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Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
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KF § 73 DNR KS 191/2016 912 

Information från revisionskollegiet 

Erik Nilstad, revisor, informerar om revisionens arbete och plan för granskning 
2016. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i 
kommunen 

Sammanfattning 
Motion inkom 2015-10-23 från Lennart Ottosson (KV) med följande förslag: 

"Hagen utvecklas till kommunens demenscentra. Här ska personer med demens
sjukdom kunna få anpassad vård- och omsorg med hög kvalitet. Det ska innehålla 
bostadsgrupperför vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet 
samt utrymmen.för aktiviteter, mötesplatser och trädgård. 
Hemgården och Gäsenegården renoveras och byggs om till lägenheter med.full 
standard så att de.flexibelt kan utnyttjas som trygghetsboende och vård- och om
sorgsboende beroende på aktuellt behov. Gemensamma avdelningsutrymmen tas 
bort och ersätts med en allaktivitetslokal med ex. v. restaurangkafe, gym och plats 
för sociala aktiviteter mm. " 

Hur tillgodoser vi framtidens behov av äldreomsorg? Hur skapar vi en god och so
lidarisk äldreomsorg i framtiden? Hur vill vi bo när vi inte klarar vardag och bo
ende av egen kraft? 
Det finns inget enkelt svar på någon av dessa frågor. Frågorna berör investerings
behov och utfonnning av lokaler. Även hur vi formar omsorgen om våra äldre samt 
avsätter tillräckligt stora ekonomiska resurser. Ekonomin styrs av skatteunderlaget i 
vår kommun samt i övrigt tilldelning av generella och riktade statsbidrag. Vi har 
begränsade möjligheter att höja skatten! 
Befolkningsprognoser pekar på att vi blir allt fler som når en ålder av 85+. Andelen 
äldre ökar alltså enligt prognosen och de äldre blir fler än vad de någonsin varit, 
samtidigt som de som svarar för nettoproduktionsöverskottet står för en allt mindre 
andel. De sjuka åren är ungefär lika många, men de kommer senare. Mönstret är 
detsamma även i de högsta åldrarna. En prognos för perioden fram till 2040 visar 
att utvecklingen fortsätter. De friska åren fortsätter att öka och de sjuka åren kom
mer senare. 
Utveckling och investeringsbehov gällande våra äldreboenden i vår kommun, Ha
gen, Hemgården och Gäsenegården hanteras idag i lokalresursplaneringsgruppen. 
Gruppen har en bred politisk sammansättning där berörda förvaltningschefer och 
ekonomer ingår. Gruppen för en diskussion kring det totala investeringsbehovet 
som finns. Förskola, skol- och äldreboenden inkluderas i underlaget och vägs sam
man i en totalbedömning där det ekonomiska utrymmet styr den totala investe
ringsnivån. 
Det övergripande ansvaret för dessa frågor ligger på kommunstyrelsen. Sakkun

skap och hantering av äldreomsorgsproblernatiken sorterar under socialnämnden. 
Att tillsätta ytterligare en politisk grupp som hanterar äldreomsorgsfrågorna känns 
inte meningsfullt, och leder förmodligen inte till annat än spekulationer kring hur 
ett framtidens boende kommer att se ut för den äldre generationen. 
Investerings-och lokalbehovet för våra äldre är inte en isolerad företeelse. En hel
hetsbedörnning måste alltid göras så att även barnomsorg och skola vägs in i 

Utdragsbes\yrkande 
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bedömning och underlag för varje investeringsperiod. Förslagen i motionen med ett 
demenscentrum på Hagen, en renovering av Hemgården och Gäsenegården till lä
genheter med full standard och möjlighet till ett flexibelt boende genererar kostna
der som kräver finansiering, eventuellt i form av extern lånefinansiering. Finansie
ringen i sig är idag inte det största problemet. 
Varje större investering ger driftskostnader inte bara i form av kapitalkostnader 
utan även kostnader i form av personal, inredning och utrustning. 

Oavsett hur stora visioner motionären än har, så styr den ekonomiska verkligheten 
vad vi fönnår att genomföra med de begränsade ekonomiska resurser som står till 
våti förfogande 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-01-05 
Kommunfullmäktige§ 181/2015-11-10 
Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen, inkommen 
2015-10-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av 
våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan 
idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen. finns med i 
det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i bud
getberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och om
sorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag. 

2. Motionen anses hänned besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av 

våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan 
idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen finns med i 
det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i bud
getberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och om
sorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag. 

2. Motionen anses hänned besvarad. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 74 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av 

våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan 
idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen finns med i 
det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i bud
getberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och om
sorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Uldragsbeslyrkande 
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Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entreprenad 

Sammanfattning 
Socialnämnden behöver ha fler möjligheter, än de som står till buds idag, för att ut
veckla kostnadseffektivitet och kvalitet i äldreomsorgen. Erfarenheter från kommu
ner som har äldreomsorg i både egen och annan regi visar att detta främjar utveckl
ingen av äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 71 /2016-05-03 
Kommunallagen 3.kap 16§. 
Socialtjänstlagen 2.kap 5§. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden bemyndigas 
att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herr
ljunga hemtjänstområde på entreprenad. 

Anette Rundström (S) föreslår att socialnämnden uppmanas att dra tillbaka sitt för
slag om att lägga ut delar av äldreomsorgen på entreprenad. 

Gunnar Andersson (M) bifaller socialnämndens förslag till beslut. 

Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette Rundströms (S) för
slag att uppmana socialnämnden att dra tillbaka sitt förslag om att lägga ut delar av 
äldreomsorgen på entreprenad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
socialnämndens förslag till beslut. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med socialnämndens förslag. 
Nej - i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag. 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med social
nämndens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 111 /2016-05-23). 

Utdragsbestyrkande 
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1. Kommunfullmäktige bemyndigar att socialnämnden lägger ut Hemgårdens 
vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde 
på entreprenad. 

Reservation 
Anette Rundström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström (S) att kommunfullmäktige avslår 
förslaget att bemyndiga socialnämnden att lägga ut Hemgårdens vård- och om
sorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad. 

Inger Gustavsson (L), Gunnar Andersson (M), Staffan Setterberg (KD) och Lennart 
Ottosson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bi
faller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i en! ighet med kommunstyrelsens förslag. 
Nej - i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag. 

