kan
kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i
blanketten.

Partiets namn och org.nr

339

Summa partlstöd som let har fatt utbetalt från kommunen under det ångna året.

72 ÖÖÖ

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

in\

A +Jn/y a'ÅH/4/-/#'7;3
Lz4lZLl-cl, vu w.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har
erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Fonderade medel inför nästa val.

%ö . cpe)ö kr

Underskrift av partiets utsedda kassör
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd
under det gångna året:
Ort, Dajum

’/r / '/_
mlisirM;

a
d6ts

J
ltsedda granskare

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 2 12000- 1 520 • www.herrljunga.se
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REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2019

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december det år då utbel
kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan
blanketten

gIE

KBåitH

Partiets namn och org.nr.

Kommunens Väl 802431-5833

2920 -0&- 2 0

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.
34000 kr

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

Möteskostbader 61 17 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har
erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Fonderade medel inför nästa val,

20000kr

Underskrift av parliets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd
under det gångna året:
Ort, Datum

4i kl,ly 22)ÖV/Z 0,b„.1,
Ui+lerskriFt av partiets utsedda granskare

Aa/l JJ/1

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 2 12000- 1 520 • www.herrljunga.se

Ärende 5
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Kommunstyrelsen

2020 -01- 2 0

Bctcckning
evxkö /loloRevisionsberättelse 2019

Undertecknad som är va id till revisor i Kommunensvä] i Herrljunga kommun avger
härmed följande revisionsberätteise.

Vi har-granskat räkenskaper samt kontrollerat bankkonton. Vi har även granskat
protokoll över styrelsens sammanträden.

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med
granskad bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks

• att balans- och resultaträkningarna fastställs

• att årets resultat överföres i ny räkning

• att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019

Datum: 2020-03 -22

Revisorer underskrift:

/,';’''-,,-'---'7 '-'J’.;4’-;-,

Namnförtydligande :

Kenny Ost Jan Knudsen

Ärende 5
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y 8 HERRLJUNGA KOMMUN REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2019

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december det år då utbetalning gjordes. Vid behov kan
kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i
blanketten.

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

69700

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har
erhålhts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0 kr

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationer1 (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Fonderade medel inför nästa val.

1 2300

Underskrift av partiets utsedda kassör

7*:d-i=*’“1'k%gWX#4'B‘

1,{f,f;fun7{} 2Böo-öb-1 q \Xm 97#__
Ort_ datum

A)f u 11 a f

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se



g E HERRLJUNGA KOMMUN

Redovisning av partistöd

Ärendenummer

Inskickat

200420-KSPS-lU37
2020-04-20 08:13

Information om partiet
Partiets namn Socialdemokraterna Herrljunga

864000-5206

herrljungaak@gmail.com
0705541 941
2019

82000

57201 303

Carina Fredriksson

Jan Bengtsson, Robert Bengtsson/Björn Wilhelmsson

Organisationsnummer
E-postadress
Telefon

Redovisning avser 1 januari - 31 december år
Tidigare utbetalt partistöd i kronor
Bankkonto eller BG/PG

Partiets ordförande

Partiets granskare/kassör

Redovisning

Beskriv hur det lokala partistödet använts
Bifoga fil i vilken det beskrivs hur det lokala partistödet använts

se bilaga
Partistöd för 2019 redovisning 20200419.pdf

Granskningsrapport
Granskningsrapport Partistöd för 2019 redovisning 20200419.pdf

Signeringsinformation
Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2020-04-20 08 : 13

Björn Wilhelmsson

Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

2020-04-20 08: 13

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN

Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon

0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post

herrljungakommun@admin.herrljungaw
Internet
www.herrljungase

Sida 1 av 1
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 35

KS § 54 DNR KS 49/2020 731

Utredning av lämplig nivå och form på vården på Gäsenegärden
samt strategiskt och demografiskt värde vid expansion av
vården

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (g 125) att bevilja Mats
Palms (S), Elin Alaviks (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johanssons (S) och
Björn Wilhelmssons (S) motion om att tillsätta en utredning med uppdrag att
finna lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt utreda vilket
strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vården,
utifrån gällande nivå.

Cirka 65 procent av kommunens invånare som är 60 år eller äldre bor i norra
delen av kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kommunen
äldreboende där 67 procent av de boende kommer från kommunens norra del.
Socialnämndens bedömning är att det, utifrån demografin samt socialnämndens
beslut om målbild 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensboende,
inte är ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i Herrljunga och ett i
Ljung då underlaget i Ljung är för litet.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-03

Socialnämnden § 11/2020-01-28
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-12- 11

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås lägga utredningen till handlingarna.

Mats Palm (S) föreslår att ärendet åtenemitteras till socialnämnden för förnyad
prövnIng.

Lennart Ottosson (KV) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Jimmie Stranne (SD) yrkar bifall till Mats Palms (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen be-
slutar i enlighet med ordförandens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

GR k7

Ärende 6
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 36

Fortsättning KS § 54

Ja = i enlighet med ordförandens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen be-
slutar i enlighet med ordförandens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 54/2020-
03 1 6)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen läggs till handlingarna.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till :

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hr

Ärende 6



  

 
KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson 

 
Ordförandeskrivelse 

2020-03-03  
DNR KS 49/2020 731     

   
 

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 

  

 
Utredning av lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt 
strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palms (S), 
Elin Alaviks (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johanssons (S) och Björn Wilhelmssons (S) 
motion avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på 
vården på Gäsenegården samt utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det kan 
förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande nivå. 
 
Cirka 65 procent av kommunens invånare som är 60 år eller äldre bor i norra delen av 
kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kommunen äldreboende där 67 procent 
av de boende kommer från kommunens norra del. Socialnämndens bedömning är att det, 
utifrån demografin samt socialnämndens beslut om målbild 2027 samt att utveckla Hagen 
till kommunens demensboende, inte är ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i 
Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i Ljung är för litet. 

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-03                         
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga utredningen till handlingarna.    
 
 
 Gunnar Andersson (M) 

Ordförande 
 

 

Ärende 6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-28
Sid 13

SN § 11 DNR SN 1 15/2019

Utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion
av vården

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16 att bevilja en motion avseende tillsät-
tandet av en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården på
Gäsenegården. Förslaget innefattade också att utreda vilket strategiskt och demo-
grafiskt värde som kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande
nIvå

I utredningen framgår det att runt 65 procent av kommunens medborgare över 60
år bor i norra delen av kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kom-
munens äldreboenden där 67 procent av de boende kommer från norra delen. So-
cialnämnden beslutade 2017-02-28, § 17, att Hagen ska utvecklas till Herrljunga
kommuns demenscentrum, med ambitionen att samla all kompetens och omsorg
för personer med demenssjukdom på samma ställe. Socialnämnden antog också
2017-12-19, § 125, en målbild för nämndens lokaler, som även kommunfullmäk-
tige ställt sig bakom. I målbilden finns det inte med något äldreboende på Stat-
ionsvägen 16 i Ljung, utan de delar som idag inte är trygghetsboende föreslås
byggas om till trygghetsboende.

Med hänsyn till den demografiska statistiken och socialnämndens båda beslut,
gällande målbild för 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensbo-
ende, kommer utredningen fram till att det inte är ekonomiskt hållbart att ha ett
somatiskt boende i Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i Ljung är för litet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-11
Kommunfullmäktige § 125/2019-09-16
Motion inkommen 20 1 9-03 -21

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Utredningen läggs till handlingarna.

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

Socialnämndens beslut
1. Utredningen läggs till handlingarna.

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 6



  

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-12-11  
DNR SN 115/2019 731     

Sid 1 av 4    
 

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 
  

 
Utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av 
vården  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palm (S), 
Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S) 
motion avseende att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form 
på vården på Gäsenegården samt 2. Utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det 
kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande nivå. 
 
Cirka 65 % av kommunens 60+-medborgare bor i norra delen av kommunen. Denna 
fördelning återspeglas även på kommunen äldre boende där 67 % av de boende kommer 
från norra delen. Utifrån demografin och statistiken samt socialnämndens beslut, avseende 
målbild 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensboende, är det inte 
ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i 
Ljung är för litet. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), 
Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S) 
 
Förslag till beslut 
Utredningen läggs till handlingarna. 
  
 
Linnea Holm 
Stabschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 

Ärende 6



 

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-12-11 
DNR SN 115/2019 731  

Sid 2 av 4 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palm (S), 
Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S) 
motion avseende att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form 
på vården på Gäsenegården samt 2. Utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det 
kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande nivå. 
 
På Stationsvägen 16 och Ringvägen 3, Ljung (fd Gäsenegården) finns i nuläget ett 
trygghetsboende samt en gruppbostad enligt LSS. Utöver detta har dagträffen för personer 
med minnesproblematik, hemtjänsten och hemsjukvården lokaler i byggnaden. Den vård 
och omsorg som sker i huset är därför enbart gruppbostad enligt LSS samt dagträffen för 
personer med minnesproblematik utöver de hemtjänstinsatser som sker i eget boende. 
 
Demografi 
I Herrljunga kommun finns två huvudorter – Herrljunga och Ljung/Annelund. Utifrån 
utredningsgruppdraget har statistik tagits fram på fördelningen av kommunens äldre mellan 
de två områdena.  
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-12-11 
DNR SN 115/2019 731  

Sid 3 av 4 
 

Ungefär 35 % av alla kommunen äldre bor i södra delen av kommunen och 65 % i den 
norra delen. Andelen äldre i den norra delen ökar ju äldre personerna blir. 
Ålderskategori Norra 

kommundelen 
Södra 
kommundelen 

60-65 år 62 % 38 % 
66-80 år 64 % 36 % 
80+ 67 % 33 % 
Statistiken och kartan är hämtad ur kommunens GIS-system. 
 
På kommunens äldreboende kan man se samma struktur. 66 % av de boende kommer från 
norra delen av kommunen och 34 % från den södra delen. 
Ungefär 60 % av de som är i behov av särskilt boende lider av demenssjukdom. Detta 
innebär en annan form av omsorg och behov av annan kompetens än för de som har 
somatisk problematik. Kraven på ett demensboende skiljer sig också från kravet på ett 
somatiskt boende. 
 
Beslut avseende äldreboende 
Socialnämnden beslutade 2017-02-28/ § 17 att Hagen ska utvecklas till Herrljunga 
kommuns demenscentra. Detta innebär att Socialnämnden önskar samla all kompetens och 
all omsorg för personer med demenssjukdom på ett och samma ställe. 
 
Socialnämnden har också antagit en målbild för nämndens lokaler (§ 125/2017-12-19). 
Kommunfullmäktige har ställt sig bakom denna målbild. I målbilden finns det inte med 
något äldreboende på Stationsvägen 16, Ljung utan de delar som idag inte är 
trygghetsboende föreslås byggas om till trygghetsboende. 
 
Behov av platser 
Utifrån ovan information om demografi och det behov som finns för plats till särskilt 
boende kan sägas att behovet av platser, utifrån statistiken, för de som idag bor i norra 
delen är ca 56 platser och för södra delen ca 28 platser. Av dessa är ca 60 % demensplatser. 
Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra. Detta 
innebär att Socialnämnden vill samla all kompetens inom demens på ett och samma ställe 
för att kunna erbjuda kommunens medborgare så god omsorg som möjligt. Utifrån detta så 
skulle behovet av somatiska platser i södra delen av kommunen vara 11 och i norra delen 
22. 
 Norra kommundelen Södra kommundelen Befintliga platser 
Behov av platser 56 28  
   Varav demens 34 17 53 
   Varav somatisk 22 11 29 

 
För att få en hållbar ekonomi behöver en enhet ha ungefär 10 boendeplatser och två enheter 
behöver ligga i anslutning till varandra. Anledningen till detta är för att en enhet med färre 
än 10 boende är svårt att få ihop ett schema på dagtid som möter både brukarbehovet och 
arbetsmiljökraven. Att två enheter behöver ligga i anslutning till varandra är för att få ihop 
nattbemanningen. Detta innebär att ha en somatisk enhet i Ljung/Annelund, för de personer 

Ärende 6



 

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-12-11 
DNR SN 115/2019 731  

Sid 4 av 4 
 

som kommer från södra delen av kommunen, inte är ekonomiskt hållbart. I så fall behöver 
man slå ihop den med de från norra delen av kommunen. 
 
Samverkan 
Ärendet är samverkat 2020-01-16. 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Sid 8

KS § 72 DNR KS 220/2019 220

Framtagning av jämförelseunderlag om kostnader för
portionspriset

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 197/2019-12-10 att ge tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram jämförelseunderlag som baseras på Sveriges
kommuner och regioners (SKR) samlade statistik om vilka kostnader som ingår i
portionspriset. Tekniska förvaltningen presenterade vid tekniska nämndens
sammanträde den 27 februari ett jämförelseunderlag. Denna jämförelse är dock
inte från SKR:s statistik. På grund av att det finns skillnader mellan kommunerna
i vad som ingår i kostnaderna är det svårt att jämföra med SKR:s statistik. I de
jämförelser som gjorts med andra närliggande likartade kommuner, är tekniska
för\,’altningens kostnader lägre med dygnsportionspriset till sABO. Färre antal
beställda portioner att tillaga ger generellt högre portionspris, då fler portioner
kan framställas med samma personaltäthet, dock inte i Herrljunga där det är
lägre. I jämförelsen är det subventionen till dygnsportionen som är den stora
skillnaden. Herrljungas dygnsportionspris påverkas inte av
kyldmatsproduktionen. Hur kyldmatsproduktionen påverkar i andra kommuner är
osäkert. I jämförelsen är det subventionen till dygnsportionspriset som är
betydligt högre i de andra kommunerna.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 27/2020-02-27
Bilaga 1, tekniska nämnden g 27/2020-02-27
Kommunfullmäktige § 197/201 9-12-10
Kommunstyrelsen g 190/2019-1 1-18
Socialnämnden § 92/2019-1 0-29

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns (bilaga 1,
TN i 27/2020-02-27).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns (bilaga 1,
TN § 27/2020-02-27).

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom Tekniska nämnden, socialnämnden
till :

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

qr K

Ärende 7
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-27
sid 11

TN § 27 DNR TK 303/2019 220

Framtagning av jämförelseunderlag om kostnader för portions-
priset

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden den 201 9- 12-10 i uppdrag att ta fram
jämförelseunderlag som baseras på SKR:s samlade statistik om vilka kostnader
som ingår i portionspriset.

Förvaltningen har tagit fram jämförelseunderlag. Denna jämförelse är dock inte
från SKR:s statistik. Det är olikheter med vad som ingår i kostnaderna i olika
kommuner som gör det är svårt att jämföra med SKR:s statistik. I de jämförelser
som gjorts med andra närliggande likartade kommuner, är tekniska förvaltningens
kostnader lägre med dygnsportionspriset till sABO. Färre antal beställda portion-
er att tillaga ger generellt högre portionspris, då fler portioner kan framställas med
samma personaltäthet, dock inte i Herrljunga där det är lägre.

I jämförelsen är det subventionen till dygnsportionen som är den stora skillnaden.
Henljungas dygnsportionspris påverkas inte av kyldmatsproduktionen. Hur
kyldmatsproduktionen påverkar i andra kommuner är osäkert. I jämförelsen är det
subventionen till dygnsportionspriset som är betydligt lägre i de andra
kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10
Kommunfullmäktige § 1 97/201 9-12-10

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns och över-
lämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att jämförelseunderlaget överlämnas till kommunfbllmäk-
tige med motiveringen att uppdraget kommer från kommunfullmäktige.

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens
ändringsförslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns (bilaga 1,

TN § 27/2020-02-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

gÅ
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BilagaBOr 1, TN § 27/2020-02-27
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Ekonomisk jämförelse

Jämförelse kostnad dygnsportion SABO

Kommun

Årtal

2019

2018Falkö

vå la- 2019

ml
2019

Herrljunga-
2020

Portionskostnad

Månad

6 146 kr

5 955 kr

5 779 kr

Subvention Subvention

Månad

2 766 kr

2 505 kr

2 485 kr

Subvention

År

33 188 kr

30 060 kr

29 819 kr

Subvention

2 655 072 kr

15 000 000 kr

3 339 728 kr

<ommentar

45%

42%

43%

lokaler. Kyldmats u ktion

luktionlokal. K

matsproduktton

5 931 kr

5 323 kr

890 kr 10 680 kr

266 kr 3 194 kr

1 057 320 kr I Lokal. K du ktion

-oduktion290631 kr I Lokal. Kyld

Herrljungas dygnsportionspris påverkas inte av kyldmatsproduktionen

Hur kyldmatsproduktionen påverkar dygnsportiorlspriset i andra kommuner är osäkert.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
Sid. 

16 

Justerandes sign 

KF § 197 
KS § 190 

DNR KS 220/2019 220 

Revidering av socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kostpriserna. 
Genomlysningen innebär att kostnaderna för dygnsportioner på särskilt boende och 
korttiden minskar och att kostnaden för de kylda matdistributionsportionerna ökar. 
Utifrån detta behöver ett ställningstagande tas avseende de taxor som 
socialnämnden debiterar för kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska 
nämnden debiterar socialnämnden. Socialförvaltningen tog fram tre alternativ som 
kort presenteras nedan tillsammans med nuläget: 

Nuläge Alternativ 1 Alternativ 2 Alternat iv 3 
2019 

Subvention Säbo/korttid 15 % 15 % 5% 0% 
Avgift enskilde/mån 4 980 kr 4 478 kr 5 004 kr 5 26 8 kr 
Subvention kyld mat 0% 0% 5% 0% 
Avgift enskilde/portion 56 kr 63 kr 60 kr 6 3 kr 
Kostnadsförändring i Okr Ökade Minskade Mins kade 
förhållande till budget kostnader kostnader kostn ader 
2019 250 tkr 60 tkr 30 

Socialförvaltningen föreslog alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett 
underskott samt för att inte kostpriset för den 1enskilde ska öka för mycket i 
förhållande till 2019. Socialnämnden beslutade 2019-10-29 att justera 
måltidsavgifter för särskilt boende samt korttiden till 95% av den kostnad som 
tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05 
Socialnämnden§ 92/2019-10-29 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2019-10-10 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

0 tkr 

• Måltidsavgift för särskilt boende sarnt korttiden justeras till 95% av den 
kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner. 

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att tekniska nämnden ges i uppdrag att 
ta fram ett jämförelseunderlag som baseras på SKL:s samlade statistik om vilka 
kostnader som ingår i portionspriset. 

Håkan Körberg (L) bifaller Mats Palms (S) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
Sid. 

17 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 197 
Fortsättning KS § 190 

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den 

kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett jämförelseunderlag som 

baseras på SKL:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i 
portionspriset. 

Protokol Isa nteckn i ng 

Mats Palm (S) för följande anteckning till protokollet: "Då Socialnämnden i beslut 
har krävt 5 miljoner i ramtilldelning för 2020, och har ett prognosticerat underskott 
på 5.7 miljoner för 2019 har vi i S och L landat i följande. 

Nämndens egen bedömning om 5 miljoner i ramökning för 2020 har inte 
omhändertagits i budgetbeslutet i Kommunfullmäktige. 
I S-och-L-budgeten fanns 3 miljoner extra för Socialnämnden av denna anledning. 
Detta budgetalternativ voterades bort. 
Herrljunga-alliansen och Sverigedemokraterna voterade för Herrljunga-alliansens 
budgetförslag. 
I Herrljunga-alliansens beslutade budget för 2020 finns inte denna 
budgetförstärkning tillgodosedd. 

Då SN för 2019 inkommer med en negativ budgetprognos om 5.7 miljoner för 
helåret, och en befarad underfinansiering om 5 miljoner för 2020, ser vi att vi måste 
tillgodose alternativ 2 i nämndens kost-beslut. Samma beslut som nämnden själv 
landat i för sin egen del. 

