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Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2015 fastställdes 
Budget och verksamhetsplan för 2016 – 2018 samt den kommunala skattesatsen 
för år 2016. Vid samma tillfälle uppdrogs åt nämnder och styrelse att lämna 
information om fördelat kommun-bidrag till kommunfullmäktiges vid dess första 
sammanträde 2016.  
Ekonomiavdelningen har sammanställt dokumentet ”Budget och verksamhetsplan 
2016 – 2018” där bland annat nämndernas fördelade kommunbidrag framgår. 
 
Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan 2016 – 2018. 
Kommunfullmäktige § 176/2015-11-10 
 
 
Anders Stoltz 
Ekonomichef 

Ärende 2



 

 

 

 

 

Budget och 
Verksamhetsplan  

2016-2018 
 

 

 

DIARIENUMMER: KS 2015-105 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  Kommunfullmäktige 

VERSION:   1 

SENAST REVIDERAD:  

GILTIG TILL: Annat beslut är fattat 

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef 

Ärende 2



Budget och verksamhetsplan 2016-2018   Herrljunga kommun 
 
 
 
 
 

  Inledning 
 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
  
 

  Förvaltningsberättelse 
 2 Samhällsekonomisk utveckling 
 5 Befolkningsutveckling 
 6 Planeringsförutsättningar 
 7 Vision och övergripande mål 
 8 Mål 
 11 Ekonomisk analys 
 

  Ekonomisk budget 
 15 Resultaträkning 
 16 Balansräkning 
 17 Finansieringsanalys 
 18 Nämndernas kommunbidrag 
 19 Gemensamma kostnader/intäkter 
 20 Investeringsbudget  
 

  Nämndernas budgetar 
 23 Kommunfullmäktige och revision 
 25 Kommunstyrelsen 
 33 Bildningsnämnden 
 45 Socialnämnden 
 50 Tekniska nämnden 
 60 Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 2



Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
 

Investeringsbudget 2016 innehåller stora 
utmaningar. Behovet av förskoleplatser ökar. 
Horsbyskolan är i stort behov av åtgärder med 
fuktskadat kök och för liten serveringslokal. 
Lokalytan för undervisning är för liten. 
Altorpskolan behöver lokaler som är mer 
ändamålsenliga. Byte av tak på Hagen finns 
med i plan. Fortsättning med etapp 4 eller 
etapp 5, även detta på Hagen. Renovering av 
Hemgårdens utdömda hygienutrymmen måste 
påbörjas. 
 
Bristen på bostäder är också en utmaning att 
lösa, med målet att växa till 10 000 invånare 
2020. Nya detaljplaner och byggbara områden 
måste prioriteras. 
 
Byggandet av den första konstgräsplanen tar 
sin del av investeringsutrymmet. 
 
Sammanfattning av ovanstående inledning 
blir att utmaningarna är många men 
möjligheterna är stora. Framtiden ser ljus ut 
för Herrljunga kommun under förutsättning 
att vi har fortsatt kontroll över våra kostnader. 
Utvecklingen av vår södra kommundel där 
byggandet av Mollaskolan/Mollagården 2016 
är en viktig del av landsbygdsutvecklingen. 
Underhållsarbeten på gamla skolbyggnaden i 
Od ger en tydlig signal om att vi tror på 
utveckling i denna del av vår kommun. 
 
Investering i en konstgräsplan på Mörlanda 
sportcenter under första halvåret 2016 ger 
våra fotbollsföreningar möjlighet att bedriva 
träning och spel under större del av året.  

Bostadsbyggandet i Herrljunga tätort med 
både flerfamiljsboende och villor är på gång. 
Investeringsnivån för 2016 ur ett ekonomiskt 
perspektiv något hög. Samtidigt är 
nödvändiga investeringar en indikation på 
satsning och framtidstro för en kommun som 
vill växa. 
 
I en föränderlig värld där förutsättningar 
ändras i allt snabbare takt är 2016 års 
investeringsbudget mer problematisk att 
hantera än vanligt. En lyhördhet inför ändrade 
förutsättningar är en given omständighet för 
lyckade och lönsamma investeringar. 
 
Den höga investeringsnivån för 2016 behöver 
minska för de kommande åren 2017, 2018 om 
våra finansiella mål skall hållas. Klarar vi inte 
av att hålla rimliga investeringsnivåer 
kommer kostnaden för verksamheterna i form 
av kapitalkostnader att öka. Effekten av för 
höga kapitalkostnader är inte önskvärd då 
följden av detta får stor påverkan på utrymmet 
för att bedriva bra sysselsättning.  
 
En hög budgetföljsamhet i våra nämnder är ett 
absolut krav för att klara våra 
kärnverksamheter utan att behöva avisera för 
skattehöjningar kommande år.  
 
Sammanfattat blir omdömet att i budget 2016 
finns möjlighet att påbörja kloka investeringar 
som ger rimliga driftskostnader över tid vilket 
tryggar en fortsatt positiv utveckling av vår 
kommun. 
 

 
Johnny Carlsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Samhällsekonomisk utveckling 
Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation Eko-
nomirapporten – om kommunerna och landstingens ekonomi som publicerades i oktober 2015.  

Vår bedömning är att den svenska ekonomin är 
på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når 
konjunkturell balans. Det innebär att syssel-
sättningen och därmed skatteunderlaget i år 
och nästa år växer förhållandevis snabbt. Sam-
tidigt ställer den omfattande invandringen och 
den snabba befolkningsutvecklingen stora krav 
på kommunernas och landstingens verksamhet. 
I år och nästa år ser detta ut att kunna klaras 
utan större skattehöjningar eller tillskott från 
statens sida, men under de därpå följande åren 
2017–2019 blir uppgiften betydligt svårare.  

Mot konjunkturell balans 
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett 
par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. 
Inhemsk efterfrågan växer snabbt och bnp 
beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 
3 procent. Tillväxten i den svenska ekonomin 
gör att sysselsättningen ökar och arbetslös-
heten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa 
år beräknas den svenska ekonomin nå kon-
junkturell balans. Arbetslösheten har då nått 
ner mot 6½procent och inflationstalen, enligt 
kpi, ligger nära 2 procent. 