Med 19 ja-röster mot I 0 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstningsbilaga I, KF § 75/2016-06-14). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Kommunfullmäktige bei11yndigar att socialnämnden lägger ut Hemgårdens 

vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde 
på entreprenad. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden 

Sammanfattning 
Med anledning av de stora utmaningar som socialnämnden står inför behöver ären
dena inför nämndens sammanträden beredas på ett bredare sätt. Presidiet har därför 
under de senaste beredningarna inför socialnämndens sammanträden inbjudit en re
presentant från kommunens största pai1i till att delta i dessa beredningar. 
Det har visat sig att detta är ett bra sätt för att komma fram till breda lösningar på de 
utmaningar vi har att möta. Reglemente för socialnämnden tillåter bara nämnden att 
ha ett rnyndighetsutskott. För att under innevarande mandatperiod på ett formellt 
korrekt sätt kunna fortsätta med att bereda ärendena på ett bredare sätt behöver so
cialnämnden kommunfullmäktiges tillstånd till att inrätta ett arbetsutskott. Detta ar
betsutskott föreslås bestå av socialnämndens presidium och en representant från 
kommunens största parti. Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför socialnämndens 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 69/2016-05-03 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

l. Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för in
nevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämn
dens presidium och en representant från kommunens största parti. 

2. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens 
sammanträden. 

Elin Al av ik (L) föresl år att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter med två le
damöter från oppositionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrel sen bifaller 
socialnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden tillstånd att för innevarande man

datperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av soci alnämndens presidium 
och en representant från kommunens största parti . 

2. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens 
sammanträden. 

Reservation 
Elin Al avik (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 76 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden tillstånd att för innevarande man

datperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium 
och en representant från kommunens största parti. 

2. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens 
sammanträden. 

Uldragsbeslyrkande 
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Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för 
kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. 
Årets budgetprocess startade med en budgetdag där tjänstemännen lämnade över 
budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna 
innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, 
investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar. 
I april anordnades ett budgetmöte med infonnation om regeringens vårproposition. 
Budgetmodellen uppdaterades under april månad utifrån SKL:s cirkulär 16: 15 
(budgetförutsättningar 2016-2019) samt ny befolkningsprognos från SCB. 
Uppdateringen skickades ut i början av maj till politiker i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen samt fackliga representanter. 
Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2016 som för 2015; 21, 94. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11 
Inriktningsmål 
Beräkningar resultaträkning, balansräkning och investeringar 
Beräkningar resursfördelningsmodell 
Tidigare utlämnat material (budgetförutsättningar, verksamhetsförändringar och in
vesteri ngsbeskri vningar) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

beta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 

Ajournering. 

Anette Rundström (S) presenterar oppositionens budgetförslag och bifaller den
samma. 

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Alavik (L) 
bifaller oppositionens budgetförslag. 

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

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
Nej - i enlighet med oppositionens budgetförslag. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvalt
ningens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 98/2016-05-23 ). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budget och 

verksamhetsplan för 2017-2019 (bilaga 1, KS § 98/2016-05-23). 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till nämnder och 

styrelse att fördela beslutat kommunbidrag samt att arbeta fram verksam
hetsmål med verksamhetsplan. 

Reservation 
Socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

I kommunfullmäktige presenterar Johnny Carlsson (C) majoritetens budgetförslag 
och bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anette Rundström (S) presenterar oppositionens budgetförslag och bifaller den
samma. 

Ronnie Rexwall (KV), Ingemar Kihlström (KO) Gunnar Andersson (M) och And
reas Molin (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Inger Gustavsson (L), Björn Wilhelmsson (S) och Elin Hegg (MP) bifaller opposit
ionens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bi
faller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

~ 
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Mfss1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Fortsättning KF § 77 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Nej - i enlighet med oppositionens budgetförslag. 

Sid 

14 

Med 17 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstnings bilaga 1, KF § 77/2016-06-14 ). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för 2017-2019 

(bilaga 1, KS § 98/2016-05-23). 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och styrelse att fördela beslutat 

kommunbidrag samt att arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan. 

Reservation 
Socialdemokraterna, miljöpartiet och liberalerna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Utdragsbestyrkande 



H l! HERRLJUNGA KOMMUN 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 
Sid 

15 

I i°"""'" 

KF § 78 
KS § 100 

DNR KS 182/2016 942 

Revidering av finanspolicy i Herrljunga kommunkoncern 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2013-12-10, § 179, en finanspolicy för Herrljunga 
Kommunkoncern. De förändringar som föreslås syftar i första hand till att begränsa 
riskerna samt anpassa mötesfrekvensen för Finansrådet till vad som efterfrågas. Fö
reslagna förändringar är markerade i finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11 
Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad fi
nanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § I 00/2016-05-23). 

Elin Alavik (L) föreslår att "Om lån behöver tas upp.för enstaka investeringspro
jekt beslutas detta av Kommunfitllmäktige i samband med budgetbeslut i 1101 1e111-
ber . . , ändras till "Om lån behöver tas upp.för enstaka investeringspr(~jekt beslutas 
detta av Kommunfullmäktige. ·· i avsnitt 2. 

Elin H egg (MP) föres! år att " Vid placeringar av likvida medel ska 11 kommunen 
sträva efter att endast placera medel iföretag som" ändras till "Vid placeringar C/1' 

likvida medel skall kommunen endast placera medel i.företag som" i avsnitt 10. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att "Inte omsätter pengarfrån vapen, alkohol eller 
pornografi .. , ändras till ''Inte omsätter pengar.fån vapen. droger, tobak eller por
nografi. ·· i avsnitt I 0. 

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag 
och Elin Heggs (MP) förslag. 

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

Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågar om Elin Heggs (MP) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) ändringsförslag antas och finner att 
så sker. 

Utdragsbeslyrkande 



il ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ , KOMMUNFULLMAKTIGE 

Fortsättning KF § 78 
Fotisättning KS § 100 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid 

16 

I. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad fi
nanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § I 00/2016-05-23) 
med följande ändringar: 

• "Om lån behöver tas upp.for enstaka investeringsprojekt beslutas 
detta av Kommun.fullmäktige i samband med budgetbeslut i novem
ber. " ändras till "Om lån behöver tas upp.for enstaka investerings
projekt beslutas detta av Kommunfullmäktige. " i avsnitt 2. 

• "Vid placeringar av likvida medel skall kommunen sträva efter att 
endast placera medel i.företag som" ändras till "Vid placeringar av 
likvida medel skall kommunen endast placera medel iforetag som" i 
avsnitt 10. 