Detta kommer i slutändan att belasta brukaren, vilket är olyckligt men för stunden 
oundvikligt. En budgetförstärkning under år 2020 från KS "Trygghetsfond" ser vi 
som en möjlig väg. 

Mats Palm (S) 
För: Socialdemokraterna och Liberalerna i kommunstyrelsen" 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 7
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~ 117 KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2019-12-10 18 

Fortsättning KF § 197 

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förlsag till 
beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den 

kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett jämförelseunderlag som 

baseras på SKL:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i 
portionspriset 

Expedieras till: Socialnämnden, Tekniska nämnden 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 

fJ A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-18
Sid 22

KS § 190 DNR KS 220/20 19 220

Revidering av socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kostpriserna.
Genomlysningen innebär att kostnaderna för dygnsportioner på särskilt boende
och korttiden minskar och att kostnaden för de kylda matdistributionsportionerna
ökar. Utifrån detta behöver ett ställningstagande tas avseende de taxor som
socialnämnden debiterar för kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska
nämnden debiterar socialnämnden. Socialförvaltningen tog fram tre alternativ
som kort presenteras nedan tillsammans med nuläget:

Alternativ 1 Alternativ
2

5%
5 004 kr

5%
60 kr

Minskade
kostnader

60 tk,

Alternativ
3

0%
5 268 kr

0%
63 kr

Minskade
kostnader

300 tkr

Subvention Säbo/korttid
Avgjft enskilde/mån
Subvention kyjd mat
Avgjft enskilde/portion
Kostnadsförändring
förhållande till budget
2019

15 %
4 478 kr

0%
63 kr

Ökade
kostnader

250 tkr

Socialförvaltningen föreslog alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett
underskott samt för att inte kostpriset för den enskilde ska öka för mycket i
förhållande till 2019. Socialnämnden beslutade 201 9- 1 0-29 att justera
måltidsavgifter för särskilt boende samt korttiden till 95% av den kostnad som
tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11 -05
Socialnämnden § 92/20 19- 1 0-29
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 201 9- 1 0-10

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den
kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att tekniska nämnden ges i uppdrag
att ta fram ett jämförelseunderlag som baseras på SKL:s samlade statistik om
vilka kostnader som ingår i portionspriset.

Håkan Körberg (L) bifaller Mats Palms (S) tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande

Ärende 7
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-18
Sid 23

Fortsättning KS § 190

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den
kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett jämförelseunderlag som
baseras på SKL:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i
portionspriset.

Protokollsanteckning
Mats Palm (S) för följande anteckning till protokollet: “Då Socialnämnden i
beslut har krävt 5 miljoner i ramtilldelning för 2020, och har ett prognosticerat
underskott på 5.7 miljoner för 2019 har vi i S och L landat i följande.

Nämndens egen bedömning om 5 miljoner i ramökning för 2020 har inte
omhändertagits i budgetbeslutet i Kommunfullmäktige.
I S-och-L-budgeten fanns 3 miljoner extra för Socialnämnden av denna
anledning.
Detta budgetalternativ voterades bort.
Herrljunga-alliansen och Sverigedemokraterna voterade för Herrljunga-alliansens
budgetförslag.
I Herrljunga-alliansens beslutade budget för 2020 finns inte denna
budgetförstärkning tillgodosedd.

Då SN för 2019 inkommer med en negativ budgetprognos om 5.7 miljoner för
helåret, och en befarad underfinansiering om 5 miljoner för 2020, ser vi att vi
måste tillgodose alternativ 2 i nämndens kost-beslut. Samma beslut som
nämnden själv landat i för sin egen del.

Detta kommer i slutändan att belasta brukaren, vilket är olyckligt men för
stunden oundvikligt. En budgetförstärkning under år 2020 från KS
'Trygghetsfond“ ser vi som en möjlig väg.

9

Mats Palm (S)
För: Socialdemokraterna och Liberalerna i KS.”

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden
Socialnämnden

Justerandes sign

\R
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Sid 7

SN § 92 DNR SN 99/2019

Revidering av Socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kost priserna. Detta innebär
att kostnaderna för dygnsportionerna på särskilt boende och korttiden minskar
och kostnaden för kylda matdistributions portionerna ökar. Utifrån detta behöver
ett ställningstagande tas avseende de taxor som socialnämnden debiterar för
kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska nämnden debiterar
socialnämnden. Förvaltningen har tagit fram tre alternativ som kort presenteras
nedan tillsammans med nuläget:

Nuläge Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ
2019 3

15 % 15 % 0%5%Subvention
Säbo/korttid
Avgjft enskilde/mån
L 'Id mat
Avgift
enskilde/portion
Kostnadsförändring
förhållande till
budget 2019

4 980 kr
0%

56 kr

Okr

4 478 kr
0%

63 kr

5 004 kr
5%

60 kr

5 268 kr
0%

63 kr

Ökade
kostnader

250 tk,

Minskade
kostnader

60 tkr

Minskade
kostnader

300 tk,

Socialförvaltningen föreslår alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett
underskott samt att inte kostpriset för enskilde ska öka för mycket i förhållande
till 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-1 0-10
Riktlinje – handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet,
KF § 90/2018-06-19

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95 % av den
kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner

• Måltidsavgift för matdistribution per portion fastställs till 95 % av den
kostnad tekniska kontoret tar ut.

Magnus Lennartsson (M) bifaller föwaltningens förslag enligt punkt 1 och avslår
föwaltningens förslag enligt punkt 2.

Magnus Lennartsson (M) föreslår ett tillägg i form av att socialnämnden ber
kommunstyrelsen om tillåtelse att konkumensutsätta kosten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

til
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Fortsättning SN § 92

Besiutsgång
Ordföranden frågar om föwaltningens förslag enligt punkt 1 antas och finner att
så sker.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag enligt punkt 2 antas och finner att
så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartsson (M) tilläggsförslag antas och fin
att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden juste
kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner

Socialnämndens beslut

rier

ras till 95 % av den

2. Socialnämnden ber kommunstyrelsen om tillåtelse att konkurrensutsätta
kosten.

=Fwl-IHlq l Ebq;JLf coal r\v 1 vr\vinI=
Sammanträdesdat um

2019-10-29
Sid 8

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign . , [ Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Sid 5

KS § 69 DNR KS 85/2020 942

Upplåningsram 2020 Herrljunga kommun

Sammanfattning
Herrljunga kommun har under åren som gått haft en stark likviditet och relativt
låga investeringsutgifter tillsammans med goda resultat. Under de senaste två
åren har Herrljunga kommuns likvidkonto minskat i takt med att
investeringsutgifterna ökat och varit högre än vad som kunnat finansieras med
egna medel. Vid dags dato, den 18 mars 2020, har Herrljunga kommun ett saldo
om ca 12 miljoner kronor exklusive checkräkningskredit. För att kunna tillse att
kommunen har betalningsförmåga under det kommande året är förvaltningens
bedömning att en låneram om 50 miljoner kronor behöver godkännas av
kommunfullmäktige.

Enligt Tekniska förvaltningens betalningsplan för de större investeringarna
(Horsby skola/förskola, Od och Hudene skola samt reinvesteringar i befintliga
fastigheter) tillsammans med kommunens löpande utgifter i verksamheterna
bedöms lån behöva tecknas i två steg, 25 miljoner kronor under våren/sommaren
2020 samt 25 miljoner kronor under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ärendet daterat 2020-03- 18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 miljoner kronor.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1 . Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 miljoner kronor.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Ekonomiavdelningen

Justerandes sign n Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-03-18 
DNR KS 2020-85   

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 

  

 
Upplåningsram 2020 Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har under åren som gått haft en stark likviditet och relativt låga 
investeringsutgifter tillsammans med goda resultat. Under de senaste två åren har 
Herrljunga kommuns likvidkonto minskat i takt med att investeringsutgifterna ökat och 
varit högre än vad som kunnat finansieras med egna medel. Vid dags dato, den 18 mars 
2020, har Herrljunga kommun ett saldo om ca 12 mnkr exkl checkräkningskredit. För att 
kunna tillse att kommunen har betalningsförmåga under det kommande året är 
förvaltningens bedömning att en låneram om 50 mnkr behöver godkännas av 
kommunfullmäktige.  
Enligt Tekniska förvaltningens betalningsplan för de större investeringarna (Horsby 
skola/förskola, Od och Hudene skola samt reinvesteringar i befintliga fastigheter) 
tillsammans med kommunens löpande utgifter i verksamheterna bedöms lån behöva 
tecknas i två steg, 25 mnkr under våren/sommaren 2020 samt 25 mnkr under hösten 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 mnkr. 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ekonomiavdelningen 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall  

 
Tjänsteskrivelse 

2020-03-18 
DNR KS 2020-85   

Sid 2 av 2 
 

Ekonomiska effekter 
Nedanstående tabell visar vilka räntenivåer det är just nu (18/3 2020) vid tecknande av 
olika bindningstider. I sista kolumnen finns också en uträkning över vad 50 mnkr skulle 
kosta i ränta årligen beroende på vilken bindningstid som väljs.  

 

Indikativa räntor 2020-03-18 Räntor inkl 
marginal 

 

Löptid (år) Marginal 
(%) Fast Rörlig 

Total 
räntekostnad 
i kr vid lån 
om 50 mnkr 

3M tills v * 0,13   0,37 185 000 
3M ** 0,1   0,34 170 000 

1 0,1 0,26 0,34 170 000 
2 0,12 0,28 0,36 180 000 
3 0,19 0,39 0,43 215 000 
4 0,26 0,51 0,5 250 000 
5 0,3 0,6 0,54 270 000 
6 0,32 0,67 0,56 280 000 
7 0,36 0,76 0,6 300 000 
8 0,42 0,86 0,66 330 000 
9 0,47 0,95 0,71 355 000 

10 0,52 1,04 0,76 380 000 
   Tabell: Kommuninvests indikativa räntor 2020-03-18 
 

I dagsläget skulle den årliga räntan för 50 mnkr bli mellan 170 tkr och 380 tkr. Just 
nu är vår omvärld i en krissituation gällande coronavirus-spridning, vilket påverkar 
världsekonomin och likaså räntorna. Därför är det svårt att i nuläget med säkerhet 
säga var räntorna kommer att befinna sig inom några månader. Offert får tas i snar 
anslutning till ett eventuellt tecknande av lån.  
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SAM M ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Sid 7

KS § 71 DNR KS 105/2020 942

Förslag till kommunfullmäktige med anledning av
socialnämndens befarade underskott för 2020

Sammanfattning
Ett underskott har befarats i socialnämndens budget. Månadsuppföljning per
2020-02-29 för Herrljunga kommun, som presenterades vid kommunstyrelsen
sammanträde 2020-03-16, visade på ett prognostiserat underskott på 6850 tkr för
socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att kalla socialchef och
socialnämndens controller till kommunstyrelsens aprilsammanträde för att mer
ingående presentera planerade och genomförda åtgärder för att få budgeten i
balans. Socialnämndens ordförande bereds möjlighet att delta under
presentationen.

Beslutsunderlag
OrdförarIdeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-08

Socialnämnden § 58/2020-03-24
Tjänsteskrivelse i ärendet SN 8/2020 daterad 2020-03-06
Socialnämndens månadsrapport per 2020-02-29

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige med anledning av
socialnämndens befarade underskott 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
socialnämndens handlingsplan för att komma i balans 2020.
Kommunfullmäktige informeras löpande hur arbetet med handlingsplanen
fortskrider för att senare kunna ta ställning om eventuella medel ska
tillskjutas.

•

•

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige med anledning av1

socialnämndens befarade underskott 2020.

2. Socialnämndens handlingsplan för att komma i balans 2020 godkänns.
3 . Kommunfullmäktige informeras löpande om hur arbetet med

handlingsplanen fortskrider för att senare kunna ta ställning till om
eventuella medel ska tillskjutas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson 
 

 
Ordförandeskrivelse  

2020-04-08 
DNR KS 105/2020 942     

   
 

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 

  

 
Förslag till kommunfullmäktige med anledning av socialnämndens 
befarade underskott 2020 
 
Sammanfattning 
Ett underskott har befarats i socialnämndens budget. Månadsuppföljning per 2020-02-29 
för Herrljunga kommun, som presenterades vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-03-
16, visade på ett prognostiserat underskott på 6850 tkr för socialnämnden. 
Kommunstyrelsen beslutade att kalla socialchef och socialnämndens controller till 
kommunstyrelsens aprilsammanträde för att mer ingående presentera planerade och 
genomförda åtgärder för att få budgeten i balans. Socialnämndens ordförande bereds 
möjlighet att delta under presentationen.  
                                                                         
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-08   
Socialnämnden § 58/2020-03-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet SN 8/2020 daterad 2020-03-06 
Socialnämndens månadsrapport per 2020-02-29 
                                  
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige med anledning av 
socialnämndens befarade underskott 2020. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens 
handlingsplan för att komma i balans 2020. 

3. Kommunfullmäktige informeras löpande hur arbetet med handlingsplanen 
fortskrider för att senare kunna ta ställning om eventuella medel ska tillskjutas. 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
Gunnar Andersson (M)  
Kommunstyrelsens ordförande    
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HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-24
Sid 7

SN § 58 SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-02-29

Sammanfattning
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 6 850 tkr för 2020.
Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr.
Ordinarie verksamhet har ett underskott på 8 050 tkr.

Ansvarsområde
Å, 1902 Ava kelse

HelårBudget Prognos
559

559

12 268

12 268

1 035

26 910

20 888

48 833

44 009

1 382

4816
1 348

1 1 833

13512

15 587

21412
7 590

121 488

2012
15 186

7 308

0

5 989

30 494

205592 213642 .8 050

Nämnd Nämnd 559

r 5591

12 168

nlal
635

28910
13 188
42 733
43 309

1 382

4816
1 048

11 833

13512
15 587

20912
7 590

119 988
2012

15 186
6 958

0

5 989

30 144

0

0

-100

-100

-400

2 000
-7 700
-6 100

-700
0

0
-300

0
0
0

-500

0

-1 500
0

0

-350
0

0

-350

Summa Nämnd

®lingsledning
Summa Förvaltningslednin!

Myndighet

Myndighet

Myndighet

Förvaltrlingsledning

Myndighet

Myndighet Vuxen

Myndighet Barn och familj

Summa Myndighet

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Hemtjänst Herrljunga Landsbygd

Hemtjänst Herrljunga Tätort

Hemtjänst Ljung
Stöd i ord.boende

Hagen säbo

Hemgården demens

Hälso och sj ukvård

Hemgården omvårdnad

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Summa Vård och omsorg
Socialt stöd

Socialt stöd

Socialt stöd

Socialt stöd

Socialt stöd

Socialt stöd

Funktionshinder

Verkställighet
Ensamkommande

Sysselsättning
Summa Socialt stöd

Summa Socialnämnden

Prognos inkl flykting Belastar resultatet
Resultat flyktinggrupp 2015 -1200 1 200

-6 850212 442

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06
Månadsrapport per 2020-02-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-03-24
Sid 8

Forts SN § 58

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

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

Socialnämndens beslut
1. Månadsuppföljningen godkänns.

Justerandes sign

rh

Utdragsbestyrkande

V
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Månadsrapport 
per den 2020-02-29 

 

Med prognos för 2020-12-31 
Socialnämnden 

 

DIARIENUMMER: SN 2020-08 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  Socialnämnden 

VERSION:    

SENAST REVIDERAD: 2020-03-05 

GILTIG TILL:  

DOKUMENTANSVAR: Socialchef 
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SAMMANFATTNING 
 

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott per februari på 6 850 tkr. I denna prognos ingår 
resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr. Det är framför allt placeringar av barn och 
unga och inhyrda konsulter inom myndighet  som står för merparten av underskottet. Utöver detta visar 
även vård och omsorg på en negativ prognos i och med utökat hemtjänstbehov. 

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och 
analys av både ekonomiska utfall, men också arbetade timmar, för att komma till rätta med 
prognostiserade underskott.  

Driftredovisning 

Prognos  
Som belastar resultatet 

 

 

 

FÖRV RSUM
År 

Budget
År 

Prognos
År 

Diff
4 Socialnämnd 1 Intäkter -77 254 -78 289 1 035
4 Socialnämnd 3 Personalkostnader 172 880 175 668 -2 788
4 Socialnämnd 4 Lokalkostnader, energi, VA 10 266 10 266 0
4 Socialnämnd 5 Övriga kostnader 99 377 104 474 -5 097
4 Socialnämnd 6 Kapitalkostnad 323 323 0

Nettokostnad 205 592 212 442 -6 850

Vhtområde
År 

Budget
År 

Prognos
År 

Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 559 559 0
50 Social verksamhet gemensamt 20 171 20 271 -100
51 Vård och omsorg 123 729 123 929 -200
52 LSS 29 022 28 672 350
53 Färdtjänst 2 445 2 945 -500
59 IFO 26 415 34 015 -7 600
60 Flyktingmottagande -51 -1 251 1 200
61 Arbetsmarknadsåtgärder 3 304 3 304 0

205 592 212 442 -6 850
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Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 
Prognos: i enlighet med budget 

 

Förvaltningsledning 
Prognos: -100 tkr, försämrad prognos med 100 tkr 

Orsak: Systemkostnaden för Viva blir dyrare än budgeterat. Personalkostnaderna på 
förvaltningsledningen prognostiseras överskjuta budgeten  med 338 tkr, på grund av högre lönenivåer 
avseende nya verksamhetschefer samt fd stabschef, jämfört med budget. En tillkommande 25% tjänst 
med uppdrag att se över och organisera socialförvaltningens samlade lägenhetsbestånd finns ej med i 
budget.  De ökade personalkostnaderna finansieras av en del utav den buffert på 559 tkr som finns på 
förvaltningsledningen. 

Åtgärd: Fortsatt kostnadsmedvetenhet för att spara in på kostnader där det finns möjlighet.  

 

Myndighet 
Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger 
ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för 
samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, 
försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i 
Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i 
familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, 
mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter 
ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett 
beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas 
mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och 
liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten. 

Prognos: -6 100 tkr, försämrad prognos med 1 800 tkr 

Orsak: Under våren kommer det fortsatt finnas inhyrda konsulter, fram till att all ordinarie personal är 
på plats, samt för att stötta flertalet nyanställda. Detta medför ökade kostnader motsvarande 1 400 tkr. 
Två utav konsulterna jobbar till och med juni, medan övriga avslutas i början på året. 

Ansvarsområde
År 

Budget
År 

Prognos
År 

Diff
40 Nämnd 559 559 0
41 Förvaltningsledning 12 168 12 268 -100
42 Myndighet 42 733 48 833 -6 100
44 Vård och omsorg 119 988 121 488 -1 500
46 Socialt stöd 30 144 29 294 850

205 592 212 442 -6 850
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Personalkostnaderna blir något lägre än budgeterat på grund av att den tillförordnade enhetschefen på 
myndighet har slutat i förtid på grund av hälsoskäl. 

Prognosen för färdtjänsten kvarstår och pekar på ett underskott på 500 tkr. Omsorgsavgifterna beräknas 
generera ett överskott motsvarande 100 tkr för helår 2020. 

6 300 tkr avser ökade kostnader för institutionsplacerade barn och ungdomar samt familjehemsplacerade 
barn och ungdomar.  Familjehemsplaceringarna prognostiseras vara ytterligare 1200 tkr dyrare än 
budgeterat, men finansieras av EKB bufferten, och är därför ej inkluderade i prognosen. Kostnaderna för 
externt korttidsboende visar en positiv prognos på 200 tkr. Detta gör även externt gruppboende inom 
LSS, på grund av att en placering har setts över och kommer att flyttas hem och hanteras inom 
kommunen under året. Detta medför minskade kostnader med 500 tkr inom myndighet. Ytterligare en 
extern placering inom vuxen har tagits hem i början av mars och medför en kostnadssänkning med 1 200 
tkr för 2020. 