 
 
Låg inflation håller räntorna nere 
Styrräntorna befinner sig i dagsläget på ex-
tremt låga nivåer och i de länder där den kon-
junkturella återhämtningen nått längst beräknas 
snart höjningar ske. Först ut tippas den ameri-
kanska centralbanken, Federal Reserve, bli. En 
höjning där är sannolik före årets slut. Därefter 
antas Bank of England följa i början av nästa 
år. Euroområdets centralbank (ecb) beräknas 

däremot vänta ytterligare något år med att höja 
räntan. Den svenska Riksbanken har som am-
bition att hålla kronan svag och på den vägen 
öka möjligheterna att få upp inflationen till 2 
procent. En svensk styrräntehöjning kommer 
därför inte att ske förrän andra centralbanker 
också höjt. En sådan höjning kan bli möjlig 
under nästa år förutsatt att inflationen mera 
påtagligt rört sig uppåt, samtidigt som riskerna 
för en mer påtaglig kronförstärkning inte be-
döms som alltför stora. Riksbanken beräknas 
höja styrräntan vid två tillfällen nästa år så att 
den mot slutet av året når 0 procent. Den stra-
mare penningpolitiken medför att kronan 
stärks mot framförallt euron. Mot slutet av 
2016 går det att få 1 euro för 9 kronor jämt.  

Sysselsättning 
Sysselsättningsutvecklingen har överraskat 
positivt sedan finanskrisen. Återhämtning till 
nivån före fallet 2009 gick på två år och sedan 
2011 har antalet sysselsatta ökat med runt 200 
000 personer, eller 1 procent per år. Antalet 
arbetade timmar har haft samma positiva ut-
veckling. Samtidigt har antalet personer i ar-
betskraften ökat i nästan samma omfattning, 
framförallt tack vare större befolkning men 
också tack vare att arbetskraftsdeltagandet ökat 
med 1 procentenhet (en större andel av befolk-
ningen i åldern 15–74 år deltar i arbetskraften). 
Det har inneburit att arbetslösheten bara mins-
kat marginellt. 

Det närmaste året ser vi framför oss att syssel-
sättningen fortsätter öka tack vare att tillväxten 
tar lite bättre fart, vilket innebär att arbetslös-
heten fortsätter minska. Minskningen av ar-
betslösheten kommer dock att se mer drama-
tisk ut än vad den egentligen är.  

Skatteunderlag 
Under andra halvan av 2016 beräknas den 
svenska ekonomin nå konjunkturell balans och 
återhämtningsfasen är över. Antalet arbetade 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, oktober 2015
Källa: Ekonomirapporten, SKL

2014 2015 2016 2017 2018
BNP 2,3 3,4 3,6 2,4 2,2
Arbetade timmar 1,9 0,9 1,6 1 0,9
Arbetslöshet 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2
KPI -0,2 0,1 1,4 2,9 3,1
Reporänta %, 31/12 0 -0,35 0
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timmar ökar då långsammare och därmed avtar 
också skatteunderlagets reala tillväxt. En upp-
växling av prisökningstakten innebär trots det 
att skatteunderlaget i nominella tal fortsätter att 
växa relativt starkt. 

 

Men det är inte bara det att pris- och löne-ök-
ningarna tilltar på grund av starkare konjunk-
tur. Därutöver ökar kostnaderna för de kom-
munala tjänste-pensionerna.  Sammantaget 
betyder det att inbromsningen blir kraftigare i 
reala termer än i nominella. 

Lönernivåer 
Vi har en modell där lönerna bestäms utifrån 
konjunkturläget, näringslivets produktivitet 
och prisökningar. I diagram 10 ser vi att den 
höga arbetslösheten har pressat ner löneök-
ningarna under normalnivå. Det talar för att 
löneökningstakten successivt kommer att öka 
från dagens 2,5 procent till runt 3,5 procent 
under 2017. Den senare ökningstakten är lika 
med vår bedömning av summan av näringsli-
vets prisökningar och produktivitet i normal-
konjunktur. 

 

Kommunernas ekonomi 
Vi räknar med ett sammanlagt resultat för 
kommunerna på 7 miljarder kronor år 2015. 
Men då ingår en engångsintäkt på 3,5 miljarder 

från AFA Försäkring. Justerat för engångsin-
täkten innebär det en försämring av resultatet 
med 6,5 miljarder jämfört med 2014. Bland de 
stora verksamheterna har kostnaderna för för-
skolan, grundskolan och hemtjänsten ökat 
kraftigt under 2015. Vår bedömning är att 
flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt 
både i år och de kommande åren. Under 2016 
ser vi också en markant ökning av riktade 
statsbidrag. Dessa motsvaras dock av ungefär 
lika stora kostnader. År 2019 motsvarar gapet 
mellan kostnader och intäkter över 1 krona i 
skattehöjningar 

Utmaningar de närmaste åren 
De demografiska förändringarna innebär både 
ett fortsatt ökat tryck på många verksamheter 
och ett tryck på omprioritering mellan verk-
samheter. Därtill kommer ett ökat antal asylsö-
kande som leder till ett ökat tryck på såväl 
skolan som på integrationsarbetet.  

 

En fråga som verkar växa i omfattning är rik-
tade statsbidrag och de försämrade planerings-
förutsättningarna som följer av dessa. Dessa 
omfattande förväntade kostnadsökningarna 
kräver nytt arbetssätt och nya metoder, både i 
kommunerna och på det sätt som staten styr 
kommunsektorn. 

 

De demografiska behoven  
För kommunerna sammantaget har demo-
grafiska förändringar inneburit ökade resurs-
behov som motsvarar en kostnadsökning på 

Nominell och real skatteutveckling samt prisutveckling. 
Årlig procentuell förändring.
Källa: Ekonomirapporten, SKL

2014 2015 2016 2017 2018
Faktiskt skatteunderlag 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6
Prisutveckling 2,2 2,3 2,8 3,0 3,5
Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,4 1,1

Arbetslöshet och timlöneökning, procentuell förändring.
Källa: Ekonomirapporten, SKL

Beräknade demografiska behov av 2014 och 2015 års                                       
befolkningsprognos. Årlig procentuell utveckling.   
Källa: Ekonomirapporten, SKL
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ungefär 0,5 procent per år under de senaste tio 
åren. Efter 2012 har dessa växlats upp och 
förväntas åren 2015–2019 att uppgå till i ge-
nomsnitt 1,6 procent per år. Det är en drama-
tisk förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsökning på olik komponenter. 
Årlig förändring i procent, fasta priser.
Källa: Ekonomirapporten, SKL

Utfall   Prognos Kalkyl
02-05 06-09 10-14 2015 2016 2017-2019

Demokrafiska behov 0,4 0,5 0,7 1,4 1,7 1,6
Övrigt 0,3 0,9 0,6 1,3 1,7 0,6
Total volymförändring 0,7 1,4 1,3 2,7 3,4 2,2
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Befolkningsutveckling
Herrljunga kommun har i sin vision ”Växtkraft 
10 000” satt som mål att år 2020 skall det bo 
10 000 invånare i kommunen. 