• "Inte omsätter pengar.från vapen, alkohol eller pornografi. " ändras 
till "Inte omsätter pengar.från vapen, droger, tobak eller porno
grafi." i avsnitt 10. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad finanspolicy Herrljunga 

Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23) med följande änd
nngar: 

• "Om lån behöver tas uppf(ir enstaka investcringsprojekt hcslutas 
detta av Kommunfit!lmäktigc i samband med budgetbeslut i novem
ber." ändras till "Om lån behöver tas uppfhr enstaka investcrings
projekt beslutas detta av Kommunfit!lmäktige. " i avsnitt 2. 

• "Vid placeringar av likvida medel skall kommunen sträva efter att 
endast placera medel i.företag som" ändras till "Vid placeringar av 
likvida medel skall kommunen endast placera medel iforetag som" i 
avsnitt 10. 

• "Inte omsätter pengar.från vapen, alkohol eller pornografi. ·· ändras 
till "Inte omsätter pengar.från vapen, droger, tobak eller porno
grafi. " i avsnitt 10. 

Uldragsbeslyrkande 
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KF § 79 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 169/2016 306 

Sid 

17 

Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilo
kaler samt tillstånd till att uppföra kontorsbyggnad 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om 
utökad borgensram med 17 000 000 kronor för att kunna uppföra en ny kontors
byggnad åt Strängbetong. 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra bygg
naden enligt nedan beskrivning. 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". 
Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om 
nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden. 
Byggnaden avser en ny kontorsbyggnad åt Strängbetong. Stiftelsen kommer att 
köpa en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs. Fastigheten blir i två plan om 
ca 470 m2 vardera, totalt ca 940 m2. Den totala kostnaden är beräknad till ca 
17 000 000 kronor. Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten. Hyresavtalet 
kommer att löpa under 25 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt till
ståndsansökan inkommen 2016-04-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

1. Stiftelsen Henljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 
17 000 000 kronor till totalt 161 000 000 kronor. 

2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 
bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en kontorsbyggnad beviljas . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 

17 000 000 kronor till totalt 161 000 000 kronor. 
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 

bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en kontorsbyggnad beviljas . 

Utdragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-06-14 18 

Fortsättning KF § 79 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Stiftelsen He1Tljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 

17 000 000 kronor till totalt 161 000 000 kronor. 
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 

bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en kontorsbyggnad beviljas. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 190/2016 306 

19 

Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilo
kaler samt tillstånd till att uppföra produktionslokal 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om 
utökad borgensram med 9 000 000 kronor för att kunna uppföra en ny produktions
lokal åt Kryddhuset i Ljung. 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra bygg
naden enligt nedan beskrivning. 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". 
Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om 
nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden. 
Byggnaden innebär en utbyggnad av egen fastighet som idag hyrs av Kryddhuset i 
Ljung. Utbyggnaden avser en produktionslokal om ca 600 m2 med kontor, berg
värme och viss ventilation. Den beräknade kostnaden uppgår till ca 9 000 000 kro
nor. Hyresavtalet löper på 25 år. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt till
ståndsansökan inkommen 2016-04-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 9 000 
000 kronor till totalt 170 000 000 kronor. 

2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 
bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en produktionslokal beviljas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 9 000 

000 kronor till totalt 170 000 000 kronor. 
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 

bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en produktionslokal beviljas . 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-06-14 20 

Fotisättning KF § 80 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 9 000 

000 kronor till totalt 170 000 000 kronor. 
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta 

bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en produktionslokal beviljas . 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 163/2016 963 

Sid 

21 

Ansökan om kommunal borgen fiberföreningen Mollaryd, Molla, 
Vesene 

Sammanfattning 
Mollaryd, Molla och Vesene Ekonomisk förening har 2016-04-16 kommit in med 
en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 3 022 000 kr. Föreningen har 205 
medlemmar och 245 fastigheter inom sitt område per 2016-01-31 som vill ansluta 
sig till föreningens fibernät. Anslutningsgraden till föreningen är ca 70 %. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-05-04 
Ansökan om borgensförbindelse från fiberföreningen Mollaryd, Molla, Vesene in
kommen 2016-04-16 

Jäv 
Anderas Mol in (C) och Elin Hegg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
en eller beslut av ärendet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Mollaryd, Molla och Vesene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 3 
022 000 kr. inom ramen för statligt stöd. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Jäv 

1. Mollaryd, Molla och Vesene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 
3 022 000 kr. inom ramen för statligt stöd. 

I kommunfullmäktige anmäler Anderas Malin (C), Torbjörn Holgersson (C) och Elin 
Hegg (MP) jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Mollaryd, Molla och Vesene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 

3 022 000 kr. inom ramen för statligt stöd. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 168/2016 942 

Sid 

22 

Begäran att få använda överskott från 2015 bygg- och miljönämn
den 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har lämnat in en begäran om att få använda tidigare års 
överskott. Begäran är på 87 520 kr och ska användas till att betala en faktura som 
inte bokades upp vid årsbokslutet. 
Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver 
uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är 
att "en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott uti från 
gällande finansiella mål''. 
Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och under
skottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna 
har resultatet uppgått till cirka 0,5 %. 
Eftersom resultat prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses ing
en möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 20 I 6-05-10 
Bygg- och miljönämnden § 2212016-04-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen avslår bygg- och miljönämndens begäran. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Bygg- och miljönämndens begäran avslås. 

T kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Bygg- och miljönämndens begäran avslås. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 172/2016 942 

Sid 

23 

Framställan om att få använda överskott från 2015 socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden har lämnat in en framställan om att få använda tidigare års över
skott. Begäran är på 105 tkr och ska användas till habilitetsersättning för personer 
på daglig verksamhet. 
Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver 
uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är 
att "en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån 
gällande finansiella mål ''. 
Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och under
skottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna 
har resultatet uppgått till cirka 0,5 %. 
Eftersom resultat i prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses 
ingen möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-10 
Socialnämnden § 7012016-05-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens framställan. 

Elin Hegg (MP) föreslår att kommunstyrelsen beviljar socialnämndens framställan . 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens framställan avslås . 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialnämndens 
framställan . 

Elin Hegg (MP), Inger Gustavsson (L), Björn Wilhelmsson (S) och Tony Niva (SO) 
bifaller Lennaii Ottossons (KV) förslag till beslut. 

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajournering. 