Åtgärd: Arbetet med att se över placeringar avseende både barn och ungdom samt vuxen har påbörjats 
och är det primära fokuset för den nya verksamhetschefen som kommer senare i vår. På sikt kommer 
förhoppningsvis fler placeringar att kunna flyttas hem och hanteras på hemmaplan. I ovan prognos har ett 
sådant beslut redan fattats. Bortsett från detta så har inga övriga åtgärder räknats in i prognossiffran.   

 

Gemensam verksamhet vård och omsorg 
Prognos: - 700 tkr, oförändrad prognos  

Orsak: Vård och omsorgs hela underskott härrörs från hemtjänsten. I och med att utförda timmar hos 
brukarna beräknas överstiga budget under året, så betalas det ut mer medel till hemtjänstenheterna än 
budgeterat.  

Under året kommer det att tillkomma ett riktat statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom på 662 tkr. Dessa medel ligger ej 
med i prognosen och förvaltningen håller på att jobbar fram en plan för hur dessa medel ska användas.  

Åtgärd: Utvärdering och analys av såväl arbetad tid som utförda timmar görs löpande. Under året ska 
förvaltningen även se över och säkerställa att de beslutade insatserna är korrekta.  

 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 
Prognos:  -300 tkr oförändrad  prognos  

Orsak: Under de två första månaderna har hemtjänsten överskridit budget, främsta orsaken till detta är 
ett ökat behov av hemtjänsttimmar. I och med att behovet har ökat så får enheterna täckning för de ökade 
personalkostnaderna från vård och omsorg gemensamt, som i sin tur gör ett underskott ifall utförda 
timmar överstiger budget.  Detta bidrar till att endast Hemtjänsten i Ljung prognostiseras göra underskott 
med 300 tkr. Totalt prognostiseras ett underskott på hemtjänsten på 1000 tkr, men de övriga 700 tkr 
ligger under ansvaret vård och omsorg gemensamt (kostnadsställe hemtjänst köp-sälj).  Om den 
nuvarande trenden och behovet av utökad hemtjänst fortsätter under året kan underskottet bli så mycket 
som drygt 2 200 tkr. Men i och med att vi är medvetna om det ekonomiska läget,  och har stort fokus på 
att följa upp och optimera arbetade timmar, men också utförda timmar. Så arbetar förvaltningen med att 
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kunna se över och säkerställa att de beslutade insatserna är korrekta. Detta tillsammans med att arbeta för 
en effektivare verksamhet gör att prognosen endast visar ett underskott på 1 000 tkr . 

 

Åtgärd: Utvärdering och analys av såväl arbetad tid som utförda timmar görs löpande. Under året ska 
förvaltningen även se över och säkerställa att de beslutade insatserna är korrekta. Schemaläggning och 
personalplanering arbetas med aktivt för att optimera verksamheten. 

Stöd i ordinärt boende mfl. 
Verksamheten inkluderar korttidsboende,  dagverksamhet, Hagen natt och timpersonal bemanning. 

Prognos: i enlighet med budget.  

 

Särskilt boende, Hagen och Hemgården 
Prognos: i enlighet med budget.  

 

Hälso- och sjukvård 
Prognos: - 500 tkr, försämrad prognos med 500 tkr 

Orsak: Det råder fortfarande stor osäkerhet kring sommarbemanningen och hur den ska hanteras för att 
undvika ökade kostnader på grund av inhyrda sjuksköterskor. I dagsläget hyrs det in 
bemanningssjuksköteskor löpande, men detta vägs upp av att det är färre anställda än budgeterat. 
Rekrytering och annonsering efter sjuksköterskor har pågått i omgångar sedan i höstats då det inte 
kommit in några sökande. Annonseringen nu verkar dock mer lovande så att en anställning av egna ssk 
verkar möjlig igen. Men trots kontinuerligt arbete för att hålla kostnaderna nere prognostiseras ändå ett 
underskott gällande sommaren då verksamheten idag bedömer att den ej kommer vara helt 
självförsörjande avseende sommarvikarier utan ett fortsatt behov av bemanningstjänster behövs. I mitten 
av april är bemanningsläget inför sommaren klarlagt och prognosen kommer att uppdateras. 

Åtgärd: Enheten jobbar vidare med resultaten från genomlysningen i höstas och arbetar för att säkra upp 
bemanningen inför sommaren med egen personal i möjligaste mån.   

Vhtområde Kostnadsställe
År 

Budget
År 

Prognos
År 

Diff
5110 Hemtjänst 4214 Omsorgsavgifter -2840 -2840 0
5110 Hemtjänst 4400 Vård och omsorg gemensamt 0 0 0
5110 Hemtjänst 4404 Hemtjänst köp-sälj 36555 37255 -700
5110 Hemtjänst 4405 Matdistribution 585 585 0
5110 Hemtjänst 4410 Hemtjänst Herrlj Gem 758 758 0
5110 Hemtjänst 4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd 0 0 0
5110 Hemtjänst 4412 Hemtjänst Herrljunga tätort 0 0 0
5110 Hemtjänst 4413 Hemtjänst Ljung 0 300 -300
5110 Hemtjänst 4414 Hemtjänst Ljung adm 810 810 0
5110 Hemtjänst 4416 Hemtjänst Hja landsbygd admin 566 566 0
5110 Hemtjänst 4422 Trygghetslarm 816 816 0
5110 Hemtjänst 4423 Nattpatrull 4058 4058 0

41 308 42 308 -1 000
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Gemensam verksamhet Socialt Stöd 
Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig 
verksamhet enl. LSS och Introduktionsenheten.  Verkställighet består av Boendestöd och Stödboende, 
Träffpunkten (öppen verksamhet) och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av 
Gruppbostad enl. LSS samt personlig assistans både intern och extern. Socialt stöd är en 
utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden, vilka då påverkar budget direkt.  

Prognos: i enlighet med budget. 

 

Funktionshinder 
Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppbostad. 

Prognos: i enlighet med budget. 

 

Sysselsättning 
Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och  Introduktionsenheten. 

Prognos:  + 1 200 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: 1 200 tkr resultatförs från 2015 års flyktinggrupp.  

 

Verkställighet 
Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet 
Träffpunkten samt servicebostad. 

Prognos: -350 tkr, försämrad prognos 

Orsak: I och med att socialförvaltningen plockar hem en extern placering behöver det tillföras medel för 
att hantera ärendet i kommunens servicebostad.  

Åtgärd: Det arbetas aktivt med schemaplanering och personalplanering för att optimera resurserna.  

 

Ensamkommande  
1 200 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka familjehemsplaceringar av barn och 
unga.  

 

SOCIALFÖRVALTNING 
Sandra Säljö   Linn Marinder  
Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

 

 

 

Ansvarsområde Ansvar År 
Budget

1902
Prognos

Avvikelse 
Helår

Nämnd Nämnd 559 559 0
Summa  Nämnd 559 559 0
Förvaltningsledning Förvaltningsledning 12 168 12 268 -100
Summa  Förvaltningsledning 12 168 12 268 -100
Myndighet Myndighet 635 1 035 -400
Myndighet Myndighet Vuxen 28 910 26 910 2 000
Myndighet Myndighet Barn och familj 13 188 20 888 -7 700
Summa  Myndighet 42 733 48 833 -6 100
Vård och omsorg Vård och omsorg 43 309 44 009 -700
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Landsbygd 1 382 1 382 0
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Tätort 4 816 4 816 0
Vård och omsorg Hemtjänst Ljung 1 048 1 348 -300
Vård och omsorg Stöd i ord.boende 11 833 11 833 0
Vård och omsorg Hagen säbo 13 512 13 512 0
Vård och omsorg Hemgården demens 15 587 15 587 0
Vård och omsorg Hälso och sjukvård 20 912 21 412 -500
Vård och omsorg Hemgården omvårdnad 7 590 7 590 0
Summa  Vård och omsorg 119 988 121 488 -1 500
Socialt stöd Socialt stöd 2 012 2 012 0
Socialt stöd Funktionshinder 15 186 15 186 0
Socialt stöd Verkställighet 6 958 7 308 -350
Socialt stöd Ensamkommande 0 0 0
Socialt stöd Sysselsättning 5 989 5 989 0
Summa  Socialt stöd 30 144 30 494 -350
Summa Socialnämnden 205 592 213 642 -8 050
Resultat flyktinggrupp 2015 -1200 1 200
Prognos inkl flykting Belastar resultatet 212 442 -6 850
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Sid 9

KS § 73 DNR KS 93/2020 601

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsomräde samt
livsmedelsområdet i Sjuhärad

Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i sjuhäradsområdet har tagit fram ett förslag till kommunalt
samverkansavtal inom livsmedel, miljö och hälsoskyddsområdet mellan
kommunerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommunerna som omfattats av
avtalet skall kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp.

Avtalet ersätter ett tidigare avtal med liknande innebörd beslutat i
kommunfullmäktige 2006-12-13. Sedan beslut fattades i Bygg- och
miljönämnden har ändringar gjorts i § 19 och § 22. I texten har datumen för när
avtalet börjar gälla flyttats fram en månad. Följande text har även lagts till i § 22:
i och med att detta avtal träder i kraft upphör tidigare avtal att gälla.

Beslutsunderlag
Ordförarrdeskrivelse i ärendet daterad 2020-04-06.

Förslag till reviderat avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet
och livsmedelsområdet mellan kommunerna i Sjuhärad
Bygg- och miljönämnden § 28/2020-03 -25

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet
mellan kommunerna inom Sjuhärad samt föreslagna ändringar enligt
bilaga.

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet
mellan kommunerna inom Sjuhärad samt föreslagna ändringar enligt bilaga
(bilaga 1 KS § 73/2020-04-20).

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom till: Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/CZP' &
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KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson 

 
Ordförandeskrivelse 

2020-04-06  
DNR KS 93/2020 601     

Sid 1 av 1    
 

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

  

 
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområde samt 
livsmedelsområdet i Sjuhärad 
 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i sjuhäradsområdet har tagit fram ett förslag till kommunalt 
samverkansavtal inom livsmedel, miljö och hälsoskyddsområdet mellan kommunerna i 
Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommunerna som omfattats av avtalet skall kunna 
kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. Avtalet ersätter ett tidigare 
avtal med liknande innebörd beslutat i kommunfullmäktige 2006-12-13. Sedan beslut 
fattades i Bygg- och miljönämnden har ändringar gjorts i § 19 och § 22. I texten har 
datumen för när avtalet börjar gälla flyttats fram en månad. Följande text har även lagts till 
i § 22: i och med att detta avtal träder i kraft upphör tidigare avtal att gälla.   
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2020-04-06.                                                                                                     
Bygg- och miljönämnden § 28/2020-03-25 
Kommunfullmäktige § 151/2006-12-13 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om samverkan inom 
miljö och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommunerna inom Sjuhärad 
samt föreslagna ändringar enligt bilaga. 
 
 
Gunnar Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige 
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Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 
är tillsyn, inspektion, provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av 
yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som 
uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 
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§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  
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Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

 

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

 

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

 

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  
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Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  
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§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

 

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

 

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 
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§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft 2020-10-01 under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive 
part godkänner avtalet senast 2020-08-31. Detta avtal ersätter det tidigare samverkansavtalet 
mellan parterna. I och med att detta avtal träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.  
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Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområde samt
livsmedelsområdet i Sjuhärad

Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet har tagit fram ett föreslag till kommunalt
samverkansavtal inom livsmedel, miljö- och hälsoskyddsområdet mellan kommu-
nerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommuner som omfattas av avtalet ska
kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. Avtalet ersätter
ett tidigare samverkansavtal med liknande innebörd beslutat i kommunfullmäktige
den 2006-12-13.

Det framtagna avtalet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på underlag från
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Avtalet omfattar miljö- och hälsoskydds-
området samt livsmedelsområdet. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras

personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka effek-
tiviteten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17
Bilagal, förslag till avtal
Kommunfullmäktige § 151/2006-12-13

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bygg- och miljönämndens förslag
till avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedels-
området mellan kommuner inom Sjuhärad.

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämndens förslag till avtal om samverkan inom miljö- och häl-

soskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad
godkänns.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Begäran om inriktningsbeslut avseende Räddningstjänsten
utifrån nationell utredning (SOU 2018:54)

Sammanfattning
Den nationella utredningen “En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU
2018:54)“ som presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för
svensk räddningstjänst. För att möta dessa krav på förändringar i syfte att kunna
hantera större och komplexa olyckor behöver Herrljunga kommun ansluta sig till
ett operativt ledningssystem alternativt ingå i ett kommunalförbund.
Förändringen kommer dessutom kräva ett nytt och uppdaterat handlingsprogram
enligt Lag om skydd mot olyckor. Detta handlingsprogram ska antas i
kommunfullmäktige.

Då detta kan anses vara av principiell beskaffenhet behöver ett inriktningsbeslut
tas i kommunfullmäktige om att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att
omgående påbörja avtalsförhandling med ett av de angränsande
räddningstjänstförbunden.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17
Bygg- och miljönämnden § 26/2020-03-25
En effektivare räddningstjänst - Utredningsrapport i ärende daterad 201 9-1 1 -03
Nationell utredning SOU 2018:54

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att
omgående påbörja förhandling och avtalstecknande avseende operativt
ledningssystem med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att omgående påbörja förhandling
och avtalstecknande avseende operativt ledningssystem med
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Begäran om inriktningsbeslut avseende Räddningstjänsten utifrån 
nationell utredning (SOU 2018:54) 
 
Sammanfattning 
Den nationella utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU2018:54)” som 
presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för svensk räddningstjänst. 
För att möta dessa krav på förändringar för att kunna hantera större och komplexa olyckor 
behöver Herrljunga kommun ansluta sig till ett operativt ledningssystem alternativt ingå i 
ett kommunalförbund. Förändringen kommer dessutom kräva ett nytt och uppdaterat 
handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Detta handlingsprogram ska antas i 
kommunfullmäktige. 
  
Då detta kan anses vara av principiell beskaffenhet behöver ett inriktningsbeslut tas i 
kommunfullmäktige, för att sedan gen Bygg- och miljönämnden i uppdrag att omgående 
påbörja avtalsförhandling med ett av de angränsande räddningstjänstförbunden.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17  
Bygg- och miljönämnden § 26/2020-03-25 
En effektivare räddningstjänst Utredningsrapport i ärende daterad 2019-11-03 BMN DNR 
B29/2019  
Nationell utredning SOU 2018:54 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att omgående påbörja 
förhandling och avtalstecknande avseende operativt ledningssystem med Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 
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Begäran om inriktningsbeslut avseende Räddningstjänsten utifrån
nationell utredning (SOU2018:54)

Sammanfattning
Den nationella utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst
(SOU2018:54) som presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för
svensk räddningstjänst. För att hantera dessa förändringar behöver Herrljunga
kommun med stor sannolikhet ansluta sig till ett operativt ledningssystem för att
kunna hantera större och komplexa olyckor. Förändringen kommer också att kräva ett
nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor som ska antas i kommun-
fullmäktige.

Räddningstjänsten står inför utmaningar gällande akuta beredskaps- och arbets-
miljöfrågor som behöver lösas. För att räddningstjänsten ska ha fortsättningar för att
hantera utmaningarna behöver ett inriktningsbeslut fattas så snart som möjligt. Då
detta kan anses vara av principiell beskaffenhet behöver inriktningsbeslutet tas i
kommunfullmäktige, därför önskar bygg- och miljönämnden att kommunfullmäktige
ger nämnden i uppdrag att påbörja dialog med avsikt om att teckna avtal med ett av de
angränsande räddningstjänstförbunden

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-03-17
Nationell utredning SOU 2018:54, En effektivare räddningstjänst
Utredningsrapport daterad 201 9-1 1 -03

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att påbörja-
förhandling att teckna avtal med ett av de angränsande räddningstjänstförbun-
den

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att påbörja förhandling att teckna avtal

med ett av de angränsande räddningstjänstförbunden.

Expedieras till : Kommunfbllmäktige

Utdragsbestyrkande
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1 Uppdrag 
Den nationella utredning En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 

2018:54) som presenterades förra året kan komma att innebära stora förändringar 

för svensk räddningstjänst. Med anledning av detta behöver Herrljunga kommun 

utreda vad detta kan komma att få för påverkan på kommunen och vad som 

behöver göras för att möta de ev. krav som lagen medför. 

Med anledning av detta gav Bygg o Miljönämnden 2019-02-28  i uppdrag till 

Räddningschefen (BMN § 16 DNR B 29/2019) att ta fram en utredning. I uppdraget 

fanns även att i utredningen se över räddningstjänstens organisation och analysera 

hur den kan utvecklas för att bli mer effektiv samt möta framtidens behov. Följande 

delar skulle särskilt beaktas: 

• Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54) 

• Samverkan med andra räddningstjänster 
• Samverkan, samutnyttjning och effektivisering av kommunala resurser 
• Arbetsmiljö och jämställdhet 
• Förebyggande arbetet mot samhället och dess individer 
• Ekonomi 
• Nuvarande handlingsprogram (KF 2015-12-08 § 194) skall följas upp 

 

2 Tillvägagångssätt 
Uppdraget har genomförts i följande steg: 

Under våren har möten/dialog förts med tjänstemän inom kommunen samt med 

andra räddningstjänster, bland annat genom studiebesök hos räddningstjänsten 

Storgöteborg (RSG). Handlingsplaner och styrdokument har granskats och 

analyserats.  

Medarbetarsamtal med räddningstjänstens samtliga Styrkeledare (StL) på deltid 

genomfördes, där deras tankar om framtiden togs upp. 

Under sommaren påbörjades dokumentation och översyn av de ekonomiska 

ramarna. 

Under hösten genomfördes en utvecklingsdag med all personal. En del av dagen 

handlade om vad som kunde utvecklas med inriktningen ”Herrljunga - Sveriges 

bästa räddningstjänst” (resultatet från dagen i bilaga 2). Dagtidspersonalen har 

efter det diskuterat de delar av verksamheten som den deltidsanställda personalen 

(RIB) är mindre inblandad i samt resultatet från utvecklingsdagen.  

Vidare har all dagtidspersonal samt presidiet i nämnden varit på studiebesök i 

Västervik för att ta del om hur de arbetar med ett brett uppdrag  

Ett studiebesök har även genomförts på Öckerö Räddningstjänst som likt 

Herrljunga räddningstjänst är en del av kommunens organisation. Om man bortser 

från riskbild är vi organisatoriskt väldigt lika. De är numer en del i den gränslösa 
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samverkan som finns inom Göteborgsregionen (GR) och som beskrivs vidare i 

rapporten. 

 

3 Rapportens upplägg 
Rapporten är uppdelad i tre delar. 

I kapitel 4 ”Operativ samverkan” redogörs det för de aktuella alternativen för 

operativ samverkan som finns, då främst gällande systemledning. För att knyta an 

till uppdraget är det följande delar som berörs: 

• Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54) 

• Samverkan med andra räddningstjänster 
• Ekonomi 

 

I kapitel 5” Ny organisation” redogörs det för hur räddningschefen ser att den enhet 

som skall ansvara för samhällsskyddet i Herrljunga organiseras. I detta kapitel 

berörs i stort samtliga delar i uppdraget: 

• Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54) 

• Samverksam med andra räddningstjänster 
• Samverkan, samutnyttjning och effektivisering av kommunala resurser 
• Arbetsmiljö och jämställdhet 
• Förebyggande arbetet mot samhället och dess individer 
• Ekonomi 

 

I kapitel 6 ”Framtid” redogörs det för delar som kommunen på sikt bör fundera 

över och som kan bli aktuellt för en eventuellt ny organisation. 

I kapitel 7 ”Uppföljning av handlingsprogram” följer en enkel analys av nuvarande 

handlingsprogram. Detta var den sista delen i uppdraget. 

I kapitel 4 och 5 redovisas ekonomin samt räddningschefens sammanfattning 

särskilt. 