Befolkningen i Herrljunga kommun uppgick 
den 31 december 2014 till 9 376 invånare. Den 
30 september 2015 hade befolkningen ökat 
med ytterligare 5 invånare.  

SCB:s befolkningsprognos är daterad mars 
2013 (prognosen har inte tagit hänsyn till den 
stora flyktingvågen som uppstått under 2015 
till följd av kriget i Syrien). Enligt SCB:s pro-
gnos kommer befolkningen i Herrljunga kom-
mun att öka med 3,2 procent mellan åren 2015 
och 2033, vilket illustereras i diagram 1. Det 
innebär en ökning från 9 401 personer till 9 
698 personer. Befolkningsökningen beror 
främst på ett positivt nettoflyttande där inflytt-
ning från utlandet är den drivande faktorn. 
Inrikes flyttningen förväntas ha ett positivt 
netto fram till 2017 som därefter vänds till ett 
negativt netto. Det framtida negativa nettot för 
inrikes flyttning är den drivande faktorn till 
avmattningen i befolkningsutvecklingen.  

 

SCB’s prognos bygger bland annat på kommu-
nens inrapporterade siffror om bostadsbyg-
gande. I ’’utvecklingsplan för Herrljunga kom-
mun fram till år 2020’’ beskrivs ett behov om 
20-60 nya bostäder per år för att nå 10 000 
invånare. 2013 blev utfallet för nybyggda 
bostäder 20, 2014 blev det 6 bostäder.  

På planeringsstadiet är det mycket på gång 
såsom Södra Horsby etapp 1 med 75 lägen-
heter. Även det kommunala bostadsbolaget 
planerar byggnation av flerbostadshus och 
parhuslägenheter. 

Utifrån faktorn bostadsbyggande kan vi kon-
statera en utmaning i att nå kommunens vision 
om 10 000 invånare år 2020. 

Befolkningsprognosen spår stora förändringar i 
Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. 
Prognosen är en ökning i alla befolkningskate-
gorier förutom i åldrarna 16-64. De yngre spås 
bli fler och de äldre spås bli betydligt fler. Dia-
gram 2 visar befolkningsprognosen i kate-
gorierna 65-74, 75-84 och 85-w. Vi ser där en 
drastisk ökning 2033 i de två sistnämnda kate-
gorierna med omkring 50 procent jämfört med 
2015. Slutsatsen bör därför bli, om prognosen 
blir verklighet, att befolkningsstrukturen blir 
en framtida utmaning för kommunen. 

 

Under 2015 har det skett en påtaglig föränd-
ring i befolkningsutvecklingen vilken hänger 
samman med den stora flyktingvåg som upp-
stått till följd av kriget främst i Syrien. Många 
ensamkommande flyktingbarn har kommit till 
Sverige och också till Herrljunga kommun. 
Under hösten har det kommit i snitt 3 per 
vecka. För 2016 och framåt talar mycket för att 
andelen asylsökande och ensamkommande 
flyktingbarn fortsätter att öka.   
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Planeringsförutsättningar 
Skattesatsen 
Den kommunala skattesatsen uppgår för 2016 
till 21,94  vilket är oförändrat jämfört med 
2015. Inför 2015 sänktes skatten med 0,22 
ören.  

Den genomsnittliga skattesatsen för Sveriges 
kommuner uppgick för år 2015 till 20,70. För 
Västra Götaland är motsvarande siffra 21,25 
medan kommunerna i Sjuhärad har en genom-
snittlig skattesats på 21,40. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter för åren 2016 - 2018 är baserad 
på SKL:s skatteprognos (publicerad i april 
2015). SKL gör antagandet att kommunens 
invånarantal uppgår till 9 442 invånare den 
1/11 2015. Antalsuppgiften är korrigerad av 
ledningsgruppen till 9 414 vilket även reduce-
rar budgeterade skatteintäkter. Korrigeringen 
beror på att ledningsgruppen gör bedömningen 
att befolkningsantalet bör utgå från SCBs pro-
gnos och ej utifrån SKLs bedömning. SCB har 
lämnat en befolkningsprognos för Herrljunga 
kommun. De antalsuppgifter som här är fram-
tagna ligger till grund för beräkning av volym-
förändringar inom utbildningen och äldre-
omsorgen. 

KPI (konsumentprisindex) 
Kommunbidraget exklusive personalkostnader 
har räknats upp med 0,7 procent. I SKL:s cir-
kulär (15:14) föreslås en uppräkning av KPI 
med 0,9 procent  

Löneökning 
I budgeten ligger en central lönepott för 2016 
som är beräknad på den samlade lönekostna-
den. Uppräkningen är beslutat till 2,7 procent. I 
SKL:s cirkulär (15:14) beräknas löneökningen 
till 3,2 procent  

Internränta 
Internräntan uppgår till 2,5 procent och ligger 
fast under hela budgetperioden. 

 

Avskrivnings- och kapitalkostnader 
Beräkningarna baserar sig på investeringsut-
fallet 2014, budgeterade investeringar 2015 
vilket även omfattar förslag till ombudgete-
ringar från 2014 samt det investeringsförslag 
som förvaltningen tagit fram för åren 2016 - 
2018. 

Komponentavskrivningar 
I budgeten 2016 - 2018 har hänsyn tagits till 
gällande regelverk för komponentavskrivning-
ar. Förenklat innebär detta att vissa underhålls-
kostnader avseende fastigheter och vägar om-
klassifiseras från drift till investeringar. Vidare 
kommer investeringar i fastigheter och vägar 
att delas upp på ett antal komponenter med 
varierande livslängsantaganden.  

Personalsociala kostnader 
PO-pålägget för 2016 - 2018 är beräknat till 
38,46 procent av lönesumman 2016 vilket är 
oförändrad nivå jämfört med år 2015. I PO-
pålägget ingår Arbetsgivaravgifterna enligt lag 
som beräknas för budgetperioden 2016 - 2018 
till 31,42 procent av lönesumman. 
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Vision och övergripande mål 
Enligt kommunallagen skall budgeten inne-
hålla en plan för verksamheten med mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god eko-
nomisk hushållning.  

Den övergripande visionen, Växtkraft 10 000 
anger vägen till Herrljungas långsiktiga fram-
gång. Där anges att Herrljunga kommun år 
2020 har 10 000 invånare. Tillväxten av antalet 
invånare är väsentligt för att Herrljunga kom-
mun skall kunna utvecklas och fortsätta vara 
en bra kommun för sina invånare och företa-
gare. 