Utdragsbestyrkande 
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Fotisättning§ 83 

Andreas Johansson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda finansiering 
för införande av habilitetsersättning. 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet återremitteras . 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda finansiering för 

införande av habilitetsersättning. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
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Äskande om medel för utökad förskoleverksamhet i Innerby för
skoleområde från bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade den 4 april 2016, § 56, att utöka förskoleverksamheten 
i Herrljunga tätort med ytterligare en avdelning. Utökningen sker genom att hyres
avtalet med Equmeniakyrkan förlängs fram till halvårsskiftet 2017. I samband med 
beslutet av utökningen så äskade bildningsnämnden tillskott på 850 tkr för att fi
nansiera utökningen. 
Vid bildningsnämndens möte den 9 maj presenterades en justerad barn- elevantals 
prognos i tertial rapporten. Den nya volymprognosen visar en förväntad minskning 
på förskolan och grundskolan medan volymerna förväntas öka på fri tidshem och 
gymnasieskola. Totalt sett förväntas 8 fler barn/elever i bildningsnämndens an
svarsområde jämfört med budgettilldelningen i demografimodell~n. Eftersom de
mografimodellen fördelar en större summa för barn i förskolan järn fört med fri tids
hem så leder den förväntade volymökningen ändå till att bildningsnämnden har fått 
för stor kompensation i demob'Tafimodellen. Totalt sett rör det sig om cirka 900 tkr 
(888tkr). Bildningsnämndens driftprognos har en positiv avvikelse på 950 tkr vid 
tertial 1. 
I verksamhets- och ekonomistyrprinciper står det på sida 6 att ''volymförändringar 
ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är inte skäl för tilläggsanslag''. 
Vid beräkning av nämndernas över- och underskott står det på sida 7 att ''vid be
räkning av över- respektive underskott skall avstämning göras av beräknade demo
grafiska förändringar och beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga 
förändringar. 
Vid årets bokslut kommer demografimodellens budgettilldelning att stämmas av 
mot den verkliga förändringen. Om bildningsnämndens senaste volymprognos hål
ler i sig innebär det att cirka 900 tkr kommer att avräknas från bildningsnämndens 
resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-10 
Bildningsnämnden § 56/2016-04-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen avslår bildningsnämndens äskande om 850 tkr. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Bildningsnämndens äskande om 850 tkr avslås. 

U\dragsbes\yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2016-06-14 26 

Fortsättning KF § 84 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Bildningsnämndens äskande om 850 tkr avslås. 

Uidragsbeslyrkande 
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KF § 85 
KS § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS I 80/2016 992 

Sid 

27 

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Borås
regionen Sjuhärads kommunalförbund 2015 

Sammanfattning 
Årsredovisning har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
Som medlemmar i har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberät
telse och ekonomisk redovisning. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-09 
Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunal förbund daterad 2016-05-
04 
Årsredovisning Boråsregionen Sjuhärads kommunal förbund daterad 2016-05-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

I. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo
visningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunal förbund 2015. 

2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 
års verksamhet och räkenskaper. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I . Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2015. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet och räkenskaper. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredo

visningen för Boråsregionen Sjuhärads kornmunalförbund 2015. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet och räkenskaper. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1gn 

KF § 86 
KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 184/2016 992 

Sid 

28 

Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Sammanfattning 
Budget och verksamhetsplan år 2016 har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 
kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 
18 391 768 kr varav 8 000 000 kr är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna 
för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till l 000 tkr. 
För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer 
med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. Målet med ca 4000 tkr i 
eget kapital kvarstår. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 
2 700 000 kr. Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-05-13 
Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunal förbund 
inkommen 2016-05-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

I. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för 

Boråsregionen, Sjuhärads kornmunalförbund. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 87 
KS § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNRKS 174/2016912 

Sid 

29 

Lekmannarevisorerna roll och ansvar kopplat till arvodesregle
mente för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt "Reglemente om arvode och ersättningar till för
troendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun". 
I dokumentet regleras ersättning till av kommunfullmäktige valda revisorer. Årsar
vode är fastställt till 1,7 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter. Årsarvode 
ska utgöra ersättning för samtliga sammanträden föranledda av det tilldelade och 
accepterade förtroendeuppdraget. I arvodesreglementet finns reglerat när valda le
damöter med årsarvodering kan uppbära timarvodering. Särskilt reglerat är detta för 
övriga ledamöter i bolagsstyrelse och stiftelsestyrelse. 
Lekmannarevisorerna utgör en särskild del av aktiebolagen och är ett särskilt bo
lagsorgan. Diskussioner har förts avseende kostnader för aktiebolagen avseende ar
voderingen av lekmannarevisorerna samt det ändamålsenliga i tolkningen av kom
munfullmäktiges arvodesreglemente att arvoderingen av lekmannarevisorerna ingår 
i årsarvodet, i enlighet med resultatet av Demokratiberedningens arbete inför man
datperioden 2015-2018. 
De utsedda revisorerna har olika omfattande uppdrag beroende på vad som tilldelas 
och vad som överenskommes. Avseende lekmannarevisorernas uppdrag kan dessa 
bli olika fördelade med olika omfattning. 
Frågan har ställts till kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Demo
kratiberedning 2017, avseende tolkningen av arvodesbestämmelserna för lekmanna
revisorerna i bolagen. 
Slutsatsen efter diskussionerna är att från och med 2016-01-01 ska aktiebolagen an
svara för finansiering och utbetalning av timarvoden till lekmannarevisorerna. 
Lekmannarevisorernas uppdrag ska betraktas ligga utöver det uppdrag revisorerna 
har som valda revisorer inom kommunen. 
Det innebär att de valda revisorerna uppbär årsarvode. 
Uppdrag som lekmannarevisor ska ersättas utöver årsarvoderingen, då detta är att 
betrakta som ett särskilt uppdrag, särskilt bolagsorgan, i aktiebolagen. 
Timarvoderingen ska ersättas av aktiebolagen utifrån en särredovisad detaljbudget 
avseende lekmannarvisionens totala budgeterade kostnader för verksm11hetsnret. 
Mötesagenda med mötestid samt timredovisning ska redovisas till aktiebolagets 
förvaltning för utbetalning av timarvode. 
Vid eventuella beslut ska revidering av gällande arvodesreglemcnte ske. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-04 
Arvodesreglemente Herrljunga kommun 

Uidragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 87 
Fortsättning KS § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige; 

Sid 

30 

1. Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-
01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med 
gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-

01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med 
gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-

01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med 
gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 88 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

DNR KS 176/2016 730 

Sid 

31 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
per 2016-03-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
Ett av de rapporterade ärendena gällande särskilt boende är verkställt. De rapporte
rade ärendena gällande familjebehandling är båda avslutade. Gällande ärendet 
trygghetslann är personen, på obestämd tid inte hemma, vilket har rapporterats . 
Avbrott i verkställighet av kontaktperson är även ett ärende för Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO gällande eventuell ansökan om särskild avgift. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 6312016-05-03 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 

2016-03-31 läggs till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 

2016-03-31 läggs till handlingarna. 