  

4 Ny operativ ledning 
4.1 Hur det ser ut idag 
Den operativa ledning som finns på räddningstjänsten i Herrljunga idag grundar 

sig i de krav som kom med den nya räddningstjänstlagen som började gälla 1987. I 

denna lag kom krav på att varje räddningstjänst/kommun var tvungen att ha en 

person med motsvarande brandmästarkompetens i beredskap. Herrljunga 

kommun löste detta genom avtal med Vårgårda och tillsammans hade man denna 

beredskap tills det att Vårgårda ingick i förbund med Alingsås 2009. Sedan dess 

har Herrljunga haft kompetensen och beredskapen i egen regi. 
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2004 kom Lag (2003:778) om skydd mot olyckor(LSO) och man tog då bort detta 

krav. I och med detta kom det nya utbildningar på ledningssidan. Gamla 

utbildningar som brandförman och brandmästare ersattes av räddningsledning A 

och B. 

Sett till ledningsnivåer finns idag två stycken, nivå ett är styrkeledaren (StL) som i 

Herrljungas fall utgår med respektive styrka på deltid. Ledningsnivå två är 

räddningschef i beredskap (RCB), som i Herrljungafortfarande är ovan nämnda 

brandmästare (Räddningsledning B). I Herrljunga kommun åker RCB både ut till 

olyckan och leder denna som en Insatsledare (IL) men har även det strategiska 

ansvaret för olyckor i kommunen i stort.  

Sett till antalet olyckor har detta upplägg, i de allra flesta fall, räckt gott och väl. 

Problemet är att hålla uppe kompetensen på båda nivåerna.  

Vid ca 90 % av larmen i Herrljunga kommun hade det räckt med endast StL-

närvaro men för att hålla RCB ajour har denna funktion också aktiverats. Detta får 

konsekvensen att StL inte kan jobba fullt ut och samtidigt ger inte andelen larm 

tillräcklig med erfarenhet för att hålla RCBs kompetens uppe. 

De händelser som räddningstjänsten åker på kräver mer och mer administrativt 

arbete och detta har varit svårt att få ut av en StL på deltid vilket också motiverat 

att RCB åkt med. 

För att summera det hela kan sägas att Herrljunga räddningstjänst har, utifrån ett 

ledningsperspektiv, jobbat på samma sätt ända sedan 1987.  

4.2 Vad säger utredningen? 
I den nationella utredning som presenterades 2018 finns det en mängd punkter 

som trycker på vikten av att ha ett utökat ledningssystem för att kunna hantera mer 

komplexa olyckor. Det är främst nedanstående punkt som trycker på att det kan 

komma att bli ett krav: 

7.4 Kommunerna ska ständigt upprätthålla övergripande ledning av 

räddningstjänsten  

Förslag: Det ska införas en bestämmelse i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor att kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla 

övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunerna ska därmed ha 

förmågan att dygnet runt utöva övergripande ledning. Den övergripande 

ledningen ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam inom vissa 

ramar. Myndighetsföreskrifter ska kunna meddelas om den närmare 

utformningen av den övergripande ledningen. 

Just nu väntar vi på propositionen men riksdagen är överens om att detta är ett 

prioriterat område och mycket talar för att det man kommit fram till i den 

nationella utredningen kommer att tas upp i kommande lagförslag.  
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar redan med hur ev. 

föreskrifter skall se ut och hur man tycker svensk räddningstjänst skall ledas. 

Förespråkare för MSB nämner att man ser 5-7 ledningscentraler i Sverige och att 

det, inom räddningstjänsten, skall finnas 5 ledningsnivåer. Detta uttrycks dock inte 

detaljerat i utredningen 

Förklaring till ledningsnivåerna: 

Nivå 5: Ytterst ansvarig för både strategisk och operativ inriktning, 

räddningschefens förlängda arm. I vårt område kallas den för räddningschef i 

beredskap (RCB). 

Nivå 4: Ansvarar, på uppdrag av RCB eller motsvarande funktion för den 

strategiska ledningen.  

Nivå 3: Den högst operativa ledningsnivån när en insats kräver utökad ledning. 

Ofta vid större, komplexa händelser med flera styrkor/enheter inkallade. 

Nivå 2: Utökad operativ ledningsnivå när en insats kräver utökad ledning. Ofta vid 

större händelser med mer än en styrka/enhet inkallad. (Insatsledare) 

Nivå 1: Ledning vid insats med en styrka/enhet eller motsvarande. (Styrkeledare) 

 Fem ledningsnivåer är det endast räddningstjänsterna kring storstadsregionerna 

som har i beredskap idag. Många räddningstjänster har 4 nivåer, med en möjlighet 

att RCB även kan gå in på nivå 3.  

Räddningstjänsten i Herrljunga har idag endast en person på nivåerna 5-2 i form av 

RCB.  I och med att utredningen konstaterar att kommunerna ska ha förmågan att 

dygnet runt utöva övergripande ledning behöver kommunen ansluta sig till ett 

operativt ledningssystem för att säkerställa att detta uppfylls. 

Man kan beskriva det så att ju fler enheter och styrkor som sätts in desto större blir 

behovet av ledning. 

4.3 Alternativen 
Då kommunen har en tydlig förankring i Sjuhärad och en väl utvecklat samarbetet 

med Vårgårda kommun har två olika möjligheter till samverkan undersökts. Dels 

med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kommunerna Borås, 

Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd) och dels med 

räddningstjänsterna i Göteborgsregionen (GR) där bl. a. Alingsås och Vårgårda 

Räddningstjänstförbund (AVRF) ingår. 

Tittar man på den historiska samverkan för Herrljunga räddningstjänst är det 

Vårgårda kommun som varit främsta samarbetspartner. Detta främst genom den 

gemensamma befälsberedskap som fanns under ca 20 års tid.  
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Under 1990-talet och 2000-talets början fanns en väl utvecklad samverkan i det 

man kallade för Mittälvsborg som innefattade räddningstjänsterna i Lerum, 

Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner. 

På senare år har samverkan med SÄRF blivit mer omfattande och mer utvecklad. 

Vi har idag har en s.k. ”gränslös” räddningstjänst där släckavtal gör att närmsta 

resurs kallas ut oavsett kommungräns. Denna typ av avtal finns runt hela 

Herrljungas kommungräns och medför att på vissa ställen går andra 

räddningstjänsters styrkor in i kommunen och på andra ställen går Herrljungas 

räddningstjänst in med styrkor i grannkommun. Detta kommer inte att påverkas av 

en eventuell ny systemledning.  

Efter samtal med företrädare för respektive organisation har budskapet varit tydligt 

från båda att Herrljunga räddningstjänst är välkommen att ansluta sig. 

Alternativet SÄRF: SÄRF har idag 4 ledningsnivåer, StL, IL, Inre befäl (IB) och 

RCB.  

En dialog startades upp med SÄRF under våren 2019 och räddningschefen i 

Herrljunga har tillsammans med förbundsdirektören i SÄRF suttit med i 

avtalsförhandlingar med SOS AB. SÄRF har även tittat på alternativet att ansluta 

sig till RSGs ledningscentral och samtal har förts dem emellan men valet föll till 

slut på SOS. 

När avtalet med SOS blev klart i september 2019 blev även inriktningen att man 

skall utveckla sin egen organisation klar. I och med detta blev det tydligare hur 

detta alternativ skulle komma att se ut. I möte den 31/10 -19 fördes diskussioner 

om hur en samverkan skulle kunna se ut.   

Vid olycka skickar SOS ut första larmet till SÄRF. SOS larmar den/de första 

styrkorna som enligt plan skall gå på larmet. I detta läge får IB larm, IB kan vid 

detta läge påbörja medlyssning av larmet och lägga på mer resurser om hen anser 

det nödvändigt. IB har också på mandat av RCB ansvar för att styra det strategiska 

uppdraget (flytta styrkor för nya larm). 

RCB finns i beredskap och blir larmad när det behövs fattas strategiska beslut. 

Detta kan göras från hemmet alt att RCB ansluter sig till LC i Borås.  

Inom SÄRF finns två IL, en som utgår från Borås på 90 sek och ytterligare en som 

finns i beredskap inom området. Dessa är dynamiska vilket betyder att närmast blir 

larmad och tar den aktuella händelsen.  

Alternativet GR: Inom GR finns i dag 5 räddningstjänstorganisationer där 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG, kommunalförbund 6 kommuner) är den 

största. Övriga som ingår är kommunalförbunden Södra Bohuslän (SBRF, 3 

kommuner), Bohus (BORF, 2 kommuner) och AVRF (2 kommuner) samt Öckerö 

Kommun.  
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Sedan 2018 har dessa organisationer larmats ut via RSGs ledningscentral istället 

för via SOS. Från hösten 2019 har de tagit nästa steg mot något de kallar för 

”gränslös räddningstjänst” vilket innebär en gemensam ledning och 

resursfördelning för de ingående organisationerna. För att tydliggöra bilden något 

kan man säga att vid en operativ insats agerar man som EN organisation. 

Herrljunga räddningstjänst har varit på studiebesök hos RSGs ledningscentral på 

Gårda Brandstation och även besökt Öckerö Räddningstjänst som är en enskild 

räddningstjänst i detta samarbete. Räddningstjänsten har haft möten med 

förbundsdirektör i AVRF och förbundsdirektör i RSG.  

GR har idag 5 ledningsnivåer: SL, IL, Insatschef (IC), Stabschef (SC) samt RCB.  

I ett av de avtal som finns inom GR har RSG tagit på sig ansvaret för den 

övergripande ledningen (nivå 5-3) vilket innefattar RCB, SC med LC, IC samt 

stabsenhet (SE). 

 När SOS får in ett larm inom det geografiska området som indikerar på ett 

hjälpbehov och där det kan bli en räddningsinsats aktiveras Ledningscentralen.  

Till skillnad från en ledningscentral med ett inrebefäl bemannas denna LC av minst 

två operatörer som sitter vid operatörsbordet dygnet runt. Detta gör att man direkt 

kan lyssna av SOS intervjun och larmar ut resurserna själva. 

Inom 90 sek ska en SC som är ansvarig för LC finnas på plats. SC har på mandat av 

RCB ansvar för att styra det strategiska uppdraget (flytta styrkor för nya larm).  

RCB finns också här i beredskap som ytterst ansvarig, och hen får larm när behov 

av att fatta beslut eller ta sig in till LC (stab) uppstår.   

RSG tillhanda håller även Insatschef som är en operativ funktion och som larmas 

vid mer komplexa händelser eller när många enheter är insatta och 

ledningsbehovet växer.  

Hos RSG finns även en rörlig stabsenhet (SE) som kan skickas ut som stöd åt 

räddningsledningen på plats. 

Tittar man på ledningsnivå 2 som innefattar IL finns den idag på 6 platser i 

regionen där RSG har två och de övriga organisationer har en sådan funktion var. 

För Herrljungas del är det AVRF som ligger närmast och har en IL som utgår på 90 

sek från Alingsås. 

Räddningstjänsten har i samtal med AVRF fört fram önskemål om hjälp med nivå 2 

och föreslagit ett särskilt avtal för det. AVRF anser dock att de inte är intresserade 

av att ha enskilda, lokala avtal som på sikt kan komplicera överenskommelserna 

inom den ”gränslösa räddningstjänsten ” som bygger på ett givande och tagande. 
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AVRF är förstående för inför Herrljungas problematik med att upprätthålla 

kompetens på en nivå som det väldigt sällan finns behov av och är beredd att iså 

fall stötta med den då behov finns. Detta i enlighet med det avtal om samverkan vid 

räddningstjänst som finns. På samma sätt måste Herrljunga vara beredd att stötta 

med resurser när behov uppstår hos andra.  

Inom det nya samarbetet har man även upprättat en ny beredskapsfunktion som 

heter Chefs- och stabsresurs (CSR). Varje lokal räddningstjänst har en sådan resurs 

och den utgör den lokala kontakten för RCB. 

4.4 Ekonomi 
Detta redovisas i bilaga 1. 

4.5 Räddningschefens sammanfattning 
Efter att noga ha övervägt de båda alternativen och ställt dem mot varandra är mitt 

förslag att vi ansluter oss mot den gränslösa räddningstjänstsamverkan som finns 

inom GR.  

Detta grundar sig i följande: 

1/ Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer ha EN regional ledningscentral 

för räddningstjänst som ansvarar för de operativa insatserna i länet. Vad den 

kommer att heta och var den kommer att finnas låter jag vara osagt.  

Jag tror också att samtliga ledningsnivåer från 5 till 2 kommer styras regionalt och 

att tjänster som IC och IL utgår därifrån de täcker bäst utifrån riskbild. Dessa 

tjänster (på ledningsnivå 5-2) kan komma från olika räddningstjänster och kommer 

finnas där de mest lämpade medarbetarna finns.  

Jag tror att detta kommer att vara det mest kostnadseffektiva för kommunerna och 

enda sättet att få upp antal larm i nivå med vad som krävs på varje ledningsnivå.  

Sett till antal händelser är det en väldigt låg procent där IC och IL behövs och då 

måste vi istället satsa mer på våra StL (nivå 1) där de även skall ha ett bra stöd från 

duktiga ledningsoperatörer. Sett till regionen kan vi minska antalet IL för att de 

istället skall få större områden och fler larm. IC kommer också att finnas på några 

få platser där de täcker ett större geografiskt område. 

Inom GR har man de senaste åren tagit de steg framåt som jag tror är ett måste för 

att nå det slutgiltiga målet. Det finns alltid ett lillebrorskomplex vart du än vänder 

dig och i VG är och förblir Göteborg storebror. Men att inte bygga på den LC som 

finns i RSG, med erfarenhet/kompetens sedan 25 år tillbaka när vi nu tillsammans 

skall utveckla svensk operativ ledning vore ostrategiskt. 

2/ Skall vi se på det ur ett lokalt perspektiv kan detta alternativ beskrivas som ett 

dukat bord. De befintliga organisationerna inom GR har de senaste åren lagt ner 

många mantimmar på att ta fram styrdokument och avtal som är gångbara och vi 

kommer kunna ta del av dem. Detta är ett arbete som vi har sluppit lägga ner 
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resurser på. Om vi går med kommer vi nu givetvis kunna göra vår röst hörd och 

vara med och påverka den framtida utvecklingen. 

I alternativet mot SÄRF finns inga styrdokument och avtal framtagna utan här 

kommer både vi och SÄRF att få lägga ner mycket tid på för att forma det vi vill ha 

gemensamt. 

3/ Ser vi till de resurser som kan knytas till oss vid behov är det tydligt att 

samarbetet inom GR har mest att erbjuda. Även om kostnaderna för de båda 

alternativen hade varit lika får vi mer för pengarna hos GR.  

Jag vill vara tydlig med att bortsett från den ekonomiska aspekten hade jag ändå 

förordat detta alternativ.   

 

Utöver anslutning till en operativ systemledning föreslår jag även att vi i en egen 

intern omorganisation (se följande kapitel) tillsätter fyra StL dagtid som kan verka i 

hela kommunen. Dessa skall få förutsättningar att utvecklas för att på bästa sätt 

kunna verka som beslutsfattare på ledningsnivå 1, vilket motsvarar ca 90 % av alla 

våra insatser.  

Nuvarande RCB/IL funktion tas därmed bort då vi får detta stöd i det gränslösa 

avtalet.   

Jag kommer att till Bygg och miljönämndens första möte 2020 att be om ett 

inriktningsbeslut. Beslutet skall innehålla vilket av alternativen som 

räddningstjänsten skall fortsätta att arbeta mot med avsikt att vi skall vara med i ett 

av systemen från 1/1 2021. 

 

5 Förslag till ny organisation 
En ny enhet för räddningstjänst och samhällsskydd bildas. Den nya enheten 

inkluderar områdena säkerhet, krisberedskap, trygghet, förebyggande verksamhet 

och räddningstjänst. 

5.1 Organisatorisk tillhörighet 
Idag ligger ansvaret för det övergripande säkerhets- och krisarbetet på 

Kommunstyrelsen, detta inkluderar även trygghetsfrågorna. Detta ansvar går inte 

att flytta någon annanstans. Den nya enheten bör därför ligga under 

Kommunstyrelsens (KS) förvaltning i den kommunala organisationen.  

Motiveringen till detta är att alla frågor som berör samhällsskydd och trygghet då 

samlas på ett och samma ställe.  

Arbetet har fungerat bra under bygg- och miljönämnden med engagerade 

ledamöter och ett bra samarbete med de andra enheterna men denna lösning blir 

mer effektivt, både för politik och tjänstemän. 
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5.2 Övergripande  
I nuvarande organisation har arbetsuppgifterna för respektive tjänst fördelats 

utifrån medarbetares kompetens. Detta har lett till att befintliga tjänster skiljer sig 

åt innehållsmässigt och i sin tur medför det en sårbarhet. I den nya organisationen 

kommer fokus i första hand ligga på att utforma likartade tjänster för att öka 

robustheten.  

Räddningstjänstens nuvarande organisation med övergripande verksamhet samt 

funktionsområdena Säkerhet och kris, Förebyggande verksamhet, Operativ 

verksamhet, Efterföljande verksamhet och Övrig verksamhet struktureras om.  

Den nya enheten har gemensam ledning och administration samt två 

funktionsområden: 

 Säkerhet o Krisberedskap (FSK)(KS) 

 Trygghet, förebyggande verksamhet o räddningstjänst 

(FTFR)(BoM)Ledning och administration är enhetens ”hängränna” som 

ligger ovanför de två ”stuprören” (funktionsområdena). Ledningen hanterar 

den övergripande administrationen men även annan service som 

verksamheten kräver.  

Ledningen hanterar även samverkan med andra räddningstjänster (systemledning 

ledningsnivå 5-2) och myndigheter mm. 

Det nuvarande funktionsområdet som heter övrig verksamhet och innefattar de 

externa tjänsterna som utförs, läggs på den övergripande administrationen. 

5.2.1 Arbetsmiljö 
En ny samverkansgrupp startas inom enheten med syfte att stärka medarbetarnas 

delaktighet. Gruppen består av chefer, fackliga representanter men även 

företrädare för respektive brandstation. Samverkansgruppen träffas månadsvis 

med ett fastlagt mötesschema. Finns behov av MBL sker det efteråt med de fackliga 

parterna. Gruppen skall också fungera som skyddskommitté och i samband med 

några av mötena sker skyddsrond. 

 

Gruppen skall inte förväxlas med LSG (Lokal samverkansgrupp) som ska finnas 

enligt det fackliga samverkansavtalet, men då BRF (som företräder RIB) inte är 

anslutna till samverkansavtalet har denna typ av samverkan historiskt varit svår.  

5.3 Säkerhet o Krisberedskap 
Detta funktionsområde finns i nuvarande organisationen och ansvaret ligger hos 

KS. Som beskrivits tidigare, i andra sammanhang, ser vi främst tre växande 

områden 

 Säkerhet 

 Krisberedskap 

 Civilt försvar 
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5.3.1 Säkerhet 
Säkerhet och säkerhetsskydd är, enligt säkerhetsskyddslagen, ett växande område. 

Kommunen har sedan tidigare haft ansvar och krav på sig men området har på 

senare år fått ett annat fokus och en annan prioritet. I kommunen finns idag både 

en policy och riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas. Framför oss står arbetet med 

att genomföra säkerhetskyddsanalyser för verksamheterna. Detta är ett omfattande 

arbete som kommer leda till revideringar av de styrande dokumenten.  

Vi ser idag ett större behov av samordning kring säkerhetsfrågorna i kommunen, 

ett arbete som den nya enheten skall utföra. Enheten skall i sitt arbete t ex ställa 

krav på olika säkerhetsnivåer inom kommunen, vilket påverkar samtliga 

förvaltningar. Det är viktigt att i detta arbete vara lyhörda för de olika 

verksamheternas behov. Ett led i detta är att enheten bör ta över ansvaret för 

fördelningen av den årliga investeringen för säkerhetshöjande åtgärder.  