Som begrepp fångar ”Växtkraft 10 000 – våga 
– vilja – växa essensen av vad arbetet med 
visionen och dess genomförande handlar om; 
en uthållig och påtaglig växtkraft ska leda till 
att Herrljunga kommun blir en än mer fram-
gångsrik kommun samt uppnår det övergri-
pande målet om 10 000 invånare år 2020.  

Med Visionen följer 6 inriktningsmål som 
uttrycker: 

• 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 kommunfullmäktige fast-
ställda personalpolitiska programmet. 

Kommunens vision, Växtkraft 10 000 – Våga – 
Vilja – Växa och dess övergripande inrikt-
ningsmål är vägledande för kommunens verk-
samheter men även ligga till grund för kom-
munens ägardirektiv för de kommunala bola-
gen. 

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade 
mål med målindikatorer samt mätetal, vilka 
utgår från antagna inriktningsmål.  

I detta budgetdokument framgår inriktnings-
målen samt nämndernas prioriterade mål. För 
målindikatorer samt mätetal hänvisas till 
nämndernas budgetdokument.  
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Mål 
Inriktningsmål och prioriterade mål 
 

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

 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Nämnd Prioriterat mål 

KS 1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

KS 1:2 Kommunens demografiska sammansättning ska utvecklas hållbart 

BN 1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina 
drömmar med tro på sig själva. 

SN 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd 
ska ges. 

SN 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan 
vara delaktiga i. 

TN 1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

TN 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv 

BMN 1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN 1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

Nämnd Prioriterat mål 

KS 2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas 
effektivt 

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas 

BN 2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar. 

SN 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan. 

TN 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN 2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN 2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN 2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden 
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3.  Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

 

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

 

5.  Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Nämnd Prioriterat mål 

KS 3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka 

BN 3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer. 

BN 3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 

SN 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt 

TN 3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga 

TN 3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen 

BMN 3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka 
 

BMN 3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 

Nämnd Prioriterat mål 

KS 4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas 

KS 4:2 Företagsklimatet ska förbättras 

BN 4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande. 

BN 4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd. 

SN 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete. 

TN 4:1 Köp av industrimark ska underlättas 

BMN 4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken 

BMN 4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare 

Prioriterat mål 

5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och 
generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.   

5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. 
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6.  Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska 
programmet. 

 

Målindikatorer till de prioriterade målen finns att läsa i respektive nämnds budgetdokument. 

Prioriterat mål 

6:1 Andel sjukfrånvarodagar ska minska. 

6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka. 
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Ekonomisk analys av budet 2016 - 2018 
Herrljunga kommun budgeterar ett resultat 
för 2016 på 10,9 mkr. Relateras kommunens 
budgeterade resultat till skatteintäkter och 
generella statsbidrag beräknas kommunens 
resultat hamna på 2,2 procent. Resultatet 
för 2017 och 2018 budgeteras till 2,4 respek-
tive 2,4 procent. 

Herrljunga kommuns investeringsutgift 
beräknas för 2016 uppgå till 53,6 mkr vilket 
är en högre investeringsnivå än tidigare år. 
För åren 2017 och 2018 är investeringarna 
budgeterade till 28,4 mkr respektive 24,9 
mkr. Totalt för budgetperioden beräknas 
kommunen investera totalt 106,9 mkr. 
Kommunen kommer inte att kunna själv-
finansiera 2016 års investeringsutgifter då 
självfinansieringsgraden beräknas till 58,2 
procent. För budgetperioden beräknas 
självfinansieringsgraden till 91,4 procent. 

Modell för finansiell analys 
Utifrån 2016 - 2018 års budgeterade resultat- 
och balansräkning samt investeringsbudget 
lämnas här en kortfattad ekonomisk analys 
vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv. 
Dessa perspektiv är Resultat, Kapacitet, Risk 
och Kontroll. 

Mål för ”God ekonomisk hushållning” 
Herrljunga kommun har antagit tre finansiella 
mål som tillsammans skapar grundförutsätt-
ning för att uppnå det som kommunallagen 
kallar för ”God ekonomisk hushållning”. Dessa 
tre mål utgörs av: 

• Resultatmål - Det årliga resultatet skall 
i förhållande till skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag långsiktigt uppgå 
till minst 2 procent. 

• Soliditeten - Skall långsiktigt uppgå 
till minst 70 procent. 

• Investeringar - Nettoinvesteringarna 
skall under en rullande femårsperiod 
finansieras av egna medel (årligt re-
sultat + avskrivningskostnader) 

Den ekonomiska analysen tar sin utgångspunkt 
i dessa tre finansiella mål.   

RESULTAT 

Resultatutveckling 
Under 2000-talet har Herrljunga kommun 
redovisat negativa resultat vid 5 tillfällen. I 
början av 2000-talet har resultatnivån legat på 
en relativt sett låg nivå men har under senaste 
åren förbättrats. Under de senaste 5 åren har 
resultaten förbättrats och uppgår i snitt till 1,6 
procent av skatteintäkter och generella statsbi-
drag.  

För åren 2013 – 2105 har resultatnivån legat 
över 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, dvs. det finansiella resultatmålet 
för dessa tre år har infriats. En bidragande 
orsak till resultatförbättringarna har varit åter-
betalningar av tidigare premier från AFA För-
säkring. Återbetalningarna har uppgått till för 
år 2012 till 8,5 mkr, för 2013 till 8,8 mkr och 
för 2015 till 3,8 mkr. 

Tabell 1: Resultatutveckling 

 

För budgetperioden 2016 – 2018 uppgår re-
sultatnivån till drygt 2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag vilket innebär att det 
finansiella resultatmålet är uppnått för budget-
perioden 2016 – 2018. För 2016 uppgår resul-
tatet till 10,9 mkr, för 2017 till 12,4 mkr och  

 

för 2018 till 12,8 mkr. Dessa resultatnivåer är 
nödvändiga för att kunna finansiera kommu-

Årets

resultat Prognos Budget Budget Budget

År 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat (mkr) 10,5 15,7 10,9 12,4 12,8

Resultat/skatteintäkter

o generella statsbidrag 2,2 3,2 2,2 2,4 2,4
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nens budgeterade investeringsutgifter men 
även kommande pensionsutbetalningar.  