U\dragsbes\yrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

KF § 89 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande DNR 

Hantering av verksamheternas över
respektive underskott från 20 l 5 Vår
gårda kommun 

KS 161/2016 942 

2 Revisionsplan 20 l 6 för Herrljunga KS 19112016 912 
kommun och dess helägda bolag och 
styrelser 

3 Evakuerings boende för nyanlända i KS 92/2016 109 
Herrljunga kommun 

4 Återrapportering av kommunfullmäk- KS 122/2016 101 
tiges beslut 2016 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 

32 



Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

Budget 2017 - 2019 Herrljunga kommun. 
Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens vä l. 

Våga vilja växa. 

En av våra utmaningar när vi arbetar mot att uppfylla vår vision, att bli 10 000 invånare 2020, är att 

investera i en takt som anpassas efter våra ekonomiska förutsättningar. Investeringsnivån för 2017 

ligger på ett belopp som är i överkant för att kännas helt komfortabel om vi skall ha en god 

ekonomisk hushållning. Det finns dock budgetposter som ger bra avkastning på investerat kapital, 

vilket balanserar den höga investeringsnivån. Exempel på detta är fortsatt satsning på på EPC projekt 

och investering i solceller för elproduktion på Hagens tak. Vi sätter i vårt budgetförslag en nivå på KPI 

till 1 %. Lönerevideringen lägger vi på 2,7 %. Våra finansiella mål ligger fast. Ett resultat på minst 2 % 

är nödvändigt för att göra det möjligt att fortsätta investeringar i en takt som är ekonomiskt 

försvarbart kommande år. Vårt budgetförslag innehåller ett resultat på 2,2 % och motsvarar 11,3 

miljoner kronor. Soliditeten ligger i vår budget på 72,7 %. 

Den höga investeringsnivån på 35,2 miljoner kronor under 2016 för Horsby gör att vi avvaktar med 

att sätta ett investeringsbelopp för Horsby 2017. Vi vill dock understryka att satsningen på Horsby 

förskola och skola fortsätter. Altorpskolans renovering och uppfräschning ryms inom posten 

reinvesteringar fastigheter under tekniska nämnden. Förskolan sländan flyttas från Hagen till Horsby 

så att utrymme ges för fortsatt utveckling av demenscentrat på Hagen. 

Vi ger socialnämnden en förstärkning på 609 tkr för att ge bättre möjlighet till en god vård och 

omsorg åt våra äldre. 

Detaljplanearbetet har fortsatt hög prioritet för att möjliggöra en ökad byggnation av bostäder. Ett 

fortsatt arbete med att ta fram nya områden för byggnation är ett prioriterat område 2017 och 

framåt. 

Vi avsätter 3 miljoner kronor som tillväxtmedel under KS ansvar, där en fortsatt satsning på 

besöksnäringen med 400 tkr är prioriterad och viktig för att få en kontinuitet över tid . Samarbetet 

med Svenska kyrkan och arbetsförmedlingen på Gäsene Cafe fortsätter under 2017 där vi avsatt 130 

tkr av tillväxtmedel. 

Vårt budgetförslag bygger på en oförändrad skattesats på 21,94 kr . 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

Inriktningsmål 2017 och 2018-2020 

VISIONEN FÖR HERRLJUNGA KOMMUN 

VÅGA - VILJA - VÄXA 

Övergripande mål 

Herrljunga kommun har år 2020 10 000 invånare. 

Inriktningsmål för Budget 2017 

• Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 
• Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 
• Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 
• Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat 

näringsliv! 
• Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 
• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av 

kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet 

llerrl ,i un ga kommun, Box 20 1, 524 23 Herrljunga • BESÖKSADRESS Torget I, Herrljunga 
TEU' FON 0513-170 00 • TEl, EFAX 0513-1 71 33 • ORG.NU MMER 212000-1520 • www.herrljun ga.se 
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Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

Majoritetens förslag till resultaträkning 2017 - 2019 

Bokslut Budget Prognos Förslag I Förslag Förslag 

tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens nettokostnader -455 241 -474 546 -480 635 -485 962 -496 423 -507 290 

Planenliga avskrivningar -19 284 -20 230 -19 866 -22 928 -25 315 -26 457 

Verksamhetens nettokostnader -474 S2S -494 776 -500 501 -S08 890 -521 738 -533 747 

Skatteintäkter 372 525 392 371 390 663 405 022 415 724 426 257 

Generella statsbidrag 111 705 112 446 109 907 108 780 110 662 112417 

Extra statsbidrag 6170 6170 6170 

Finansiella intäkter 863 1200 900 900 900 900 

Finansiella kostnader -110 -300 -250 -625 -110 -110 

Årets resultat 10 4S8 10 941 719 11357 11608 11887 

Resultat i% av skatteintäkter 2,2% 2,2% 0,1% 2,2% 2,2% 2,2% 

Investeringsnivå -27 326 -28 360 -55 150 -39 585 -28 450 -32 050 

Ombudgetering från 2015 -11 039 

lnvesteringsäskanden Horsby -33 000 

Egna tillförda medel 29 742 31171 20 585 34 285 36 923 38 344 

Finansiellt över- resp underskott 2 416 2 811 -78 604 -5 300 8 473 6 294 

Externa lån 0 0 10 000 15 300 6 827 533 

Kommunbidrag -477 443 -490 391 -498 116 -sos 593 -SlS 462 -526 947 

Kapitalkostnad - avskrivningar 19 284 20 230 19 862 22 962 25 086 25 977 

Kapitalkostnad - Internränta 4 792 7 465 8 669 9139 9 023 9 250 

Gemensamma intäkter/kostnader -1874 -11850 -11 050 -12 470 -15 070 -15 570 

Avskrivningar -19 284 -20 230 -19 866 -22 928 -25 315 -26 457 

Verksamhetens nettokostnader -474 525 -494 776 -500 501 -508 890 -521 738 -533 747 

. . i\), 
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Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

Gemensamma kostnader 

Pens io nsutbeta In inga r -8 900 -8 600 -8 600 -8 900 -9 500 -10 000 

Utvecklings medel -3 000 -3 000 -3 000 

Bankkostnader -70 -70 -70 

Hantering av överskott 0 -2 000 -2000 

Pensionskostnader -1000 

Medfinansiering E20 -2 750 -2 750 -2 750 

Medfinansiering E20, sparbanken 800 0 800 0 0 0 

Rabatt lagstadgade arb giv avg 3 600 0 0 

Deponi Tumberg 2 500 0 0 

Semesterlöneskuld -500 -500 -500 -500 -500 

Återbetalning AFA 3 876 

Gemensamma kostnader -1874 -11850 -11050 -12 470 -15 070 -1.S 570 
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Bilaga 1, KS § 98/2016-05=23 