I riktlinjerna finns det en ambition att införa ett incidentrapporteringssystem där 

syftet är att skapa en bättre lägesbild över kommunen i stort. För att underlätta och 

effektivisera detta arbete finns det även här fördelar med att ha alla frågor på ett 

ställe. 

Enheten bör återfå ansvaret för bevakning och inbrottslarm vilket idag är placerat 

på fastighetsavdelningen. Detta ansvar låg tidigare på kommunens 

säkerhetssamordnare (idag placerad på räddningstjänsten) och hamnade på 

fastighetsavdelningen p.g.a. att tidigare samordnare hade sin tjänst placerad på 

fastighetsavdelningen. Tekniska förvaltningen bör även fortsättningsvis ansvara för 

drift och underhåll (den tekniska delen) av inbrottslarm och passersystem och på 

uppdrag av enheten installera nytt där behov finns.  

Bevakning av fastigheter sker idag i viss utsträckning och det bör vara det 

övergripande behovet i kommunen som skall styra var detta skall göras. Denna 

fråga kommer ingå i enhetens förebyggande arbete.  

Utdelning av behörigheter till både system och lokaler bör ligga på den nya enheten 

då det finns behov av en helhetssyn utifrån behoven hos olika verksamheter. 

Behörigheter/roller i kommande tjänstekort är något som regleras av den nya 

enheten. Detta inkluderar även när avvikelser, t ex i form av tillfälliga passerkort, 

skall göras. Enheten ska godkänna detta och se till att alla berörda verksamheter får 

relevant information. 

Den nya enheten skall ha god kontakt med vaktbolag och polis och återkoppling 

skall snabbt ske till berörda verksamheter. Enheten skall även kunna styra 

ronderingar, både med väktare och egen personal. Om behov finns och om 

riskanalys är gjord skall med fördelegen personal kunna användas. Detta kan även 

bidra till en tryggare bild för allmänheten.  

Nattkoll har varit ett framgångsrikt koncept för kommunen. Kontakt och 

samverkan med denna grupp bör ligga närmare enheten.  

Ansvaret för samordning av kommunens informationssäkerhet finns idag hos 

kansliet. För att få bättre helhet vid säkerhetsanalyser kräver detta att de båda 
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enheterna hittar former för samverkan. Kommunen bör fundera på om även detta 

ansvar kan flyttas. Det finns dock tydliga fördelar med att ansvaret ligger på 

kansliet. Att båda enheterna i framtiden kan komma att ligga under KS kan ses som 

en fördel. 

Att i den nya enheten få ett samlat ansvar för säkerhetsarbetet i kommunen 

kommer bidra till att skapa en bra lokal lägesbild (se mer under rubriken TIB). 

5.3.2 Krisberedskap 
Kommunen behöver leva upp till den överenskommelse om krisberedskap som 

MSB och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknat. Genom denna 

överenskommelse får kommunerna ekonomiskt bidrag för arbetet med 

krisberedskap. Arbetet med krisberedskap har i Herrljunga kommun varit ett 

eftersatt område. Arbetet innebär bl. a att kommunen de kommande åren behöver 

få den lokala krisorganisationen övad och utbildad.  

Kommunen har nyligen antagit en ny risk- o sårbarhetsanalys och med den som 

stöd blir det tydligt hur arbetet skall prioriteras. 

Andra delar inom krisberedskap som är prioriterade är planering för Styrel 

(prioritering av elförsörjning) och utveckling av vår frivilliga resursgrupp (FRG). 

Enheten bör ta ett större ansvar för kontroll av de olika reservsystem (ex reservkraft 

och nödvatten) som finns i kommunen. 

5.3.3 Civilt försvar 
Kommunen är en del av det civila försvaret i Sverige och har ett stort ansvar för att 

det civila samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Sverige harändrat 

inriktning och på senare år börjat aktualisera dessa frågor igen. Det betyder att 

kommunen har ett stort planeringsarbete framför sig. 

Även här har MSB och SKL tecknat en överenskommelse med ett ekonomiskt 

bidrag till kommunerna. 

Man skall dock inte se detta som ett helt fristående område. Ett stärkt 

säkerhetsskydd och en väl upparbetad krisberedskap kommer utgöra grunden för 

det civila försvaret. Kommunen måste dock ha särskilda planer för att lägga in 

denna växel om ett sådant läge uppstår. 

5.3.4 Bemanning 
Samtliga, ovan beskrivna, områden är relativt nya och/ eller eftersatta element 

inom den lokala kommunala verksamheten. Detta gör att arbetet kommer bli 

krävande. Hur fort vi vill och kan komma framåt i arbetet beror på hur mycket 

resurser som kan avsättas för ändamålet. 

I dag har räddningstjänsten en kris- och säkerhetssamordnare som arbetar deltid 

på 80 %. Utöver det har räddningschef/säkerhetskyddschef under de senaste åren 

lagt mellan 5 % till 15 % av arbetstiden på detta. I och med övergången till den nya 

organisationen är målsättningen att räddningschef/säkerhetskyddschef ska kunna 

lägga minst 20 % på detta uppdrag, dels för att bli bättre insatt men även för att 
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kunna arbeta mer strategiskt. Främst är det arbetet med 

totalförsvarsuppbyggnaden som kommunen har ett stort behov av att prioritera.  

För en kommun som Herrljunga bedöms det relevant att ha motsvarande en 

heltidstjänst för att klara av det löpande arbetet.  

5.4 Tjänsteman i beredskap (TIB) 
Tjänsteman i beredskap är en person i beredskap som kan ta emot larm om 

allvarliga händelser. Personen skall vara ständigt anträffbar för att ta emot larm 

och larma vidare. Uppgifterna kan även innebära att ta beslut och samordna det 

inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommit igång. 

Behovet av en TIB blir tydligt då vi tar bort RCB från den lokala spelplanen. Idag 

har RCB vissa uppgifter knutna till sig så som att, vid behov, vara kontaktperson 

mot Länsstyrelsen och initiativtagare till att aktivera kommunens krisorganisation.  

Problemet är att i konkurrens med alla andra uppdrag som ingår i beredskapen har 

uppbyggnaden av erfarenhet och kunskap kring detta varierat. När nu förslag till 

förändrad organisation för räddningstjänsten läggs fram uppstår ett bra tillfälle att 

även skapa en stark TIB funktion. 

TIB i kommuner har tidigare varit sällsynt, inte ens väldigt stora kommuner har 

haft funktionen. Men på senare år har detta förändrats och vi ser fler och fler 

kommuner som upprättar funktionen, så även i vårt närområde. 

Herrljunga kommer, till skillnad från många andra kommuner, kunna skapa en 

TIB-funktion med ett rikt innehåll som också gör beredskapen mer intressant.   

Uppdraget kommer vara uppdelat på följande sätt:

 

5.4.1 KS Förvaltning 
Räddningstjänsten har ansvaret för att bl.a. aktivera kommunens krisorganisation, 

då främst under icke kontorstid. Larm kan komma internt från kommunen eller 

externt från länsstyrelse, landsting eller polis. Då TIB-funktionen får ansvar och 

Förvaltningar 
(TIB)

Räddningstjänst
(CSR)

Förvaltning 
(ISK)TIB

UPPDRAG
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koppling mot räddningstjänstsystemet aktiveras kommunens helhetsperspektiv 

tidigt vid en olycka (se nästa avsnitt).  

TIB får ansvar för att genomföra det som kommer kallas för” en snabb bedömning” 

vid en händelse. Denna bedömning skall, så långt det är möjligt, ske i samråd med 

kommundirektör och kommunikatör. Om läget är allvarligt kan TIB sedan få 

uppdraget att larma in krisledningen. 

De som i sin tjänst har TIB-uppdraget skall även kunna verka som stabschef vid en 

händelse.  

I MSBs vägledning för samordning vid samhällsstörningar rekommenderar de att 

alla aktörer bör ha en kontaktpunkt de kallar för ISK. ISK står för Inriktnings- och 

samordningskontakt, Detta för att underlätta kommunikationen mellan aktörer. 

Enligt vägledningen skall ISK kunna: 

 Se till att rätt mottagare nås i den egna organisationen. 

 Etablera kontakt med andra aktörer för det aktörsgemensamma arbetet. 

 Kunna hantera tillgängliga samband och kommunikationssystem till 

exempel Rakel och WIS. 

 Medverka till en initial bedömning av händelsen och vilka aktörer som 

berörs. 

 Påkalla behov av att initiera en inriktning- och samordningsfunktion vid 

samhällsstörningar. Alla aktörer skall kunna påkalla behovet och 

kommunens ISK ska kunna initiera arbetet. 

 Dokumentera inkommen information, egna åtgärder och beslut. 

Idag har RCB på uppdrag av tekniska förvaltningen ansvar för en teknisk beredskap 

där man som kommunens representant tagit emot inbrottslarm på de kommunala 

objekten. Denna beredskap skulle kunna utgöra en del av TIB-uppdrag under KS 

(se tidigare avsnitt 5.3). Detta skulle bidra till att vi utnyttjar de kommunala 

resurserna bättre och också leda till fler larm på funktionen.  

På samma sätt som RCB idag, kommer inte TIB-funktionen ersätta väktare utan är 

istället den funktion som fattar beslut om väktare skall åka ut. Under de senaste tre 

åren har endast 2 % av alla larm som RCB aktiverats på och varit inbrottslarm. 

Behov av att låta en väktare åka med har endast bedöms nödvändigt vid ca 5 % av 

larmen. 

5.4.2 Räddningstjänst 
Oavsett var Herrljunga kommun vänder sig i samverkan kvarstår ett lokalt behov 

av samverkan då vi tar bort RCB. Inom GR har man löst det med en Chefs- och 

stabsresurs (CSR). Man beskriver denna resurs så här: 

CSR utgör den lokala räddningstjänstens kontaktpunkt mot det gemensamma 

systemet för utryckningsverksamheten när det gäller stöd om det lokala 

perspektivet i t.ex. beredskapshantering och kapacitetshöjande åtgärder för 
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anskaffning av materiell och personella resurser. CSR utgör en samverkans person 

gentiomot kommunen eller annan verksamhet (exv. Industri). 

Man beskriver även att denna resurs kan utgöras av en kommunal TIB. Fördelarna 

med detta är att TIB får ett bredare uppdrag och nyttjas bättre samt får en bättre 

lägesbild. 

5.4.3 Förvaltningarna 
Då Herrljunga kommun är relativt liten är det självklart att TIB-funktionen utgör 

resurs för samtliga förvaltningar. Idag har räddningstjänsten ett avtal med 

Socialförvaltningen om arbetsmiljöansvar på icke-kontorstid. Detta ansvar läggs på 

TIB istället. I och med processen att ta fram en TIB kommer förvaltningarnas 

behov inventeras. 

5.4.4 Lokal lägesbild 
För kommunens övergripande verksamhet skall TIB varje vecka (eller tätare vid 

behov) upprätta en lokal lägesbild för kommunen. En gång i veckan genomförs 

även en samverkanskonferens på regional nivå som tas del av i efterhand. Denna 

lägesbild delges chefer i kommunen.  

För att lättare få en tydlig lägesbild kommer incidentrapporteringssystemet vara ett 

verktyg. Ett annat verktyg är de larm- och bevakningssystem som finns i 

kommunen. 

Lägesbilden kommer vara en del av den samlade lägesbilden som kommunen tar 

fram i samverkan med Polisen (Effektiv samordning för trygghet - EST). 

5.4.5 Praktiska förutsättningar 
Uppdraget bör delas på 4 alternativt 5 ordinarie befintliga tjänster med god insyn i 

både kommunens krisorganisation men även med viss insyn i räddningstjänstens 

verksamhet. Bedömningen är att omfattningen uppskattas till ca 10- 15% av 

heltidstjänst beroende på hur många som delar på den. Inom denna tid ligger ca 

60h utbildning/övning samt beredskapsbyten och arbete kring lägesbild och 

veckovila. Vi bör eftersträva att dela uppdraget på 5 personer då detta bidrar till en 

bättre arbetsmiljö, blir billigare för kommunen och det blir lättare att hantera vid 

semesterperiod.   

En förutsättning är att de personer som innehar uppdraget bor inom eller i 

närheten av kommunen. De tjänster som idag är vara lämpliga för uppdraget är: 

 Räddningschef 

 Stf Räddningschef 

 Kris- och säkerhetssamordnare 

 Kanslichef 
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5.5 Trygghet, förebyggande verksamhet och räddningstjänst  
Detta funktionsområde inrymmer det som det som är kommunens ansvar enligt 

Lag om skydd mot olyckor(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). Både den förebyggande och den operativa verksamheten samt kommunens 

trygghetsarbete läggs här. Området skall ha fokus på det lokala perspektivet. 

Funktionsområdet kommer att ledas av Stf Räddningschef som också blir chef för 

de medarbetare som har sin bas här. 

 

5.5.1 Trygghet  
Idag ligger trygghetsfrågorna under folkhälsa under KS. Det finns fördelar med att 

dessa frågor skulle flyttas till den nya enheten. Det brottsförebyggande arbetet går 

många gånger hand i hand med det olycksförebyggande arbetet. Herrljunga 

kommuns handlingsplan för trygghet innehåller följande rubriker: 

 

 EST (effektiv samordning för trygghet)  samarbete med Polis 

 Medborgarlöfte    samarbete med Polis 

 Trygghetsdagen (elever åk5) 

 ANDTS (samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping och tobak) 

 Tjejjouren i väst (tjejer i åldrar 10-25 år)  

 

Av dessa fem områden är räddningstjänsten i dag delaktig i två. Om hela ansvaret 

flyttas till den nya enheten kommer vi se ännu mer synergier mellan detta arbete 

och räddningstjänstens olycksförebyggande arbete. 

 

 
 
5.5.2 Förebyggande verksamhet 
I den nationella utredningen kommer följande delar påverka kommunen mest: Dels 

föreslås det att man i lagen skall anges ett nationellt mål med den förebyggande 

verksamheten, detta finns inte i lagstiftningen idag. Vidare anser utredningen att 

MSB skall få föreskriftsrätt om hur tillsyn skall planeras och utföras. Exakt hur 

detta kommer att påverka kommunen är svårt att säga men det understryker vikten 

av att vi fortsätter att arbeta med tillsyn och att vi hittar sätt att förebygga olyckor 

ännu mer. 

 

Myndighetsutövningen enligt LSO och LBE utgör idag motsvarande ca 30 % av en 

heltidstjänst vilket kan anses vara en lämplig nivå för Herrljunga kommun. Från att 

vid tillsyn uteslutande ha arbetat med tjänsteanteckningar ser hela Sverige ett 

större behov av att, då det finns skäl, upprätta ett föreläggande. Med ett 

föreläggande skärps kompetenskravet på utföraren för att det skall vara rättssäkert. 

Handläggningstiden blir också något längre då en tillsyn som resulterat i 

föreläggande skall följas upp med återbesök. Detta kommer på sikt att leda till färre 

antal tillsyner. 

 

Myndighetsutövningen ligger i nuvarande organisation på Stf Räddningschef, vilket 

den bör göra även i den nya organisationen.  
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Ett bättre och tydligare samarbete med intilliggande räddningstjänster bör startas 

upp i syfte att minska sårbarheten gällande kompetens inom området. Det kan 

handla om att ta in hjälp vid sjukskrivning och vakans men även att söka stöd i 

olika frågeställningar.  

 

Olycksförebyggande verksamhet handlar mycket om det som kan och skall göras 

innan det att en eventuell olycka sker. Här har kommunen skyldigheter enligt LSO 

att stötta den enskilde individen. Detta område kan utvecklas mer och vi måste bli 

bättre på att möta människorna i kommunen. 

 

5.5.3 Räddningstjänst 
Räddningstjänst är den del av LSO som beskriver kommunens skyldighet att hjälpa 

den enskilde då det uppstått en brand/olycka som den enskilde inte själv kan 

hantera. Det är även kommunens ansvar att följa upp olyckan och lära av den. 

 

Här föreslåsen ny operativ organisation som består av en styrkeledare (StL) som 

jobbar dagtid och har beredskap i hemmet. StL har ett mindre fordon (personbil) 

med sig och åker direkt till olyckan. I en del fall är StL först på plats och agerar då 

som en första insatsperson (FIP). Under ordinarie arbetstid (dagtid) har funktionen 

en kortare anspänningstid för att snabbare kunna göra en insats. 

 

Funktionen blir StL för båda brandstationerna med ansvar för den lokala 

beredskapen i hela kommunen. StL åker också på larm i båda områdena (hela 

kommunen). 

 

På varje station (Herrljunga och Annelund) finns det en släck- och/räddningsenhet 

med 3 brandmän (RIB) i beredskap. En av dessa brandmän är enhetsledare (EL) 

och skall kunna starta upp en insats om StL inte är på plats. I Herrljunga finns även 

ytterligare 1 brandman (RIB) som kan köra vatten alt. höjdenhet med ut vid larm.  

 

Den totala räddningsstyrkan ses som en styrka och består av 1+7 men utgår från 

olika geografiska platser i kommunen. Vid vissa larmtyper larmas bara en del av 

styrkan. 

 

 

    
StL Dagtid* Herrljunga 4 RIB  Annelund 3 RIB 

 

*Med beredskap övrig tid.  

 

 

 

Den lokala operativa styrkan: 
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Heltid kort anspänningstid   

  Station Styrka Anspänningstid  

252-7060 HJA StL 

(08-17 

M-F) 

1,5 min  

     

Längre anspänningstid    

  Station Styrka Anspänningstid  

252-7060 HJA 

kommu

n 

StL 

FIP 

20 min insatstid 

tätorter 

 

252-7000  HJA 4 

RIB* 

5 min  

252-7200  ALD 3 

RIB* 

5 min  

     

StL går på larm i hela kommunen och har 20 min insatstid till tätorterna 

Herrljunga och Annelund 

*: Varav en utgör enhetsledare (EL)   

 

Varje StL har ca 60 % av sin tjänst avsatt för arbete med de operativa delarna i 

verksamheten såsom utveckling, arbetsledning, övning/möten, fordon/material 

och beredskap. Utgångspunkten kommer att vara att de fyra StL-tjänsterna skall 

vara identiska, detta för att minska sårbarheten i organisationen. Att vissa 

arbetsområden, visst ansvar och utvecklingsområden kommer delas upp mellan 

tjänsterna är oundviklig men i stort skall kompetensen vara bred och tjänsterna så 

lika varandra som möjligt. 

 

Kvalifikationerna för tjänsten som StL är att man genomfört MSBs 

räddningsledning A eller motsvarande äldre utbildning. MSBs kurser 

Räddningsledning B och Tillsyn o Olycksförebyggande A är kurser som dessa 

tjänster på sikt kan komma att ha nytta av. 

 

Genom sin dagtidstjänst skall StL kunna upprätthålla en hög kompetens som kan 

föras vidare till medarbetare (brandmännen). Totalt kommer alla StL att få ca 

60h/år tillsammans för utveckling av egna förmågor och organisationen i stort. 

Utöver detta tillkommer all den övningstid som man skall leda för RIB 

organisationen. Detta kommer att bidra till en bättre materialkännedom, bättre 

förberedda och ledda övningar vilket leder till en högre kompetens och bättre 

arbetsmiljö. Det nya upplägget medför en större möjlighet att se varje enskild 

medarbetares behov av utveckling. 

 

StL kommer även att på ett bättre sätt kunna följa upp insatser och ta vara på 

erfarenheter och på ett snabbare sätt få ut dessa i olika övningsmoment. 
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För att få till stånd den här förändringen görs de båda brandmästartjänsterna om 

till StL. Även den brandmanstjänst som idag är på 80 % blir StL på 100 %. Det 

kommer även behöva nyrekryteras ytterligare en StL på dagtid. 