Andel av skatteintäkter 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är 
att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer 
än vad kommunens främsta intäktskälla – 
skatteintäkter och generella statsbidrag gör. I 
tabell 2 framgår en bra följsamhet mellan ut-
vecklingen av verksamhetens nettokostnader 
och skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det positiva är att skatteintäkter och generella 
statsbidrag under vissa år haft en bättre ut-
veckling än verksamhetens nettokostnader. 
Detta förhållande gäller även under budgetpe-
rioden 2016 – 2018. Den låga förändringen av 
verksamhetens nettokostnader under åren 
2012, 2013 och 2015 beror delvis på mottagna 
engångsintäkter från AFA försäkringar. 

Tabell 2: Årlig förändring av verksamhet-
ens nettokostnader respektive skatteintäkter 
och generella statsbidrag uttryckt i procent. 

 

Annan förutsättning för en god ekonomi är att 
verksamhetens nettokostnader långsiktigt un-
derstiger 98 procent av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag.   

Av tabell 3 framgår att verksamhetens net-
tokostnader i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag succesivt sjunkit från att 
legat över 98 procent till att hamna under. 
Även för budgetperioden 2016 – 2018 ligger 
andelen under 98 procent. 

 

 

En annan utveckling ser vi för avskrivnings-
kostnadernas andel av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. Här ökar andelen något, från 
3,7 procent år 2010 till 4,0 procent för 2015. 
Ökningen fortsätter även under budgetperioden 
2016 – 2018. Den negativa förändringen beror 
på att kommunens investeringsutgifter haft en 
snabbare ökningstakt i procent än vad som 
gäller för skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Stora investeringsåtaganden kommer 
succesivt att minska det finansiella utrymmet 
för verksamhetens nettokostnader.   

Tabell 3: Kostnader i förhållanden till skat-
teintäkter och generella statsbidrag 

 

Investeringsnivå och självfinansieringsgrad  
Ett finansiellt mål är att kommunen skall 
kunna finansiera investeringsutgifterna med 
egna medel. För enstaka år kan denna målsätt-
ning vara svår att uppnå, däremot är det vä-
sentligt att kommunen under en rullande 
femårsperiod kan självfinansiera alla investe-
ringsutgifter, vilket tar bort behov av extern 
upplåning och då även räntekostnader. 

Under perioden 2010 – 2015 har kommunen 
totalt sett haft förmågan att finansiera investe-
ringsutgifterna med egna medel. För budgetpe-
rioden 2016 – 2018 klarar kommunen inte av 
målet att självfinansiera budgeterade investe-
ringsutgifter fullt ut. För året 2016 uppgår 
självfinansieringsgraden till låga 58,2 procent, 
för 2017 och 2018 ligger självfinansierings-
graden över 100 procent. Även för den löpande 
femårsperioden, 2014 – 2018 ligger självfinan-
sieringsgraden under målsättningen 100 pro-
cent.  

 

Årets

resultat Prognos Budget Budget Budget

År 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens

nettokostnader 7,6 2 5,5 3,3 3,8

Skatteintäkter o

generella statsbidrag 5,3 3,3 4,2 3,5 3,8
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Tabell 4: Investeringsnivå och självfinansie-
ringsgrad 

 

KAPACITET 

Soliditet och skuldsättningsgrad 
Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på 
lång sikt eller uttryckt på annat sätt, hur stor 
andel av tillgångsmassan som är finansierad 
via det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden 
visar hur mycket av tillgångsmassan som inte 
är finansierad via det egna kapitalet.  

Av tabell 5 framgår att soliditeten för bud-
getperioden 2016 – 2018 kommer att ligga 
kvar på en relativt sett hög nivå. Jämfört med 
2015 kommer soliditeten att gå ner något för år 
2016 vilket hänger samman med en förhållan-
devis hög investeringsnivå. Under 2017 och 
2018 minskar investeringarna medan årsresul-
taten fortsätter att ligga över 2 procent. Detta 
leder till en succesiv förstärkning av solidite-
ten.  

Tabell 5: Soliditet och skuldsättningsgrad 

 

RISK 

Likviditet 
Likviditeten visar på hur betalningsförmågan 
ser ut på kort sikt och mäts genom att likvida 
medel (bank + korta fordringar) ställs i relation 
till korta skulder.  

Herrljunga har en idag en betryggande likvi-
ditet. Under de senaste fem åren har likvidite 

 

ten pendlat mellan drygt 40 procent till knappt 
100 procent. Orsaken till den förbättrade likvi-
diteten beror på dels höga årsresultat samtidigt 
som investeringsutgifterna inte varit allt för 
höga. Tillsammans har detta skapat ett positivt 
kassaflöde vilket förstärkt likviditeten. Även 
för budgetperioden redovisas en hög likviditet, 
från 75 procent år 2016 till 90 procent år 2018. 
Att likviditeten sjunker år 2016 beror på en 
hög investeringsnivå. Under 2017 och 2018 
stärks åter likviditeten beroende på lägre inve-
steringsutgifter samtidigt som resultatnivån 
fortsätter att vara hög.  

Borgensåtaganden 
Kommunen har ett omfattande borgensåta-
gande som för 2014 uppgick till totalt 311 mkr. 
Den övervägande delen av borgensåtaganden 
avser kommunens dotterbolag Herrljunga 
Bostäder AB samt Stiftelsen Herrljunga Indu-
strilokaler. En mindre andel är riktade mot 
föreningar.  

Under 2015 har kommunens borgensåtaganden 
ökat. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har 
startat upp byggnation av lokaler för uthyrning 
industrin.  

Tabell 6: Likviditet och borgensåtaganden 

 

KONTROLL 

Budgetavvikelse 
En viktig del för att nå och bibehålla ”God 
ekonomisk hushållning” är att det finns en god 
budgetföljsamhet i kommunen. Det är många 
olika faktorer som påverkar ett årsresultat. 
Vissa poster har kommunen begränsade möj-
ligheter att påverka. Hit hör skatteunderlagets 
utveckling vars förändring i första hand hänger 
samman med den samhällsekonomiska ut-
vecklingen. Det mest väsentliga är dock på-
verkbart och handlar framför allt om hur  

 

Bokslut Prognos Budget Budget Budge

2014 2015 2016 2017 201

Investeringsutgifter, mkr 32,1 28,0 53,6 28,4 27,

Finansiellt överksott, mkr 28,8 35,0 31,2 33,8 35,

Självfinansieringsgrad, % 90% 125% 58% 119% 127%

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

2014 2015 2016 2017 2018

Soliditet 75,7 78,2 77,6 77,4 78,3

Skuldsättnings-

grad 24,3 21,8 22,4 22,6 21,7

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

2014 2015 2016 2017 2018

Likviditet % 96,3 95,4 75,3 82,6 90,8

Borgensåtaganden, mkr 311,1 328,0
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nämnderna kan hålla verksamheterna netto-
kostnader inom tilldelade kommunbidrag.  