Majoritetens förslag till balansräkning 2016 - 2018 

Bokslut Budget Prognos Förslag Förslag Förslag 

tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 267 419 305 683 346 742 363 399 366 534 372 127 

Finansiella anläggningstillgångar 149 030 143 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Summa anläggningstillgångar 416 449 448 683 496 742 513 399 516 534 522127 

Bidrag till statlig infrastruktur 6 289 400 3 000 500 500 500 

Förråd/ exploatering 0 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Kortfristiga fordringar 42 280 25 000 25 000 30 000 30 000 30 000 

Kassa och bank 65 343 40 000 20 000 5 000 5 000 5 000 

Summa omsättningstillgångar 113 912 67 600 so 200 37 700 37 700 37 700 

SUMMA TILLGÅNGAR 530 361 516 283 546 942 551099 554 234 559 827 

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Summa eget kapital 390 184 401125 390 903 402 Z26 413 863 425 750 

(därav årets resultat) 10 458 10 941 719 11323 11637 11887 

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

Avsättningar för pension 7 414 6 200 7 500 7 500 7 600 7 700 

Övriga avsättningar 18 000 15 000 15 200 15 200 15 200 15 200 

Summa avsättningar 25 414 21200 22 700 22 700 22800 22 900 

Långfristiga skulder 9 126 18 326 18 326 20 000 0 0 

Kortfristiga skulder 105 637 75 632 115 013 106 173 117 571 111177 

Summa skulder 114 763 93 958 133 339 126173 117 571 111177 

SUMMA EGET KAPITAL, 

"-~ 
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Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER I 530 361 516 283 546 942 551099 554 234 559 827 

Diff 0 0 0 0 0 0 

Nyckeltal 

Soliditet 73,6% 77,7% 71,5% 73,0% 74,7% 76,1% 

Självfinans ieringsgrad 108,8% 109,9% 37,3% 82,1% 179,6% 108,0% 

Resultat genom skatteintäkter 2,2% 2,2% 0,1% 2,2% 2,2% 2,2% 

Investeringar 35 783 51650 99 189 39 585 28 450 32 050 

Avskrivningar -19 300 -20 230 -19 866 -22 928 -25 315 -26 457 

. ,\,, 
-t"'\ "'-·. . ~· 1..::.... \ ~ 

. ...._., \'\.., . ~~ua 



Bilaga 1, KS § 98/2016-05-23 

Majoritetens förslag till investeringsbudget 2017 - 2019 

Beslutad Förslag Förslag Förslag Utanför 

Budget Budget Budget Budget budget 

Skattefinansierade investeringsutgifter 2016 2017 2018 2019 period 

Markköp 700 1000 1000 1000 

IT-Hårdvara centrala nätverket 900 0 0 0 

IT-Infrastruktur licenser 0 900 900 900 

IT-Centrala licenser 0 500 900 900 

IT-Servers för utökad lagringskapacitet 1000 0 0 0 

Konstgräsplan Herrljunga 0 0 5 000 0 

Konstgräsplan Annelund/Mörlanda s 500 I 0 0 0 

Joelsumma kommunstyrelsen 8100 2400 7 800 2800 

Inventarier 1000 1000 1000 1000 

Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300 300 

Inventarier vid Hors by förskola och skola 0 750 750 0 

Förskola Molla (samt skola, kök o matsal) 19 939 0 0 0 

Horsby förskola/skola/kök och matsal 35 200 0 0 0 50 000 

Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 200 0 0 

Ombyggnad Altorpskolan 0 0 3 000 4 500 30 000 

!Delsumma Bildningsnämnden 56439 2 250 5 050 5 800 

Mobillås 1500 0 0 0 

Digitala larm 600 0 0 0 

HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn 0 600 0 0 

Stöd boende för ensamkommande flyktingbarn 0 120 0 0 

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler 0 2 000 0 0 

I nve nta rie r 400 500 500 500 

Nyckelskåp 0 500 0 0 

'\ :>.: ~ 
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Förstudie LSS boende 

Hagen etapp 3 

Hagen etapp 4 

Hagen etapp 5 

Hemgården 

Hemgården larm 

Arkiv 

I Delsumma socialnämnden 

Inventarier 

In- och utalarmeringssystem 

Bilkärror 

Släck/tankbil Annelund 

Vatten/skumtank 

Räddningsmaterial 

I Delsumma Bygg och miljönämnden 

Maskiner fastighetsskötsel 

Verksa mhetsa n passningar 

Säkerhetshöjande åtgärder 

Städ och tvättmaskiner 

Byte maskiner i kök enligt utbytesplan 

Eggvena skola, soprum 

GC-väg 181/183 söderut 

Asfaltering 

Mindre gatuanläggningar 

Upprustning allmänna lekplatser 

Upprustning av torget 

Lekplats Mörlanda 

Idrottshall 

Kyldisk reception/cafe i simhallen 
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0 200 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 7 500 

0 0 0 

1000 0 0 

300 0 0 

5 020 700 8000 

150 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3 000 0 0 

0 0 1000 

200 200 200 

3 350 200 1200 

200 200 200 

1000 1000 1000 

1000 700 1000 

250 250 250 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1000 1000 1000 

2 000 1000 1000 

200 200 200 

0 0 800 

250 0 0 

50 0 0 

50 0 0 
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Ventilation sporthallen, Svea 8 250 0 0 0 

Dusch och omkl. Rum sporthallen, Svea 8 500 0 0 0 

Inventarier redskap till idrottshallen 50 50 0 0 

Redskap simhallen 800 0 50 0 

Redskap Mörlandahallen 0 50 0 0 

Takbyte Hagens äldreboende 4 000 0 0 0 

Gamla skolbyggn. Od, underhållsarbeten 2 440 0 0 0 

Reinvesteringar fastigheter 0 6 400 7 300 5 800 

UPS, batteribackup 0 165 0 0 

Solceller Hagens äldreboende 0 2 000 0 0 

EPC projekt 0 8 900 0 0 

Ombyggnad Eggvena skola - kök 1000 0 0 0 

Minskning av tekniska nämndens ram l 000 0 0 0 

Utbyggnad bowlinghall Mör/anda 

!Delsumma Tekniska nämnden 13 490 23 565 11 700 11 2.50 

jsumma skattefinansierade inv. utg. 93 220 36 585 25 450 29 050 

!Avgiftsfinansierade i nvesteri ngsutgifter 

Omlastningsstation Tumberg 1000 0 0 0 

!summa avgiftsfinansierade inv. utg. 1000 0 0 0 

I Exploaterings i nveste ringar 

Kvarteret Linden 250 

Exploatering 0 3 000 3 000 3 000 

Exploatering Horsby 6 019 

jsumma exploateringsinvesteringar 6 269 3 000 3 000 3 000 

!Summa Investeringar 100 489 39 585 28 450 32. 050 

-c- ·.~,\\~ 
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Majoritetens förslag till kommunbidrag 2017 