 

En brandman i beredskap (RIB) tas bort från Herrljunga stationen och StL på 

deltid blir EL med mindre ansvar och mindre administrativt arbete. Syftet med EL 

är att dessa skall kunna arbetsleda en enhet vilket praktiskt innebär att kunna 

starta upp en insats med sin enhet, arbetsleda vid sjukvårdsuppdrag (IVPA) samt 

arbetsleda en mindre enhet vid hjälp i annan organisation. Om behov finns skall EL 

även kunna arbetsleda vid övningar. 

 

En önskan från de RIB-anställda är mindre antal övningstillfällen med högre 

kvalitet. Kvalitén kommer kunna ökas genom de dagtidsanställda StL. Inriktningen 

är att skapa fler individanpassade övningar som brandmännen kan genomföra 

enskilt när det passar eller i grupp.  

 

Förslaget blir att öka nuvarande måndagsövning med 0,5 h och ta bort 

månadsövningen (onsdag) helt. Istället inrättas två insatsdagar per år på dagtid.  

 

Övningstiden för varje RIB skulle bli följande;  

 

Måndagar (var fjärde vecka) 13 st. a 2,5h= 32,5h/år 

Insatsdag vår och höst  2 st. a 8h= 16h/år  

 

StL får utöver det 75 mantimmar att fördela på de brandmän som har störst behov 

av att öva. På så sätt kommer individens utveckling i fokus i större utsträckning. 

 

Två StL skall alltid närvara vid måndagsövningarna under ordinarie drift. Då 

månadsövningarna tas bort försvinner även problemet med att dagtidspersonalen 

får för mycket kvällstjänstgöring och att flexsaldot ökar. 

 

Insatsdagarna bidrar till att höja kvalité och kompetens och samt maximera 

övningstiden. Målsättningen skall vara att minst en av dessa dagar per år skall ske i 

en regional samverkan. 

 

Räddningstjänsten har under många års tid haft svårighet att rekrytera StL på 

deltid. Många av de nuvarande StL har tagit klivet från brandman till StL efter viss 

övertalning. När vi anställer brandmän tittar vi inte på ledaregenskaper, ett behov 

som sedan uppstår när vi söker StL internt. Genom att ta bort funktionen från RIB 

och göra den till en dagtidstjänst kan fler söka den, både de egna brandmännen och 

andra, som inte tillhör organisationen.  

 

Genom att gå från åtta tjänster till fyra ökar antalet larm per StL vilket stärker 

kompetensen ytterligare. 

 

Den interna kommunikation blir bättre och tydligare då StL blir en central punkt 

och en tydlig kommunikationskanal för RIB. StL kommer kunna ta hand om de 
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flesta frågor och funderingar som kommer från RIB och även ha lättare sprida 

information än i dag.  

 

En negativ konsekvens av att ta bort en RIB blir att beredskapen för att kunna 

starta upp en rökdykarinsats i Herrljungastationens släckområde kan fördröjas i de 

fall då en StL kommer efter släck/räddningsenheten. Konsekvenserna för detta kan 

ju givetvis bli stora.  

 

Andelen insatser i Herrljunga kommun där livräddning förekommer är dock låg. 

Enligt insatsrapporterna från de senaste 20 åren har ingen rökdykarlivräddning 

skett i Herrljungas släckområde. Totalt har sex stycken insatser med livräddning 

som inriktning (viss felmarginal kan förekomma då gamla rapporter inte är så 

detaljerade) skett. Vid samtliga sex insatser har ingen person funnits att rädda.  

 

Det räcker men fem medarbetare för att genomföra en rökdykarinsats vilket 

innebär att det endast vid följande scenario bör uppstå problem med att en insats 

inte skall kunna genomföras omgående: Dels ska StL vara flera minuter efter 

styrkan och dels skall ingen extra personal ha kommit in på larmet vilket med 

största sannolikhet har dragits med fri inryckning. Genom StL funktionens 

förändring ökas istället chansen att StL kommer flera minuter före styrkan och på 

så vis kan påverka förloppet i positiv riktning. 

 

 

Med detta som bakgrund framkommer tydligt att fördelarna med förändringen 

överstiger de eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå.  

 

Som tidigare beskrivits så tas nuvarande RCB- funktion bort och avtal med andra 

räddningstjänster skrivs gällande ledning nivå 2-5. 

 

I samband med en omorganisation bör man utreda om en fast ersättning skall utgå 

till brandmännen för att de använder egen smart telefon. Idag finns det bra 

hjälpmedel via appar som gör att vi kan minska pappershantering för denna 

personalgrupp. Möjligheten att även larma in till vissa förstärkningslarm via SMS 

motiverar detta ännu mer.  

 

5.6  Informatörer  
En del av StLs tjänst kommer att benämnas ”Informatörer”. Bildligt talat ska de 

samla upp vattnet från hängrännorna som beskrivs i 5.2. Detta är en av de största 

effekterna av den nya organisationen. 

Informatörernas uppgift blir att samla upp och föra ut enhetens budskap och 

kunskap till allmänheten eller kunderna.  

De fyra StL kommer att ha ca 40 % tjänstgöring som informatörer vardera.  

Arbetet skall initialt ha följande fokusområden; 

 Bostadsbesök 
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 Barn o ungdomar 

 Utbildning 

 Kommunikation 

 

Med följande målsättning: 

 Ökad trygghet i samhället 

 Ökad medvetenhet för att minska antalet olyckor 

 Öka människors förmåga att klara sig vid kriser 

 Öka intresset för att bidra till samhällets förmåga att hantera olyckor/kriser 

(fler RIB:are, SMS-livräddare mm) 

 

Bostadsbesök är inget nytt fenomen och många kommuner och räddningstjänster 

har arbetat med detta i stor utsträckning de senaste 15 åren. Syftet och målet med 

besöken är att möta människorna på den plats där vi vet att flest olyckor sker. 

Effekten för oss blir också att vi kan föra fram ett bredare budskap vid besöket. 

Förutom att endast titta på olycksförebyggande delar kan vi även prata 

trygghetsskapande åtgärder och om hemberedskap. 

 

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp och många studier visar på att om 

förebyggande insatser görs i tid kan samhället spara stora pengar. En del i detta 

arbete blir att träffa barn och ungdomar i skolan, något som räddningstjänsten 

redan gör idag. Med den nya informatörsrollen kan räddningstjänsten nå ut med 

ett bredare koncept än i nuläget. En annan del blir att möta barn och ungdomar på 

kvällstid och bli en vuxen som man kan känna förtroende för och få stöd hos. En 

kväll i veckan kommer informatören kunna vara ute och jobba mot bl.a. denna 

målgrupp. Ett tätare samarbete med fritidsgården skall kunna utvecklas. Vi har 

även ett stort arbete framför oss att informera denna målgrupp om vikten av den 

enskildes ansvar för sin egen beredskap. 

 

Räddningstjänsten har i stor utsträckning arbetat med utbildning mot framförallt 

näringslivet de senaste 15 åren men det har successivt minskat. Vi måste höja oss 

och skapa förutsättningar för att fortsätta ge bra utbildningar.  

 

För kommunalanställda kan nuvarande utbildning i brandskydd utvecklas till att 

utgöra ett bredare koncept med exempelvis både sjukvård och intern säkerhet. 

 

Kommunikation är ett område som kommer lyftas upp och prioriteras i den nya 

organisationen. Att nå ut med rätt budskap kommer bli avgörande för det vi vill och 

behöver nå ut med - budskapet att alla kan göra skillnad oavsett kön och bakgrund. 

 

5.7 Ett Handlingsprogram 
 

Kommunen skall enligt LSO ta fram ett handlingsprogram för sin förebyggande 

verksamhet och för räddningstjänst, Dessa två delar ingår idag i ett gemensamt 

handlingsprogram. 
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I den nationella utredningen lyfts många delar som man anser skall finnas i ett 

handlingsprogram för LSO. Utöver detta vill man att utformningen av 

handlingsprogrammen skall se likvärdiga ut över landet så att man lättare kan 

känna igen sig och jämföra med andra.  

 

I överenskommelsen mellan MSB och SKL gällande krisberedskap står det att 

kommunen skall upprätta ett styrdokument för hur arbetet skall bedrivas. Detta 

skulle med fördel gå att ha i samma handlingsprogram. 

 

Även de trygghetsförebyggande målen kan lyftas in i handlingsprogrammet.  

 

Eftersom något lagförslag ännu inte finns ligger det nu ett förslag till KF att låta 

befintligt handlingsprogram för LSO verka även för 2020. 

 

Räddningstjänsten kommer ta fram ett handlingsprogram gällande 

krisberedskapsarbetet som KF ska anta efter årsskiftet. Denna del skall skrivas så 

den kan dockas in i ett samlat handlingsprogram. 

 

5.7.1 Ett samlat grepp 
 

Målsättningen är att ett nytt, samlat, handlingsprogram för trygghet och säkerhet 

skatas fram 2021. Handlingsprogrammet antas i fullmäktige och gäller för hela 

kommunen. 

 

Handlingsprogrammet innehåller följande delar: 

 

 Säkerhet 

 Krisberedskap 

 Trygghet och Olycksförebyggande verksamhet 

 Räddningstjänst 

 

Handlingsprogrammet kan komma att ersätta en del policydokument. 

 

Handlingsprogrammet skall innehålla tydliga mål och vilken verksamhet som har 

uppföljningsansvar för vilken del. 

 

Arbetet med att ta fram ett samlat handlingsprogram görs först 2021,då MSB 

troligtvis har kommit med vägledning och stöd gällande LSO. Detta ger också 

politikerna tid att fundera över förslag till vilka mål som skall finnas med.   

 

Dock kommer en revidering av befintlig handlingsplan behöva göras på grund av 

den sannolika operativa organisatoriska förändringen av räddningstjänsten. 

 
5.8 Ekonomi 
Ekonomin för den föreslagna omorganisationen ser gynnsam ut. Fördelarna, ur ett 

rent ekonomiskt perspektiv, av denna omorganisation är många. 
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5.8.1 Säkerhet och krisberedskap 
Räddningschefen har sedan tidigare annonserat för att kommunen behöver se över 

ett eventuellt kommunalt bidrag för detta område. Idag lägger kommunen inga 

egna medel på detta. I överenskommelsen mellan MSB och SKL anges det tydligt 

att ”ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av 

arbetet med krisberedskap”.  

 

Det är främst arbetet med säkerhetsskydd som har ökat, men även planeringen för 

höjd beredskap. I MSBs bidrag för civilt försvar kan det motiveras till viss del att vi 

använder dessa medel även för säkerhetsskyddsarabete, då ett stärkt 

säkerhetsskydd anses som försvarshöjande åtgärd. Dock skall inte hela bidraget 

användas. 

 

Förslaget är att från 2021 inrätta ett kommunalt bidrag till säkerhet och 

krisberedskapsarbetet med 200 tkr/år. 

 

Om ansvar för bevakning och inbrottslarm flyttas till den nya enheten måste 

nuvarande kostnader hos tekniska förvaltningen analyseras och en ramväxling ske. 

      

  

5.8.2 Trygghetsskapande arbete 
Om, som förslaget menar, ansvaret för trygghetsfrågorna flyttas över till den nya 

enheten bör även de medlen som idag används för detta ändamål flyttas. 

Nuvarande folkhälsosamordnare vittnar om att detta område tar mycket tid i 

anspråk men det är svårt att uppskatta exakt hur mycket.  

 

Om man uppskattar arbetsinsatsen till 30 % av nuvarande 

folkhälsosamordningstjänst motsvarar det 200 tkr/ år av det budgeterade medlen 

för tjänsten. Vidare lägger kommunen ca 95 tkr/ år i budget för själva 

trygghetsinsatserna. Hur mycket av dessa medel som bör följa med in i den nya 

enheten behöver utredas. Idag delar södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

kommunen på kostnaderna. Ett nytt avtal med skall tas fram till 2020. Det kan 

vara svårt att dela upp ekonomin inom detta område och fördela ut den på flera 

enheter. Synergieffekterna med att flytta finansieringen av dessa delar till den nya 

organisationen är dock så stora att detta bör tittas vidare på. 

       

5.8.3 Förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
Den föreslagna omorganisationen innebär nya kostnader för en utökad tjänst 

dagtid samt en helt ny tjänst. Detta uppskattas kosta ca 800 tkr/ år. 

 

Dock görs en besparing på ca 700 tkr/ år genom att antalet StL minskar och att en 

brandman i beredskap tas bort. 

 

Totalt fattas då ca 100 tkr/ år, detta kan kompenseras med det ökade ansvaret för 

trygghet och den finansiering det skulle innebära (se ovan). 

 

Då personalstyrkan utökas på dagtid behöver lokalfrågan utredas under 2020, det 

är främst kontorsdelen som redan idag är trångbodd.   
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5.8.4 Tjänsteman i beredskap (TIB) 
Uppskattningsvis kommer beredskapskostnaden för denna funktion ligga på 450 

tkr/ år. Förslaget är kostnaden delas upp enligt uppdragsmodellen under avsnitt 

5.4. Det innebär att den totala summan delas på tre. Den tredjedel som 

förvaltningarna står för delas lika dem emellan. 

 

Om räddningstjänsten hamnar under KS får KS förvaltning ansvar för två 

tredjedelar men finansiellt är det rimligt att räddningstjänstens nuvarande ram 

täcker sin tredjedel. 

 

Detta skulle innebära att KS utökar ramen för enheten med sin tredjedel 

motsvarande 150 tkr/ år och att övriga förvaltningarnas delar internfaktureras.  

 

Sett till varje förvaltning blir inte kostnaderna så stora jämfört mot om man var 

tvungna att hålla en beredskap själva. Socialförvaltningen betalar redan idag en 

summa för RCB.  

 

Om annan enhet bidrar med funktionen kompenseras man för beredskapstjänsten.  

Övertid vid larm hanteras inom varje enhet där beredskapen finns. Om larmet 

innebär en större händelse för kommunen skall all tid/kostnad redovisas på särskilt 

konto. 

 

5.8.5 Fast ersättning egen smart telefon (brandmän) 
Denna ersättning bör kunna hanteras internt inom nuvarande ram genom att se 

över de nuvarande ersättningarna. 

 

 

5.9 Räddningschefens sammanfattning  
En omorganisation är nödvändig för att kommunen ska kunna möta kommande 

lagkrav matcha det ovan föreslagna operativa systemledningen  

 

På sikt ser vi att kommunen behöver ta ett bredare och mer övergripande ansvar 

inom området för säkerhet och kris. Detaljerna för omfattningen av detta arbete 

bör utkristallisera sig under 2020, men det framstår tydligt att KS behöver ta ett 

större ansvar för att öka säkerheten och få en bättre lägesbild i kommunen. 

 

Att flytta trygghetsfrågor till enheten tror jag vore väldigt positivt. Jag tror att 

konceptet med informatörer kan få väldigt positiva effekter till relativt små 

kostnader.  

 

Oavsett om ovan nämnda förändringar sker kommer arbetet med en 

omorganisation att börja efter att bygg- miljö nämnden har tagit sitt 

inriktningsbeslut. Arbetet att starta med målsättningen att ha organisationen på 

plats 1/1 2021. 

 

Sett till det totala kommer ca 100 tkr saknas från dagens budget. Om signaler som 

antyder att vi inte får ekonomi till arbetet med säkerhet och kris kommer samt att 
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organisationen inte får ansvar för trygghetsfrågor får prioriteringar göras., Jag 

anser det dock vara för lite pengar för att bromsa utvecklingen. 

 

I uppdraget till denna rapport var rubriken ”En effektivare räddningstjänst” där jag 

själv sedan lade till ”i Herrljunga”. Jag anser att de föreslagna förändringarna i 

denna rapport bidrar till rubrikens innehåll.  

 

6 Framtid 
6.1 Policy för RIB   
Räddningstjänst i hela Sverige och vi som samhälle står in för stora utmaningar att 

kunna rekrytera RIB anställda. Människor värdesätter sin fritid alltmer och är 

alltmer rörliga på arbetsmarknader idag jämfört mot hur det sett ut historiskt.   

I många kommuner är kommunen själv den största arbetsgivaren. I vår kommun är 

endast 3 av 35 RIB-anställda heltidsanställda inom kommunen. Skall vi i framtiden 

kunna säkra beredskapen måste vi hitta fler inom kommunens egna led som vill 

vara brandmän.  

I kommande handlingsprogram bör vikten av att vi gemensamt arbetar för att 

kunna erbjuda kommunala tjänster som kan kombineras med RIB-anställning 

belysas. Många kommuner har idag policys kring denna fråga men jag anser att vi 

kan ha det i handlingsprogrammet. Dels bör det framgå att det är allas ansvar att 

försöka hitta lösningar för någon vill bli RIB-anställd, men också ansvaret att 

rekommendera och pusha kommunanställda att söka till räddningstjänsten.  

I framtiden bör kommunen utreda möjligheter till kombinerade tjänster där man 

arbetar t ex. 80 % som sjuksköterska och 20 % som brandman. Detta är en ingång 

till att skapa fler heltidstjänster i kommunen.  

6.2 Brandskyddskontroll   
En stor förändring som skedde när LSO kom var att monopolet på sotning 

upphörde. Detta öppnade upp för att fler aktörer kunde utföra sotning och att man 

som enskild skulle kunna sota själv i egen fastighet. För att fortsatt kunna 

säkerställa kvalitén och säkerheten inrättades brandskyddskontrollen som innebär 

att kommunen som myndighet ser till att sotning sköts och att eldstäder är ok.  

Herrljunga Kommun har sedan många år tillbaka sotning och brandskyddskontroll 

på entreprenad. 

På senare år har det blivit allt mer vanligt att just brandskyddskontrollen plockats 

in under kommunerna, ofta då under räddningstjänsten. Min uppfattning är att 

detta kan ha många goda synergier. 

Samarbetet med nuvarande entreprenör är bra, men innan nuvarande avtal som 

sträcker sig fram till 2022-12-31 löper ut bör man ha utrett hur förutsättningarna 

för att ha detta i egen regi skulle se ut. En sådan utredning bör genomföras under 

2021.  
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6.3 CIP (civil insats person)  
En Civil insatsperson ska frivilligt efter en enklare utbildning kunna vara den första 

person som kommer fram till en olycksplats och kan påbörja en insats innan 

räddningstjänsten kommer fram. CIP kommer i framtiden vara en viktig funktion för 

att i framtiden kunna stötta kommunal räddningstjänst. I Herrljunga kommun kan 

detta framförallt komma att bli aktuellt där insatstiden är lång.  

 

Tidsvinsten kan vara så mycket som 20-30 minuter. Beroende på olyckans art och 

hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den tidsvinsten ha helt avgörande 

betydelse för händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt 

behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där 

kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka 

branden medan den ännu är hanterbar.   

 

Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och 

även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan eller ambulansen. Även vid 

vissa typer sjukdomsfall skulle CIP kunna vara en resurs där en tidig insats med till 

exempel hjärt- lungräddning kan rädda liv. Exempel på sådana system finns redan i 

dag som visat mycket bra resultat. 

 

7 Uppföljning av nuvarande handlingsprogram 
LSO 
Bygg och miljönämnden har i nuvarande handlingsprogram ansvar för 

uppföljningen. Vid en genomgång har följande slutsatser dragits:  

 

 För många mål har gjort uppföljningen svår. 

 För många mål har också varit svårt att förankra hos personalen. 

 Man kan fundera över målens innebörd och vilken effekt dem ger. 

 Handlingsprogrammets status i kommunen. För många ses det som 

räddningstjänstens styrdokument men i stora delar av programmet ligger 

det ansvar på andra förvaltningar. Är detta tillräckligt känt? 

 Vi har för första gången aktivt arbetat med handlingsprogrammet och 

uppföljningen av det. Det har funnits en röd tråd som visserligen ibland har 

varit svår att tyda, men den har funnits där. 