Vid en analys av budgetavvikelsen för årets 
resultat bör påminnas om tre stora extraintäkter 
från AFA försäkringar under åren 2012, 2012 
och 2015. Utan dessa extra intäkter hade bud-
getavvikelserna för dessa år varit mycket 
större. Den viktigaste faktorn till budgetavvi-
kelse för årets resultat beror på nämndernas 
budgetavvikelse. Framförallt redovisar bud-
getavvikelsen för kommunbidragen för åren 
2010 – 2012 stora avvikelser. Under de senaste 
åren har budgetföljsamheten på ett påtagligt 
sätt förbättrats. Bra uppföljningar och snabbt 
aggerande vid befarade underskott har på ett 
påtagligt sätt förbättrat budgetföljsamheten och 
därmed ekonomin. 

Tabell 7: Budgetavvikelse 

 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Under de senaste åren har budgetföljsamheten 
för både kommunen i sin helhet men även för 
nämnderna förbättrats. Årsresultaten har kun-
nat stärkas, självfinansieringsgraden på inve-
steringar ökat och soliditeten har stärkts. Med 
andra ord har de finansiella mål som kommun-
fullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat 
infrias, vilket är viktigt för att Herrljunga 
kommun skall kunna leva upp till målsätt-
ningen om ”God ekonomisk hushållning”.  

För budgetperioden 2016 – 2018 är två av de 
tre finansiella målen uppnådda. Resultatnivån 
och soliditeten är budgeterade så att de finansi-
ella målen uppnås. Däremot uppnås inte full 
självfinansiering av investeringarna varken för 
budgetperioden eller för rullande 5 års period. 
Framför allt är det stora investeringsbehov i  

 

verksamhetslokaler för både bildnings- och 
socialnämnden som ligger bakom investe-
ringsbudgeten. Förutom denna avvikelse kan 
konstateras att budgeten för 2016 – 2018 är i 
balans vilket skapar trygghet och arbetsro. 

För åren framöver finns anledning att förvänta 
sig en för ökad ekonomisk belastning för de 
kommunala verksamheterna till följd av för-
ändringar i demografin. Befolkningsprognosen 
pekar på en allt äldre befolkning och därmed 
också på sikt ökade vårdbehov. Förskole-
verksamheten har under senaste år vuxit och 
kommer att fortsätta växa. Under 2015 har vi 
sett en dramatisk flyktingvåg skölja över 
Europa och även Sverige. För kommunerna i 
landet men också för Herrljunga kommun 
kommer flyktinginvandringen i det korta per-
spektivet vara en utmaning för kommunen. Vi 
vet också att kommunens pensionskostnader 
inom något år kommer att öka med ytterligare 
några miljoner kronor. Dessa förändringar är 
på sikt både utmaningar och möjlighet för 
kommunen.     

 

     .  

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Budgetavvikelse, årets

resultat. -8,8 -5,6 7,6 1,0 -0,4

Budgetavvikelse, kommun-

bidrag -17,1 -20,1 -2,2 4,3 -0,7
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Ekonomiska mål 
 

Kommunallagen föreskriver att finansiella mål 
skall anges som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. I Herrljunga kommun 
är innebörden av god ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv att varje generation 
själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat.  
 

• Resultatmål - Det årliga resultatet skall 
i förhållande till skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag långsiktigt uppgå 
till minst 2 procent. 

• Soliditeten – Skall långsiktigt uppgå 
till minst 70 procent. 

• Investeringar – Nettoinvesteringarna 
skall under en rullande femårsperiod  

 
finansieraas av egna medel (årligt resultat + 
avskrivningskostnader).  
 
Utifrån de finansiella målen, resultatets andel av 
skatteintäkterna, soliditet samt självfinansiering av 
investeringar, har kommunfullmäktige i juni 
fastställt de ekonomiska ramarna för åren 2016 – 
2018. Detta är bl.a. uttryckt i resultaträkning, 
balansräkning, investeringsbudget och 
kommunbidrag till nämnderna. 

Balanskravet 
Balanskravet innebär att de budgeterade intäkterna 
måste överstiga de budgeterade kostnaderna. De 
budgeterade resultaten uppgår till 2,2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2016 
och till 2,4 % för åren 2017 och 2018. Detta 
innebär att balanskravet är uppfyllt 

 

Resultaträkning 
 
 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018  tkr 

Verksamhetens nettokostnad -455 128 -452 690 -474 546 -489 542 -507 553 
Planenliga avskrivningar -20 300 -19 300 -20 230 -21 413 -22 698 
Verksamhetens nettokostnad -475 428 -471 990 -494 776 -510 955 -530 251 

   
  

  Skatteintäkter 379 483 372 614 392 371 407 608 425 494 
Generella statsbidrag 107 525 112 481 112 446 114 856 116 654 
Finansiella intäkter 1 200 500 1 200 1 200 1 200 
Finansiella kostnader -500 -500 -300 -300 -300 

   
  

  Årets resultat          12 280 13 105 10 941 12 409 12 797 

   
  

  Kommunbidrag -475 404 -474 892 -490 391 -509 612 -528 537 
-Därav kapitalkostnader 24 076 24 076 27 695 28 970 30 484 
Gemensamma intäkter/kostnader -3 800 -1 874 -11 850 -8 900 -9 500 
Avskrivningar -20 300 -19 300 -20 230 -21 413 -22 698 
Verksamhetens nettokostnader -475 428 -471 990 -494 776 -510 955 -530 251 
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Balansräkning 

 
 

 tkr 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Tillgångar 

  
  

  Materiella anläggningstillgångar 258 606 274 263 307 583 314 610 319 812 
Finansiella anläggningstillgångar 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000 
Summa anläggningstillgångar 401 606 417 263 450 583 457 610 462 812 

   
  

  Bidrag till statlig infrastruktur 0 3 193 400 300 200 
Förråd/exploatering 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 
Kortfristiga fordringar 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 
Kassa och bank 50 000 50 000 40 000 50 000 55 000 
Summa omsättningstillgångar 77 200 80 393 67 600 77 500        82 400 

   
  

  SUMMA TILLGÅNGAR 478 806 497 656 518 183 535 110 545 212 

   
  

  Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

  
  Summa eget kapital 392 580 389 494 400 435 412 844 425 641 

(därav årets resultat) 13 480 13 105 10 941 12 409 12 797 
(därav RUR)           6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
      