2017 Budget 2016 

Kommunfullmäktige, 

Valnämnd, revision 

Kommunstyrelsen 

Blldningsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Lönerevidering 2016 

Lönerevidering 2017 

Förändrad kap.kostn. 2016 

Förändrad kap.kostn. 2.017 

Summa 

KPI 1 % 

Lönerevidering 2,7 % 

~<\~ ~ (Jj 

1588 

34 749 

230 500 

182 559 

16 203 

13 849 

7 324 

3 619 

490 391 

Politiska 

prioriteringar 

tillfälliga 2016 

100 

-4 167 

-4 267 

Prisökn. 

7 

259 

798 

381 

114 

12 

1571 

Demografisk 

förändring 

1592 

2 875 

-
4 467 
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Nationella Politiska 

beslut prioriteringar 

100 

75 

80 

155 100 

Ram- Politiska Kommunbidrag 

växling justeringar 2017 

-395 

325 609 

~10 :--

Tillgängligt kommunbi 

Differens 

1595 

30446 

232 965 

186 829 

. - .. ·- - -~f-1.§L3;\1; 
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' .13,861· 

- '7324 
' .8 731 

0 

3 619 
3 906 

505 593 

505 593 
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DOKUMENT ANSVAR: Ekonomichef 

Policy 
F'inltnspolicy Herrzjunga Kon1munkoncer1l 

Ko111111unfl.ill111äktige har den 14 juni 2016 fattat beslut om ny/reviderad Finanspolicy Herrljunga 
Ko111111 u11 koncern, att gäl la torn 2018-12-3 l. 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23 

Innehållsförteckning 

I. Mål 

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning 

3. Leilsing 

4. ll<rnlering av ränteriske1· och långsiktig kreditförsör:jning 

) . f-'i rn11mi\d 

o. Kc111ccrnkonto 

7. Godkända tinansiella instrument 

8. Ansvar och befogenheter 

9. Organisation 

I 0. Placering av likvida medel 

11 . Dokumentation 

12. Rapporte1ing 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 



Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23 

Denna finanspolicy innefattar riktlinjer för penninghanteringen och omfattar Herrljunga kommun , 
kommunens helägda bolag, bolag där kommunen har det övervägande in1lytandet, stiftelser samt 
förvaltade fonder förutom i sådana fall särskilda placeringsföreskrifter accepteras av 
kommunfullmäktige. Den organisatoriska uppbyggnaden skall vara sådan att bästa möjliga resultat 
uppnås för kommunkoncernen totalt. 

1. Mål 

Kommunkoncernen ska ll ha en effektiv och affärsmässig penninghantering. 
Kommunkoncernen skall slräva efter att optimera räntenettot under hänsynslagande till 
11 rnrnspo I icyns restriktioner. 

1<0111111u11ko11cerncns agcrnnde på f'inansrnar lrnaden skall kä1111ctcck11as av god bi1111edo111 0111 
marknads l'örhål landen och de möj I igheter och ri ske r som är förknippade med fi 11<1nsvcrksnm hc1 cn . 
J<o1111nu11koncerne11s risktagande skall präglas av försiktighet hc'\dc vad giillcr cn ~Jild;1 <1lliircr och 
del tolnla ri sk l<1gnnc\el. 

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning 

Uppl<\ning l'ör kommunen skall ske genom den centrala finansfunktionen på ekonomikontoret. 
f3olag och stifte lser ansvarar för sin egen långfristiga upplåning. Bolagen skall samordna 
upplåningen med kommunen för att uppnå optimal riskspridning. 

Ko111111unens finansiella mål är att inte lånefinansiera några investeringar. Om lån behöver tas upp 
för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut 
i novcm ber. 

Upphandling av lån skall ske med affärsmässighet. Finansiella tjänster lyder dock inte under LOU 

3. Leasing 

Eventuell finansiering genom med leasing skall samordnas av ekonomikontoret med övriga 
fi nansi eringsal temativ. 

4. Hantering av ränterisker och långsiktig kreditförsörjning 

Med r·änterisk menas hur en lånestock påverkas av förändringar i ränteläget. Motsvarande gäl ler i 
fråga om placeringar med tex fast ränta där värdet förändras till följd av förändringar i ränteläget. 

Kommunstyrelsen och respektive bolags/stiftelses styrelse har befogenhet att besluta om 
upptagande av lån inom i budget angiven låneram eller om refinansiering vid avveckling av lån 
snrnt om rän tebindning och löptider. Bolagen skall använda kommunal borgen för sin upplåning. 
Ekonomikontoret har ansvar·et för riskanalysen för kommunkoncernen. 

5. Finansråd 

Komrmrnkoncernen skall sträva efter samordning av ränteriskerna genom alt f·ördcla 
1·~intebi11dningstiderna för lån över tiden. Därför skall elt finansråd bestående av 
komrmrnensckonomichel· och respektivebolags verkställande direktör 11•c1 :.:.u11ge1· ;Jc1· ur kvarlalsvi:; 
gå igenom elen s<irnlac\e lånepo1iföljen och fastställa lånestrategin. Finansråciet skall ocks~ gi\ 
igenom likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen. 

6. Koncernkonto 
l<omrnunen och dess bolag ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras. För att 
uppnå detta skall de ingå i kommunens koncernkontosystem. 
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Gcnomkoncernkontot uppnås följande fördelar: 

* s21111lat grepp över koncernens likviditet. 
* underskott på ett konto täcks av överskott på ett annat konto, vilket innebär minskade 
räntemarginalbetalningar till bankerna. 
*fullständig kvittning mellan in-och utbetalningar. 
*fullständig kvittning av medel på konton av olika nivåer. 

Regler ska skapas för räntesättning på olika konton för både under-och överskott. Som bas 
förräntesättning ska ligga samma räntebas som kommunen har i koncernkontosystemet. 

l<ommunkoncernen skall alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkte1· och 
<Wtal adc kred itmöj I igheter som finns på koncernkontot. 