 

 

I kommande handlingsprogram måste det bli färre och tydligare mål. 
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Lena-Britt Björklund 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-03-17  
DNR B 42/2020 601     

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 
  

 
Begäran om inriktningsbeslut avseende Räddningstjänsten utifrån 
nationell utredning(SOU2018:54) 
 
Sammanfattning 
 
Den nationella utredningen en effektivare kommunal räddningstjänst (SOU2018:54) som 
presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för svensk räddningstjänst. 
För att hantera dessa förändringar behöver Herrljunga kommun med stor sannolikhet 
ansluta sig till ett operativt ledningssystem för att kunna hantera större och komplexa 
olyckor. Förändringen kommer också att kräva ett nytt handlingsprogram enligt Lag om 
skydd mot olyckor som ska antas i kommunfullmäktige. Då detta kan anses vara av 
principiell beskaffenhet behöver ett inriktningsbeslut tas i kommunfullmäktige, därav 
önskar Bygg- och miljönämnden att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att påbörja 
dialog med avsikt om att teckna avtal med ett av de angränsande räddningstjänst förbunden. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17 
Nationell utredning SOU 2018:54 En effektivare räddningstjänst  
Utredningsrapport i ärende daterad 2019-11-03 BMN DNR B29/2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdraget att påbörja 
förhandling att teckna avtal med ett av de angränsande räddningstjänst förbunden. 
 
 
 
Lena-Britt Björklund 
Förvaltningschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunstyrelsen 
Brandmännensriksförbund 
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Lena-Britt Björklund 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-17 
DNR B 42/2020 601  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
I den nationella utredning som presenterades 2018 finns en mängd punkter som stärker 
vikten av att ha ett utökat ledningssystem för att kunna hantera mer komplexa olyckor. Det 
är främst nedanstående punkt som indikerar på att det kan komma att bli ett krav: 
 
7.4 Kommunerna ska ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten  
Förslag: Det ska införas en bestämmelse i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att 
kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av 
räddningstjänsten. Kommunerna ska därmed ha förmågan att dygnet runt utöva 
övergripande ledning. Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner 
vara gemensam inom vissa ramar. Myndighetsföreskrifter ska kunna meddelas om den 
närmare utformningen av den övergripande ledningen. 
 
Inom kort förväntas riksdagen ta beslut om propositionen. För riksdagen är det ett 
prioriterat område och mycket talar för att det man kommit fram till i den nationella 
utredningen kommer att användas i kommande lagförslag.  
 
Under 2019 genomförde räddningschefen på uppdrag av nämnden en utredning på vilka 
alternativ som finns för Herrljunga Kommun. I utredningsrapporten En effektivare 
räddningstjänst i Herrljunga BMN DNR B 29/2019 finns två alternativ GR 
(Göteborgsregionen) och SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). 
 
Ekonomisk bedömning 
Idag har Herrljunga kommun ett avtal med SOS AB som larmar ut och stöttar 
verksamheten vid olyckor. Oavsett vilket av alternativen valet faller på kommer detta avtal 
sägas upp.  
 
Regeringen avser att under 2020 lämna förslag om att kommunerna kontinuerligt ska 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. För att kompensera 
kommunerna för detta utökade åtagande som förslaget innebär beräknas anslaget 1:1 
kommunalekonomisk utjämning ökas med 45 miljoner kronor fr.o.m. 2021, vilket blir ca 
4,36 kr/innevånare. 
 
Det av räddningschefens förordade alternativ bedöms med det statliga stödet rymmas inom 
befintlig ram för räddningstjänsten. 
 
 
Motivering till förslag till beslut 
Av största vikt och avgörande är ett inriktningsbeslut så snart som möjligt. 
Räddningstjänsten står inför utmaningar gällande akuta beredskaps- och arbetsmiljöfrågor 
som behöver lösas. Beroende på vilken inriktning som kommunen skall ta påverkas 
nuvarande organisation. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
sid 1 1

KS § 75 DNR KS 235/2019 220

Revidering av kostpolicy

Sammanfattning
Ett reviderat förslag till kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga
kommun har tagits fram efter samråd mellan kostchef, kostsamordnare,
utvecklingsledare bildningsförvaltningen och folkhälsoutvecklare. Ärendet
skickades på remiss till berörda parter i form av facknämnderna, partigrupperna
och det kommunala pensionärs- och fullktionshinderrådet. Remissvar inkom från
bildningsnämnden, tekniska nämnden och socialnämnden. Inkomna remissvar
har tagits i beaktande vid framställandet av reviderad kostpolicy.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-30
Remissvar från bildningsnämnden daterad 2020-02-24
Remissvar från tekniska nämnden daterad 2020-02-27
Remissvar från socialnämnden daterad 2020-02-28

Remiss - Revidering av Kostpolicy med handlingsprogram
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen antar reviderad Kostpolicy med handlingsprogram för
Herrljunga kommun och föreslår Kommunfullmäktige att göra detsamma.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun antas (bilaga 1,
KS § 75/2020-04-20).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

.,w VN
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-03-30  
DNR KS 235/2019 220     

Sid 1 av 3    
 

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 
  

 
Reviderad Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
utifrån inkomna remissvar 
 
Sammanfattning 
Kostchef Irene Andersson, kostsamordnare Marita Lundgren, utvecklingsledare bildning 
Erik Thaning och folkhälsoutvecklare Viveca Lundahl, har efter samråd arbetat fram ett 
reviderat förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. Ärendet 
har varit ute på remiss till berörda parter som facknämnderna, partigrupperna och 
kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet. 
Tjänsteperson har tagit emot remissvar och kostchef, kostsamordnare och 
folkhälsoutvecklare har beaktat dessa i den nya versionen. 

           Remissvar har inkommit från bildningsnämnden, tekniska nämnden och socialnämnden. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse        daterad 2020-03-30 
Remissvar från bildningsnämnden     daterad 2020-02-24 
Remissvar från tekniska nämnden     daterad 2020-02-27 
Remissvar från socialnämnden     daterad 2020-02-28 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga 
kommun och föreslår Kommunfullmäktige att göra detsamma. 
 
Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunfullmäktige, bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden 
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FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-30 
DNR KS 235/2019 220  
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Bakgrund 
Kostchef Irene Andersson, kostsamordnare Marita Lundgren, utvecklingsledare bildning 
Erik Thaning och folkhälsoutvecklare Viveca Lundahl, har efter samråd arbetat fram ett 
reviderat förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. 
Förslaget har varit ute på remiss. Nedan följer remissredovisning: 
 
Bildningsnämnden har tillstyrkt revidering av Kostpolicy med handlingsprogram. 
 
Tekniska nämnden godkänner revidering av Kostpolicy med handlingsprogram efter 
förslagna ändringar se nedan: 

  
 Mål och riktlinjer för Måltidsservice 

 – Tredje punkten andra rutan under aktivitet "Marknadsföring av ekologisk satsning" ska 
tas bort. 

 – Tredje punkten femte rutan under aktivitet efter "Kundenkät" lägga till utifrån 
målgrupp. 

 
 Mål och riktlinjer för vård- och omsorg/socialt stöd i samarbete med Måltidsservice 
 – Femte punkten fjärde rutan under aktivitet lägga till ordet på mellan orden lunch och 

vardagar.  
  
 Svar: De föreslagna ändringarna har beaktats. 
 
 Socialnämnden godkänner revideringen av Kostpolicy med handlingsprogram men ser  
 några oklarheter i förslaget.  
 
 – Socialnämnden anser att Kostpolicyn snarare framstår som en handlingsplan än en 
 policy. 
  
 Svar: Själva Kostpolicyn är sida 1. Definitionen policy anger vårt förhållningssätt till 
 något. En policy anger principer som kan tjäna som vägledning inom det aktuella området, 
 vilka allmänna mål som eftersträvas och vilka värden som ska betraktas. 
  
 Handlingsplan/program ska beskriva de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till 
 verkligheten. Ska även ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
 Handlingsplan/program omsätter de övergripande planernas/programmens/strategiernas 
 inriktning till konkreta SMARTA mål eller åtgärder. Handlingsplan/program har en 
 begränsad tid. 
 
 – Vidare ser socialnämnden att den reviderade Kostpolicyn saknar mål avseende kost för 
 allmänheten, något som bör beaktas med hänsyn till kommunens folkhälsa. 
  
 Svar: Kostpolicy med handlingsprogram är ett sätt att kommunicera kommunens arbete 
 med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet 
 bland barn, elever, personal, boende på enheterna, vilket i förlängningen leder till 
 förbättrade matvanor och folkhälsa. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-30 
DNR KS 235/2019 220  
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 Ekonomisk bedömning 
 Reviderad Kostpolicy med handlingsprogram ligger inom budgetram och de justeringar 
 som gjort har inte medfört några extra kostnader.  
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HP HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdexlatum

2020-02-24
Sid 16

BN § 24 DNR UN 31/2020

Svar på remiss av Kostpolicy med handlingsprogram

Sammanfattning
Bildningsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss av en föreslagen revi-
dering av Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. Represen-
tanter för bildningsförvaltningen har deltagit vid framtagandet av förslaget. Re-
missen ska vara kostchefen till handa senast den 17 februari, men bildningsför-
valtningen har fått tillåtelse att svara senare i syfte att låta bildningsnämnden ta
ställning till förslaget. Bildningsförvaltningen har endast behandlat de delar av
kostpolicyn som rör bildningsnämndens verksamhet.

I huvuddrag innebär målen i kostpolicyn bland annat följande:
• Alla elever ska erbjudas minst två lunchrätter att välja mellan varje dag.
• Skolan ska bidra till en god måltidsmiljö.
• Schemalagda skolluncher med fasta regelbundna tider för varje klass.
• Rutiner utformas för matråd, som sammanträder minst en gång per ter-

min

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderad kostpolicy.
Förvaltningens bedömning är att förslaget om schemalagda skolluncher behöver
utredas vidare innan målet kan genomföras. Förslaget innebär framför allt en för-
bättrad måltidsmiljö, men också ökad tydlighet för elever och mer personal i
matsalen.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04
Remiss av förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram daterad
2019-11-19

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

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

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

Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

Expedieras till: Irene Andersson, tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-27
Sid 14

TN § 30 DNR TK 271/2019 220

Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att utarbeta ett förslag till revidering av Herrljunga
kommuns kostpolicy med handlingsprogram. Förslaget skickades bland annat till
tekniska nämnden på remiss.

Tekniska nämnden har reviderat det utsända förslaget med ändringsförslag . De
föreslagna ändringarna är markerade med grön text i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-19
Bilaga 1, Förslag på revidering av kostpolicy med handlingsprogram

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram godkänns.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram godkänns

(bilaga 1, TN § 30/2020-02-27).

Expedieras till: Folkhälsosamordnare

VT
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-27
Sid 16

TN § 32 TK 92/2019 942

Svar på kommunstyrelsens beslut om översyn av kostpolicy

Sammanfattning
Efter begäran om översyn av kostpolicy från socialnämnden beslutade kommun-
styrelsen 2019-08-26 att socialnämnden och tekniska nämnden ser över kostpoli-
cyn och tillsammans lämnar in eventuella förslag på ändringar av kostpolicyn, till
kommunstyrelsen.

Till följd av beslut från kommunstyrelsen tillkallades socialförvaltningen och
bildningsförvaltningen till ett dialogmöte. Bildningsförvaltningen deltog i mötet
och förslag på ändringar i kostpolicyn har skett. Förslaget har varit ute på remiss
till politiska partier, facknämnder och styrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-19
Kommunstyrelsen § 135/2019-08-26

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden godkänner svaret och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Svar på begäran om översyn av kostpolicy godkänns.

Expedieras till : Kommunstyrelsen

Justerandes sign

~ 1 ,r Utdragsbestyrkande

B4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-28
sid 11

SN § 9 DNR SN 1 11/2019

Svar på remiss gällande revidering av kostpolicy med handlings-
program

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att utarbeta ett förslag till revidering av Herrljunga
kommuns kostpolicy, och kommunstyrelsen har nu skickat ut sitt förslag på re-
miss, bland annat till socialnämnden. Ett förslag till svar på remissen har nu får-
digställts, där socialnämndens synpunkter framgår.

I förslaget till svar på remissen anser socialnämnden att det är positivt att policyn
revideras men ser några oklarheter i förslaget. Med utgångspunkt i definitionerna
som beskrivs i kommunens riktlinjer för kommunövergripande styrdokument an-
ser socialnämnden bland annat att kostpolicyn snarare framstår som en hand-
lingsplan än en policy. Vidare ser socialnämnden att den reviderade kostpolicyn
saknar mål avseende kost för allmänheten, något som bör beaktas med hänsyn till
kommunens folkhälsa. Socialnämnden efterfrågar vissa förtydliganden av mål
och ställningstaganden i kostpolicyn. När det gäller mål och riktlinjer för vård-
och omsorg och socialt stöd ser socialnämnden det som positivt att antalet kost-
möten per år utökas och att önskekost ska tillhandahållas. Socialnämnden anser
att det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av den reviderade
kostpolicyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-01-16
Remiss – Revidering av kostpolicy med handlingsprogram, daterad 201 9- 11-19
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun
Förslag till svar på remiss Revidering av kostpolicy med handlingsprogram, date-
rad 2020-01- 16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Svar på remissen gällande revidering av kostpolicy med handlingspro-
gram godkänns.

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

Socialnämndens beslut
1. Svar på remissen gällande revidering av kostpolicy med handlingspro-

gram godkänns (bilaga 1, SN § 9/2020-01-28) .

Expedieras till: Irene Andersson, kostchef
För kännedom till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

El/
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  FÖRVALTNING 

REMISS 
  2019-11-19 

  Dnr KS 235/2019 220 
   

 

 
 
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 - Revidering av Kostpolicy med handlingsprogram 
 
Remissinstanser 
Facknämnderna, partigrupperna och pensionärs- och funktionshinderrådet 
 
Bakgrund 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och 
kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet, såväl för barn och 
vuxna. Måltiderna tillagas i möjligaste mån från grunden, så nära gästen som möjligt. 
Kostpolicyn innehåller Herrljunga kommuns politiska mål och riktlinjer kring arbetet med 
måltiden för barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. Kostpolicyn med handlingsprogram 
har sin utgångspunkt från lagstiftning, nationella råd och riktlinjer (se hänvisning Lagstiftning 
och Rekommendationer på s 1). Det är viktigt att känna till rekommendationerna för att förstå 
kostpolicyns innebörd. Länkar till rekommendationerna finns på hemsidan. 
 
Ärende 
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är 
ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan 
berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess 
betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, 
boende på enheterna, vilket i förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa. 
 
Det reviderade dokumentet innehåller inga stora förändringar. Riktlinjer och handlingsprogram 
har uppdaterats. 
Senaste revideringen gjordes 2017. 
 
Bilagor 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
 
Instruktion för remissvaret 
Remissvaret skickas senast den:   21 januari 2020 
Svaret skickas till:   Viveca Lundahl 
    viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 
 
Svaret skickas digitalt som en påskriven och skannad pdf-fil. 
 
Viveca Lundahl 
folkhälsoutvecklare 
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                                                                 DIARIENUMMER: KS 2016-146 
 

FASTSTÄLLD: XXXXX 
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GILTIG TILL: 2022          

DOKUMENTANSVAR: Kommunstyrelsen 

 

Policy 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga 

kommun 

Dokumentet vänder sig till kommunens invånare med särskild fokus på Äldreomsorgen, 

Matdistribution, LSS samt förskola, skola och fritidshem. 
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Kostpolicy med mål och riktlinjer för Herrljunga kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2020, senast reviderad 2017. 

 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och 

välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Måltiderna tillagas i möjligaste mån från grunden, så nära gästen som möjligt.  

Kostpolicyn innehåller Herrljunga kommuns politiska mål och riktlinjer kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. 

Kostpolicyn med handlingsprogram har sin utgångspunkt från lagstiftning, nationella råd och riktlinjer (se hänvisningen Lagstiftning och 

Rekommendationer på s 1).  Det är viktigt att känna till rekommendationerna för att förstå Kostpolicyns innebörd. Länkar till rekommendationerna 

finns på hemsida.  

 

Syfte 
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller 

t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess betydelse 

för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, boende på enheterna, vilket i förlängningen leder till förbättrade 

matvanor och bättre hälsa 

 

Uppföljning 

Redovisning och eventuella förändringar sker till kommunstyrelsen, hur arbetet fortlöper. Kostpolicyns mål och riktlinjer ska följas upp i början av varje 

mandatperiod. 

 

 

Lagstiftning         Livsmedelsverkets Rekommendationer 
Lagen om offentlig upphandling (2007:1 091)    Bra måltider i förskolan: råd för förskola, 2016 

LOU, www.riksdagen.se       Bra måltider i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,  

Livsmedelslagen (2006:804) www.riksdagen.se    och fritidshem, 2019 

Skollagen (210:800 kap 10) www.riksdagen.se    Bra måltider i äldreomsorgen: råd för ordinära och särskilda boende-hemtjänst  

Socialtjänstlagen (SOL) www.riksdagen.se                                                   och äldreboenden, 2018 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) www.riksdagen.se 

Lag om stöd och service till vissa funktions- 

hindrade (LSS) www.riksdagen.se 
2 

Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag   

på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: www.folkhalsoguiden.se 
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 Mål och riktlinjer för Måltidsservice 
 

Mål och riktlinjer Aktivitet Ansvar 

Näringsvärdesberäknade måltider 

serveras inom äldreomsorg och 

skola/förskola. 

 En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och 
skola/förskola pågår kontinuerligt. 

 Näringsvärdesberäkning utgår från Nordiska 
näringsrekommendationer.  

Kostchef 

Målet att bibehålla andelen 

ekologiska livsmedel får inte ske 

på bekostnad av närproducerade 

livsmedel, och är således 

underordnat. Svenskproducerade 

livsmedel går före ekologiska 

importerade livsmedel 

 Bibehålla andelen ekologiska livsmedelsinköp. 

 Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med 
måltidsmodellen i enlighet med Livsmedelsverket. 

 Marknadsföring av ekologisk satsning. 

 Fortsatt arbete med lokala livsmedelsproducenter. 

 Tillhandahåller ekologiska livsmedel ur ett ekonomiskt hållbart 

perspektiv.  

             

Kostchef 

Ökad hållbarhet genom att öka andelen 
när och svenskproducerade livsmedel 

 Arbeta med S.M.A.R.T. konceptet, större andel vegetabilier, 
mindre socker, andelen ekologiskt, rätt kött och grönsaker, 
transportsnålt. 

 

Kostchef 

Minskat matsvinn  Kontinuerligt arbete pågår nationellt, regionalt och lokalt. 

 Öka antalet svinnmätningar sex veckor per år. 

 

Kostchef 
Rektor 
Enhetschef 

Bibehållen hög kvalitet på maten  Kunnig personal.                                                         

 Via offentlig upphandling. 

 Kundenkät. 
 
 

Kostchef 
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Ökad samverkan   Grunden för samverkan mellan utförare och beställare skall  
vara beskrivet i kostavtal för köp- och sälj-organisationen. 
Beställare och utförare ska träffas i forum för avstämning av 
kostavtal, servicenivåer och måluppfyllelse två gånger per 
år. Inför budgetperioden skall beställaren redovisa sina 
kommande behov. 

Kostchef 

Kött och mjölk ska komma från djur 
som fötts, levt och slaktats enligt 
svensk djurlagsstiftning 

 Genom upphandlingsarbete. Kostchef 

Fisk som serveras ska komma från 
hållbara bestånd och vara MSC-
certifierad 
Barn i förskola, skola och fritidshem 
ska inte serveras insjöfisk eller fisk 
från Östersjön 

 I enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. Kostchef 

Maten som serveras ska innehålla så få 
tillsatser som är praktiskt möjligt. 
Konserveringsmedel, färgämnen,  
Konsistensgivare används i så liten 
utsträckning som möjligt 

 Genomupphandlingsarbete samt att följa Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 

Kostchef 

Produktion och upphandling ska ske 
till marknadsmässig kostnad. 