Avsättningar för pension 5 617 6 200 6 200 6 200 6 200 
Övriga avsättningar 14 883 15 000 15 000 15 000 15 000 
Summa avsättningar 20 500 21 200 21 200 21 200 21 200 

   
  

  Långfristiga skulder 0 8 326 8 326 8 326 8 326 
Kortfristiga skulder 65 726 78 636 88 222 92 740 90 045 
Summa skulder 65 726 86 962 96 548 101 066 98 371 

   
  

  SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 478 806 497 656 

  
518 183 535 110 545 212 
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Finansieringsanalys 
 
 

  

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget
tkr 2014 2015 2015 2016 2017 2018
Den löpande verksamheten
Årets resultat 9 993 13 480 13 105 10 941 12 409 12 797
Justering för av- och nedskrivningar 21 500 20 300 19 300 20 230 21 413 22 698
Justering för gjorda avsättningar -300 0 2 750 2 793 100 100
Ej resultatpåverkande poster 0 553 501
Medel från vht före förändring av rörelsekapital 31 193 34 333 35 656 33 964 33 922 35 595

Förändring av kortfristiga fordringar 0 -2 278 -2 278 0 0
Förändring av förråd/exploatering 0 -136 -136 0 0
Förändring av kortfristiga skulder 0 -25 610 -12 700 9 586 4 518 -2 695
Förändring av rörelsekapital 0 -28 024 -15 114 9 586 4 518 -2 695
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 193 6 309 20 542 43 550 38 440 32 900

Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -33 100 -21 550 -35 783 -53 550 -28 440 -27 900
Exploatering 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 100 -21 550 -35 783 -53 550 -28 440 -27 900

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 0
Amortering av skuld 0 0 0 0 0 0
Förändring av långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar -600 0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -600 0 0 0 0 0
Förändring av likvida medel -2 507 -15 241 -15 241 -10 000 10 000 5 000

Likvida medel vid årets början 28 700 65 241 65 241 50 000 40 000 50 000
Likvida medel vid årets slut 26 193 50 000 50 000 40 000 50 000 55 000
Förändring av likvida medel -2 507 -15 241 -15 241 -10 000 10 000 5 000
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Nämndernas budgetar 
 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om 
Budget 2016 – 2018 i juni månad samt gjorda 
ramväxlingar gäller följande fördelning av 
nämndernas kommunbidrag.  

 
 
 

 
tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 
Politisk verksamhet -1 818 -1 444 -1 588 
Kommunstyrelsen -44 922 -34 151 -34 749  
Bildningsnämnden -214 181 -221 333 -230 500 
Socialnämnden -179 176 -176 118 -182 559 
Tekniska nämnden -9 118 -18 667 -18 603 
Bygg och Miljönämnden -14 654 -13 501 -13 849 
Utfördelade kommunbidrag -463 869 -465 214 -481 848 

    Ej utfördelat kommunbidrag: 
   Lönerevidering 2016 
 

                    -8 990 -7 324 
Kapitalkostnad 2016 års invest 

  
-3 619 

Komponentavskrivningar   2 400 
Summa kommunbidrag -463 869 -474 204 -490 391 
Förändring i mkr 

 
-10 335 -16 187 

Förändring i % 
 

2,2 3,4 
 
 
 

Kommentarer till kommunbidrag 
Budgeterat kommunbidrag uppgår till 490,4 
mkr, vilket jämfört med 2015 års 
kommunbidrag är uppräknat med 16,2 mkr 
eller 3,4 % . 
Inom 2016 års kommunbidrag har följande 
politiska prioriteringar gjorts: 

 
-  KF Demokratiberedning 100 
-  BN  Kollektivtrafik 100 
-  KS  Högre arbetsgivaravg     
förtroendevalda 183 
-  KS Tillfälliga politiska prioriteringar 4168 
Summa 4 551 

 
Personalkostnaderna är uppräknade med 2,7 
%. Övriga kostnader och intäkter har räknats 
upp med KPI, 0,7%. 

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i 
enlighet med gällande vision och mål 2015-2020, 
”Växtkraft 10 000-Våga-Vilja-Växa”. Detta innebär 
att kommunbidraget skall finansiera genomförandet 
av de verksamhetsmål som utifrån visionen är 
politiskt tagna. Kommunbidraget skall också 
garantera att kommunförvaltningen levererar de 
välfärdstjänster som kommuninvånarna efterfrågar 
inom skolan och omsorgen, men även inom kultur, 
fritid och samhällsbyggnadsområdet. En budget i 
balans är ett tydligt finansiellt mål. För att uppnå 
detta fordras att kommunledning och verksamhets-
ansvariga utifrån löpande uppföljningar också arbetar 
med verksamhets- och ekonomistyrning. 
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Gemensamma kostnader och intäkter
 
 
 

tkr 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Pensionsutbetalningar -8 900 -8 900 -8 600 -8 900 -9 200 
Pensionskostnader -1 000 -1 000 

   Medfinansiering E20  -2 750 -2 750   
Medfinansiering E20 sparbanken  800    
Rabatt lagstadgad arbetsgivaravgift 3 600 3 600 

   Förändrade arb.giv.avg.   -500   
Deponi Tumberg 2 500 2 500 

   Återbetalning AFA  3 876    
S:a gemensamma kostnader och intäkter -3 800 -1 874 -11 850 -8 900 -9 500 

 
 

Kommentarer till gemensamma kostnader 
Kommunfullmäktige har beslutat att 
utanför kommunbidrag budgetera medel 
för finansiering av aktiviteter som är av 
mer generell karaktär. Största beloppet är 
hänförligt till kommunens pensions-
utbetalningar. Dessa pensioner är 
beräknade av KPA och är medtagna i 

kommunens pensionsskuld intjänad t.o.m. 
år 1998. Denna pensionsskuld (inkl. 
särskild löneskatt) som för 2014 är 
beräknad till 217 mkr, är inte medtagen i 
kommunens balansräkning utan är noterad 
i linje helt i enlighet med kommunallagen.  
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Investeringsbudget 
 

  Bokslut  Budget    Budget Budget Budget 
tkr 2014 2015 2016 2017 2018 
            
Markköp 0 800 700 1 000 1 000 
IT-Investeringar, generellt 615 350       
IT-Hårdvara centrala nätverket     900 

 
  

IT-Servers för utökad lagringskapacitet     1 000 
 

  
IT-investeringar Herrljunga-Vårgårda  500    
Teknisk utrustning till biblioteket 0 100   