/\:01111111111c11s dw11omi<11·de/11i11g Den centrala finansfunktionen ansvarar för att 
likviditetsplaneting inom koncemkontosystemet genomförs löpande i hela kommunkoncernen 
fö1· att skapa underlag för effektiv hantering avunderskotts-och överskottslikviditet. 

7. Godkända finansiella instrument 

För 21tt kunna upprätthålla en effektiv hantering av lånestocken och kunna hantera fastställd ränte
risksp1·idning får följande finansiella instrument användas: 

-l~.\+\-\~"'fl1~ 

l~~i+~"'Wf1t1-H-H!H-f!.Y.l-a·l-tt1e-l-l 1H1 två p<iner ooh innebär a11 p;.:rlerna byter rnmer1öden rö1·iig 1'i:i11ta 
mol fast rä11ta eller vice versa på ett avtala~ belopp under en viss tid. Ett ränteswapavtal anvöncls 
~i#H-Ri1:...att-!.0 t{1+1t-l -1•d-fl.\+l~~·l~~4+l+i+H·H~Ji.H.tesl-ee-l~ 

-Räntetak 
Ett räntetak (car) innebä1· alt låntagaren garanteras att lå11eränlan inte övcrstige1·c11 avtalad 11iv8 
under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. R1intetak kan ocksi't kombincr<1s 
med ett 1·äntegolv (floar). En sådan kombination kallas räntekrage (colla1·). 

-Rä11tetem1in 
Ett terminskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en 
ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer skall vara att 
skydda sig 111ot fra111tida ränteökningar på lån. 

8. Ansvar och befogenheter 
Ko111111u11full111äktige beslutar om: 
*mål och anvisningar för medelshanteringen. 
* lånefinansiering av enskilda projekt. 
*borgen 

Kommunstyrelsen beslutar om: 
* upptagande av lån inom av kommunfu 11 mäktiges faststäl Ida låneramar. 
* I öpt id for nyupptagna lån inom ramen för bes I utad ränteriskhantering 
*att säg<1 upp hefintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränteriskfördelning; 
* att genomföra placeringar av I i kvida medel i värdepapper en I igt placeri ngspol icyns grupp B och 
c. 
* a1wändande av komrnunfulläktige godkända instrument inom ramen för beslutad 
ränterisk fördelning. 
l(ommunala bolag/stiftelser beslutar om/ansvarar för: 
* upptagande av lån och placering av överskottsmedel. 
* likviditetsplane1ing. 
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* ;wrzipportering orn finansiell ställning till kommunsty1·elsen 
*att dessa anvisningar följs i tillämpliga delar. 

N2ir bolag/sti fielse beslutar om långfristig upplåning skall beslutet delges kommunstyrelsen . 

Ekonomichef i kommunen beslutar om/ansvarar för: 
*att upplåning och placering enligt delegation sker enligt beslut och anvisningarna. 
* likviditetsplanering. 
* stt rnpport om den finansiella ställningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kontrollerande/bokförande funktion ansvarar för: 
*bokföring av transaktioner avseende beslutad placering och upplåning. 
* llyttning av medel mellan kommunens bankräkningar. 

Delegation i'IV beslut fr~n kommunstyrelsen återfinns i en särskilt upprättad delegationshandling 
"Delegi'ltion av beslutanderätt från kommunstyrelsen". 

9. Organisation 

För att öka säkerheten i affärstransaktioner med de motparter som kommunen, bolagen och 
stiftelserna gör affärer med ska det finnas en uppdelning mellan den som verkställer affären och 
den som kontrollerar/bokför transaktionen. 

Organisation för kommunen 
Verkställande funktion: Ekonomichefen 
Konlrol lerande/bok förande funktion: Kassafunktionen 
Denna kontroll avser såvä l avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med 
kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument. 
De banker och finansiella institutioner kommunkoncernen gör finansiella affärer med skall 
informeras om vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn. vilka befogenheter dess<l 
h<lr samt att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kassafunktionen. 
Beslut om vilka persone1· som skall underteckna lånehandlingar fattas i särskild ordning 

10. Placeringav likvida medel 

I 'id ;1/occf'i11gaf' ' " ' /ihidu rnedel skall ko11111w11e11 s/rä1•a r:/iCI' o/I cndusl ;)luccru 111nlc/ i /iif'cf,1p, 
\'())// 

h1/jcr kn111·c11ti1111c'I' 0111 /i1C:kliga rt'illigheter 

/1 "' · I i /lut er 1' ·1111g111f'hetc och hw·m.ll'hcte 

!111,· u1111t1//t'/' ;1c·11gur /i·tin \!Uf)et7. o/kohul el/i'!' pm·rwgrafi. 

/11/c hur''"' k111mh,·1 med s1jic o/I ri1·ospektau, cx;1/oa/cra. 11/\'/.111111 cll<'r ;11 nd11ccm /u.1.1i/ 

Hilj<l11dc pl<1ceringsformcr av likvida medel är tillåtna: 

/\ 
* inl;'\ning i svensk bank. Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva ba11kri1relse i 
Sverige. 

B 
* vii rdepappcr utgivna av svenska staten. 
* viirdepapper utgivna avhelägt bolag till svenska staten. 
*värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller 
avsvenska slaten garanterade värdepapper. 
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting. 
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c 
*obliga1io11cr utgivna av nordiska företag med skuggrating av minst BB-och valutasäkrndc. Varic 
pl<1ccring inom denna grupp skall maximalt vara 3 000 tkr och den sammanlagda 
placeringsvolymen är maximalt JO OOOtkr. 

11. Dokumentation 

för va1:je affär (lån och placering med bunden löptid) som genomförs skall separat beslutshandling 
upprättas på vilken ska framgå: 

* arfärens art 
*motpart 
* löptid 
*räntevillkor och andrn avtalade kostnader/i ntäkter. 
* belopp 
* dntum 
* m1mrncrordning för va1:je affär i obruten nummerordning 

12. Rapportering 

Tl'l'tia/i·i 1· l~~fe-kntt=+alskall kommunens och koncernens finansiella ställning 
rapporteras tillkommunstyrelsen. Denna rapport skall innehålla: 

* likviditetsställning 
* lånenivå 
* underperioden upptagna lån och/ellergjorda placeringar. 
* kommunens och koncernens riskexponering. 
* genoms11ittlig löptid för lån. 
*ekonomikontorets kommentarer till den finansiella ställningen och marknadssituationen 
f0rko111mune11 vad gäller tillgång till kapital och räntesituationen. 
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