 All upphandling inom kommunen sker i enlighet med LOU 
(Lagen Om Offentlig upphandling). 

Kostchef 
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Mål och riktlinjer för vård- och omsorg/socialt stöd i samarbete med Måltidsservice 
 

Mål och riktlinjer Aktiviteter Ansvar 

Måltiderna ska serveras i en 

stimulerande, trivsam och lugn miljö 

 

 

 Rutiner finns för måltidssituationen, i syfte att 
stimulera den boendes egen förmåga, skapa lugn och 
ro, samt uppmärksamma helger och högtidsdagar. 
Medel för att stimulera matlusten som aptitretande 
dofter och vackra upplägg.  

Enhetschef 

Erbjuda goda 

näringsriktiga måltider i 

hemmet 

 Kundenkät en gång per år. 
 Kylda portionslådor väljs ur ett utbud och beställs av 

kund för leverans 1 dag/vecka. 

Kostchef 

Kanaler för kommunikation mellan 

köket och vårdavdelningarna 

utvecklas 

 

 

 En rutin för utökat samarbete mellan 
måltidspersonal och vård- och omsorgspersonal tas 
fram i syfte att skapa bästa måltids- och 
nutritionssituation för den boende. 

 Kostmöten hålls på alla enheter fyra gånger per år. 

Kostchef 

Enhetschef 

Måltider över dygnet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Måltider som serveras inom äldreomsorgen 
fördelas jämnt över dygnet. Nattfastan ska inte 
överstiga mer än elva timmar. 

 För att öka matlusten och förhindra undernäring 
erbjuds näringstäta mål med upp till fem mellanmål 
per dygn.  

 Implementeras kontinuerligt i verksamheten. 

 Maten ses som en del av den medicinska vården och är 
viktig för välbefinnandet. 

 Två rätter att välja mellan till lunch, vardagar. 
 
 

 
         

Kostchef 
Enhetschef 

Specialkost  Rutiner för ordination av konsistensanpassad mat, 
intolerans och allergi uppdateras kontinuerligt. 

 Önskekost tillhandahålles. 
 

R 
 
 
 

Kostchef 
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Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice 
 

Mål och riktlinjer Aktiviteter Ansvar 

Maten  Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska 
följas upp. Rutin för beställardialog upprättas av 
bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens 
måltidsservice. 

 Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter att välja 
mellan varje dag. 

      dag. 
o  

Förvaltningschef 
Kostchef 

Måltidsmiljö  Skolan ska sträva efter att barn från förskoleklass till 
årskurs sex turas om att vara värdar i matsalen. 

 Skolan ska bidra till en god måltidsmiljö. 
 Schemalagda skolluncher med fasta och regelbundna 

tider för varje klass. 
 Maten serveras på ett aptitretande sätt. 
 Bemötandet mellan elever och personal ska vara 

respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv 
upplevelse. 

Rektor 
  Kostchef 

Specialkost  Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte 
kan förorenas av allergiframkallande ämnen. 

 Säkerställa att nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön 
och skaldjur inte får förekomma i kök och matsalar. 

 Specialkostbeställningen uppdateras varje årskurs eller 
vid förändring. 

Kostchef 
Rektor 

Utveckling och 

kommunikation 
 Rutiner utformas för matråd, som sammanträder 

minst en gång/termin. 

 Rutiner utformas för kostmöten mellan 

måltidspersonal, kostchef, pedagoger och rektorer 

med fokus på att utveckla måltiden.                                                                            
 5 åringar från förskolan ska ges möjlighet att vid ett 

tillfälle att vara kock en dag i köket. 

   Måltidsservice informerar om måltider via hemsidan, 

v-klass. Bra material på Skolmatsakademin och 

Livsmedelsverket. 

 

Bildningschef 

Kostchef 

Rektor 
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               Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas i planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. 
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HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 40

KS § 57 DNR KS 46/2020 901

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår
att bereda:

Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga
rättigheter

Medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade
cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene
Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene,
Klastorp till Ljung-Annelund
Medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från
Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund
Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens
skogsbruksplaner

•

•

•

•

•

Sedan tjänsteskrivelsen i ärendet skrevs har kommunfullmäktige 2020-03-09
fattat beslut om Medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris.

Beslutsunderlag
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda
medborgarförslag under våren 2020 till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2020

läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till,

Justerandes sign

Gh K/
Utdragsbestyrkande
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AK-ENHETEN 
Mirjana Lind 

 
Tjänsteskrivelse 
2020-02-28 
DNR KS 46/2020 901  
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 
  

 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa 
ej färdigberedda medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28 
 

 Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under 
våren 2020 till handlingarna.  
 
 
Mirjana Lind 
Kansliassistent 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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AK-ENHETEN 
Mirjana Lind 

 
Bilaga 1   
2020-02-28 
DNR KS 46/2020 901  
Sid 2 av 2 

 
   
 

Ej färdigberedda medborgarförslag per den 28 februari 2020 

 
• Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter 

Inkom 200131 från Stina Nilss 
Diarienummer 5/20 

• Medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och 
inkludera Eggvena/Fölene 
Inkom 191028 från Ronny Norrman 
Diarienummer 209/19  

 
• Medborgarförslag om Rör inte min kompis pris 

Inkom 190923 från Ronny Norrman 
Diarienummer 186/19 
 

• Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp 
till Ljung-Annelund 
Inkom 190911 från Lage Wikstrand 
Diarienummer 183/19 
 

• Medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsrakans slut 
till en punkt mellan Ljung och Annelund 
Inkom 190911 från Lage Wikstrand 
Diarienummer 182/19 
 

• Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens 
skogsbruksplaner 
Inkom 190408 från Kurt Brorsson, Herrljunga 
Diarienummer 100/19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03- 16
Sid 41

KS § 58 DNR KS 47/2020 901

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda:

• Motion om “Idrottsbibliotek”
• Motion om ”Porr-filter” i skolans nätverk

• Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen
• Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun
• Motion om arbetstider inom vård och omsorg
• Motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi
• Motion om föreläsningsserie ’'Respektgympa’' i kommunens skolor
• Motion om principbeslut angående kommunens byskolor
• Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun
• Motion gällande belysning på cykel och gångbanor
• Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid

stationshuset

• Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fritidsanläggningar
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer

Sedan tjänsteskrivelsen i ärendet skrevs har kommunfullmäktige 2020-03-09
fattat beslut om Motion orn digital debattsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner
under våren 2020 till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2020 läggs till

handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

X 2
U
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AK-ENHETEN 
Mirjana Lind 

 
Tjänsteskrivelse 
2020-02-28 
DNR KS 47/2020 901     
Sid 1 av 3    

   
 

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 
  

 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa 
ej färdigberedda motioner. 

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28 

  
 Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 
 2020 till handlingarna.  

 
 
Mirjana Lind 
Kansliassistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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AK-ENHETEN 
Mirjana Lind 

 
Bilaga 1   

2020-02-28 
DNR KS 47/2020 901  

Sid 2 av 3 
 

  
Ej besvarade motioner per den 28 februari 2020 

  
 Motion om ”Idrottsbibliotek” 

 Inkom 200130  från Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) 
Diarienummer 29/20 

 
Motion om ”Porr-filter” i skolans nätverk  
Inkom 200113 från Jacob Brendelius (SD) 
Diarienummer 8/20 
 
Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen 
Inkom 200113 från Jacob Brendelius (SD) 
Diarienummer 7/20 

Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun 
Inkom 200113 från  Mats Palm (S) och  Bert-Åke Johansson (S) 
Diarienummer 6/20 

Motion om arbetstider inom vård och omsorg 
Inkom 200108 från Mats Palm (S) och Anette Rundström(S) 
Diarienummer 2/20 

Motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi 
Inkom 190909 från Mats Palm (S) 
Diarienummer 178/19 

Motion om föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens skolor 
Inkom 190828 från Jacob Brendelius (SD) 
Diarienummer 171/19 

Motion om principbeslut angående kommunens byskolor 
Inkom 190828 från Jacob Brendelius (SD) 
Diarienummer 170/19 

Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun 
Inkom 190626 från Mats Palm (S) 
Diarienummer 154/19  

 
 

 

Ärende 14



 

 
AK-ENHETEN 
Mirjana Lind 

 
Bilaga 1   

2020-02-28 
DNR KS 47/2020 901  

Sid 3 av 3 
 

 

Motion om digital debattsida  
Inkom 190522 från Mats Palm (S) 
Diarienummer 132/19 

Motion gällande belysning på  cykel och gångbanor 
Inkom 190415 från Mats Palm (S) 
Diarienummer 112/19  

Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset 
Herrljunga 
Inkom 190411 från Mats Palm (S)  
Diarienummer 111/19 

Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fritidsanläggningar 
Inkom 181203 från Bo Naumburg (V) 
Diarienummer 230/18 

Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 
Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV) 
Diarienummer 42/17  

 
 
 
 
 

 

Ärende 14



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Andreas Johansson 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-04-28  
DNR KS 126/2020 111     

Sid 1 av 1    
 

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

 
Val av kommunens ombud och ersättare i  Luft i Väst 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlem i Luft i Väst och har möjlighet att utse politiker som ombud att 
företräda kommunen bland annat vid årsmöte. Ansvarig nämnd är Bygg- och miljönämnden. Val av 
kommunens ombud och ersättare i Luft i Väst gäller för resterande del av mandatperioden.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-04-29 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Hans Malmquist (M) väljs till ombud i Luft i Väst för resterande del av mandatperioden. 
• Ronny Norrman (S) väljs till ersättare i i Luft i Väst för resterande del av mandatperioden. 

 
 
 
Andreas Johansson 
Kommunfullmäktiges ordförande, Herrljunga kommun  
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

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

 

Ärende 15



Avsägelse

Jag avsäger mig min plats som ordinarie ledamot i kommunfullmäktgee

Vidare avsäger jag mig också mina platser som:

• Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

• Ordinarie ledamot i socialnämnden

• Ordinarie ledamot i krisledningsnämnden

Deta gör jag per den p2 maje

Anledningarna tll deta är personligae

_______________________________

Jimmie Stranne (SD)

Ärende 16



GA KONnfUN
Kornmunstymlsen

2020 -04- 2 7

Avsägelse

Jag avsäger mig min plats som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Vidare avsäger jag mej också mina platser som.

• Ordinarie ledamot i tekniska nämnden

• Även min plats i bygg och miljönämnden , , .

p Äve,, /%/'n'--pl,,Äg $o/n 6rsä%rc '’ h''7/:*:’“” sa#/9'4

Detta gör jag per 12 maj

Anledningarna till detta är flytt från kommunen.

Tommy Thutin ( SD )

Ärende 17



GA KONn4UN
Kommunstyrelsen

1020 -03- 2 4
TIll

Herrljunga Kommun
L8/aa Bf 1

Medborgarförslag

Tillgänglighet inom tätorterna i Herrljunga Kommun.

Många äldre och funktionshindrade har svårt att ta sig gående till affärer och

andra aktiviteter i våra tätorter på grund av långa avstånd.

I Herrljunga tätort upplever många att de har svårt att ta sig till de aktiviteter
som ordnas av Hembygdsparken o Folkets Park. Dessutom har många svårighet
att gå till vårdcentralen/apoteket. Tyvärr saknas bänkar där man kan sätta sig
och vila en stund.

Genom att placera ut bänkar i tätorterna ökar tillgängligheten särskilt för äldre
och funktionshindrade samtidigt som trivseln ökar för alla boende och
besökande till kommunen. Fler sittplatser är också en friskvårdsåtgärd samt även

en miljöfråga då många kan gå i stället för att ta bilen.

Jag föreslår att:

Sittplatser/bänkar placeras utefter Storgatan mellan Apoteket och Haraberget,
efter Ringleden samt Alingsåsvägen mot östergården i Herrljunga.

Sittplatser/bänkar placeras efter gång o cykelvägen mellan Ljung/Annelund samt

på övriga platser för att underlätta för gående.

3Z;4 &Efcb / aU ,i ,,O
Birgittä Larsson

Herrljunga

Ärende 18



  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Andreas Johansson 

 
Ordförandeskrivelse 

2020-04-29  
DNR KS 71/2020 679     

Sid 1 av 1    
 

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

  

 
Beslut om nationaldagsfirande 2020 
 
Sammanfattning 
På grund av den rådande pandemin av coronavirus och de riktlinjer vi har vad gällande 
folksamlingar och på andra sätt försöka hindra smittspridning så kommer det inte att vara 
möjligt att genomföra ett firande av nationaldagen detta år i kommunens regi.  
 
Medborgarceremonin kommer att flyttas fram till ett senare tillfälle när denna pandemi är 
över, i nuläget går det ej att sätta ett datum.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-04-29 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Kommunens nationaldagsfirande kommer att ställas in under 2020. 
2. Medborgarskapsceremonin flyttas till ett senare datum efter pandemin under 2020.  

 
 
Andreas Johansson 
Kommunfullmäktiges ordförande, Herrljunga kommun  
 
 
 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

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

 

Ärende 19



SAMFOND NR 1

Org.nr 866601 -7515

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2019

Meddelande 1



Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal

donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras
kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av
utbildninqsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden

skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 140 800:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas Mix fond uppgår till 370 558:- per 201 9-12-31.

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 219 622:- per 201 9-12-31
Utdelninqsbart 201 9-12-31 165 233.-

RESULTATRÄKNING 2019 2018

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag 0 0

0Resultat före finansiella poster 0

0

51 151

51 151

Utdelning Robur Bas Mix fond

Värdeförändring Robur Bas Mix fond

0
-20 021

-20 021Utdelningsbart Redovisat resultat

BALANSRÄKNING 19-12-31 18-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas Mix fond 219 622 219 622

Summa Tillgångar 219622 219622

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fondkapital
Årets resultat

IB 168 471 239 643
51 151 -20 021

Summa Eget Kapital 219 622 219 622

Summa Skulder o Eget kapital UB 219622 219622

Marknadsvärde 370 558 319 407

Meddelande 1



Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Herrljunga 2020- 00 - 1 1

d%4tiM 36VaLfö7
Annica Steneld

Chef Bildningsförva ltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2020- 03 -/ 6

kommunfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 1



REVISIONSBERÄTIELSE FÖR SAMFOND 1 (866601-7515)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2019.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2020-03-16

Meddelande 1



SANIFOND NR 2

Org . nr 866601 -7523

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2019

Meddelande 2



Samfond nr 2 Org.nr 866601 -7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6
donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras
kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras
av socialnämnden, som också har beslutanderått om avkastningens fördelning. Nämnden
skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets,
Samfondens kapital var 1982 61.800:-.
Det aktuella marknadsvärdet i Robur Mixfond uppgår till 1 04 931,01:- per 201 9-12-31
Aktuell anskaffn.utgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 63 484.-- per 2019-12-31.
2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts
Utdelninqsbart 2019-12-31 12 147:-

Utdelnings
RESULTATRÄKNING bart Summa 2019 2018

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag
Återköp av andelar

-99 769
1 0 465

-99 769 0
10 465

-1 o ooo

Resultat före finansiella poster -89 304 0 -10 000

3 757
-5 121

-11 365

Utdelning Robur Bas Mix fond
Värdeförändring Robur Bas Mix fond

41 520
59 931

12 147

46 134 0
66590 14485

Utdelningsbart Redovisat resultat 23420 14485

BALANSRAKNING 19-12-31 18-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas mix fond 63 484

63 484

63 484

63 484Summa Tillgångar

Skulder o Eqet kapital
Eget Kapital

Fondkapital
Årets resultat

IB 49 000
14 485

63 484

74 849
-1 1 365

63 484Summa Eget Kapital

Summa Skulder o Eget kapital UB 63 484

104 931

63 484

90 446Marknadsvärde

Meddelande 2



Samfond nr 2

Org.nr 866601 -7523

Herrljunga 2020- OC> - IÖ

(1@ aw86%1 31%ML
Ira Säljö

ief Socialförva1
,17 ~Eva Larsson

Ordf soc nämnden Igen

Min revisionsberättelse har avgivits 2020- .=>3-/ 6

fullmäktige utsedd revisor

Meddelande 2



REviSiONSBERÄnELSE FÖR SAMFOND 2 (86660i-7523)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2019.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2020-03-16

Meddelande 2



SAMFOND NR 3

Org .nr 866601 -7531

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2019

Meddelande 3



Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2
allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följ. villkor: 10% av avkastningen skall tillföras

kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av
kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen

skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital år 1982 var 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 115 298:- per 201 9-12-31

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 68 7 62 :- per 201 9-12-31.
Utdelninqsbart 201 9-12-31 36 070:-

Utdelnings-
bart SummaRESULTATRÄKNING 2019 2018

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag -46 450 -46 450 -13 600 -20 000

Resultat före finansiella poster -46 450 -13 600 -20 000

Utdelning Robur Bas Mix fond

Värdeförändring Robur Bas Mix fond

34 408
48 113

36 070

38 231
53 459

45 239

5 453
17 637

9 490

6 999
-7 118

-20 119Utdelningsbart Redovisat resultat

BALANSRAKNING
Tillgångar

19-12-31 18-12-30

Omsättningstillgångar

Robur Bas Mix fond 68 163

68 163

76 310

76 310Summa Tillgångar

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fond kapital
Årets resultat

IB 58 673
9 490

68 163

96 429
20 119

76 310Summa Eget Kapital

Kortfristiga Skulder
Skuld Herrljunga Kommun

Summa Kortfristiga Skulder

Summa Skulder o Eget kapital UB 68 163

115 298

76 310

111 261Marknadsvärde

Meddelande 3



utsedd

Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Herrljunga 20 -63- 09

Gunnar Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 20 -oj -/6

revisor

Meddelande 3



REViSiONSBERÄTrELSE FÖR SAMFOND 3 (866601-7531)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2019.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2020-03-16

Z:;JA -
4gte Olsson

Meddelande 3



DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS
MINNESFOND

Org .nr 866601 -7549

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2019

Meddelande 4



Dagny och Herbert Carlssons minnesfond
Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG
50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden,

som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.
Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 150 162.- - per 2019-12-31.

Aktuella anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 88 862:- per 201 9-12-31
Utdelninqsbart 2019-12-31 39 287:-

RESULTATRÄKNING Summa 2019 2018

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag 0

0

0

0Resultat före finansiella poster

Utdelning Robur Bas Mix fond

Värdeförändring Robur Bas Mix fond

0

20 728

20 728

0

8 113

-8 113c Redovisat resultat 39 287

BALANSRAKNING 19-12-31 18-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas Mix fond 88 862

88 862

88 862

88 862Summa Tillgångar

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fondkapita l
Årets resultat

IB 109 590
20 728

88 862

80 749

-8 113

88 862Summa Eget Kapital

Kortfristiga Skulder
Skuld Herrljunga Kommun

Summa Kortfristiga Skulder 0

88 862

150 162

0

88 862

129 434

Summa Skulder o Eget Kapital UB

Marknadsvärde

Meddelande 4



Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond
Org.nr 866601-7549

Herrljunga 2020- OO - / /

#al'7464 Jäv#4:/
Annica Steneld

Chef Bildningsförva ltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2020- OJ -- /6

6 kommunfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 4



REViSiONSBERÄTrELSE FÖR DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MiNNESFOND (86660i-7549)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2019.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2020-03-16

Meddelande 4



BESLUT

Dnr:

1/1

2020-04-14

201-15741-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
7 april 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Herrljunga
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ersättare: Finn Svensson
Avgången ersättare: Anette Aleryd

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Herrljunga

Ledamot Ersättare

Inger Gustavsson
Håkan Körberg
Charlotta Norén

1. Jan-Olof Brorson
2. Finn Svensson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Herrljunga kommun
Ny ersättare
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Meddelande 5
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