 
  

Utredning Camping 0     
 

  

Bergvärmepump 382     
 

  

Fackliga lokaler 319     
 

  

Möbler B-salen 94     
Delsumma Kommunstyrelsen 1 410 1 750 2 600 1 000 1 000 
        

 
  

Inventarier/IT 372 1 000 1 000 1 000 1 000 
Inventarier Ugglan 142     

 
  

Lekplatser fsk/skola upprustning 0 400 300 300 300 
Ny förskola tätort 182             18       
Horsby                              2 200 

 
  

Horsbyskolan förskola fritids             3     
Od skola äldsta byggnaden       

 
  

Förskola Molla kök 0 6 600 13 400 
 

  
Renovering Horsbyskolan kök/matsal     750 750 750 
kunskapskällan 394     

 
  

Ugglan, avd 3 4 997     
 

  
Ombyggnad Altorpskolan     7 500 15 000 15 000 
Delsumma Utbildningsnämnden 6 090 8 018 25 150 17 050 17 050 
        

 
  

Mobillås 0   1 500     
Digitala larm   200 600     
Inventarier 398 200 400 400 400 
Verksamhetssystem 0     

 
  

Hagen etapp 2 7 362          612   
 

  
Hagen etapp 3   7 500   

 
  

Hagen etapp 4     7 510 
 

  
LSS boende-förstudie       

 
200 

Ombyggnad hemgården 0     
 

  
Delsumma Socialnämnden 7 760 8 512 10 010 400 600 
        

 
  

In- och utalarmeringssystem     1 000 
 

  
Bilkärror     100 

 
  

Inventarier                  200   
Parkering räddningstjänsten 346     

 
  

Delsumma Bygg och miljönämnden 346 0 1 100 200 0 
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  Bokslut  Budget    Budget Budget Budget 
Investeringsprojekt, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 
Golv och läktare idrottshallen       

 
  

Hissar   300       
Maskiner fastighetsskötsel 85 200       
Verksamhetsanpassningar 1 291 1 000 1 000 1 000 1 000 
Skalskydd 1 541 1 259       
IT-stöd underhållssystem   1 000   

 
  

Städmaskiner 0 150 250 250 250 
Byte maskiner i kök enligt utbytesplan 250 300 300     
Eggvena skola soprum     200 

 
  

Soprum fastigheter 83 200   
 

  
Eriksberg förskola  1 100    
Renovering Simhallen 759     

 
  

Asfaltering     1 000 1 000 1 000 
Mindre gatuanläggningar 292 2 000 1 000 1 000 1 000 
Upprustning lekplatser   100 200 200 200 
Reinvesteringar gata          500    
Altorpskolans fasad 4 186           214   

 
  

Förstudie Altorp            193    
Nybyggnation gång och cykelbanor           2540   

 
  

Förstudie Horsby            200    
Södra Horsby etapp 1         3 000    
Gäsenegården stambyte       1 000   
Nytt sportgolv Altorpskolan gymsal       400   
Simhallen bassäng o simhallsgolv       

 
2 600 

Stambyte simhallen                    500    
Omklädning/bastu simhallen          2741    
Idrottshallen omklnrum o duschar       

 
1 500 

Ventilation sporthallen Svea 8     250 
 

  
Altorpskolans omklädn. Rum i duschar       800   
Dusch och omklrum sporthallen Svea 8     500 

 
  

GC-väg Molla   950   
 

  
GC-väg               
Inventarier redskap till idrottshallen     50 50 50 
Inventarier       

 
50 

Vattenrutschbana     800 
 

  
Kyldisk reception/café simhallen       50   
Upprustning östra parkgatan   500   

 
  

Hemgårdens äldreboende, underh. Ute       740   
Gäsenegården LSS        225     
Takbyte Hagens äldreboende     4 000 

 
  

Gäsenegårde hiss        955     
Fasad Gäsenegården       

 
1 000 

Moduluppb. ensamk. barn         2 200    
Reinvestering  fastigheter              2400    
Golv o läktare idrottshallen     2 243     
GC-väg        275     
Kulturhuset, fönsterbyte        400 
Mörlanda skola, inv målningsarbete       100   
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 Bokslut Budget Budget Budget Budget 
Investeringsprojekt, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 
Upprustning stadsparken   300   

 
  

Gamla skolbyggn. Od, underhållsarb.     2 440 
 

  
Inköp maskiner fastighetsskötsel     200 200 200 
GC-väg 181/183 söderut     1 500     
Kvarteret Linden   250   

 
  

Exploatering Horsby 
 

    3 000   
Omlastningsstation Tumberg   500 1 000     
Ombyggnad ÅVC            460    
Komponentavskrivningar      3 204     

 
  

Ramp Herrljunga återvinningscentral         440     
EPC         697           270    
Delsumma Tekniska nämnden 16 526 25 327 14 690 9 790 9 250 
Totalt 32 132 43 607 53 550 28 440 27 900 
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NÄMNDERNAS BUDGETAR 

Kommunfullmäktige, valnämnd och revision 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda 
genom allmänna val. Som kommunens högsta 
beslutande organ fastställer fullmäktige bud-
get, årsredovisning samt beslutar om ansvars-
frihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell natur eller av 
större vikt för kommunen men även om mål 
och riktlinjer för kommunens verksamheter 
och organisation.  
Kommunfullmäktiges sammanträden är of-
fentliga. Allmänheten kan lämna in frågor samt 
förslag till fullmäktige. Dessa bereds och han-
teras på samma sätt som de motioner som 
ledamöterna lämnar. Sammanträdena anslås på 
anslagstavla och annonseras i lokala medier. 
Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år. 
Senaste valet var i september 2014. 
 
Revision 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revis-
ionen) är fullmäktiges och ytterst medborgar-
nas demokratiska instrument för granskning 
och kontroll av den verksamhet som bedrivs i 
styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. Revisionen har en central roll när det 
gäller att säkerställa insynen i och kontrollen 
av all verksamhet som kommunen ansvarar 
för. Den har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka 
legitimitet och förtroende åt verksamheten, 
men också vara förmedlare av väsentlig och 
nödvändig kritik. Med sina insatser kan revis-
ionen också generera bidrag till förbättring och 
utveckling. 
 
Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revi-
sorer utsedda av fullmäktige med uppgift att 

granska styrelse och nämnder. Revisionen 
utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokra-
tiska instrument för att utvärdera, effektivisera 
och kontrollera den kommunala verksamheten. 
Revisionens ändrade roll, inriktning och ökade 
betydelse återspeglas i kommunallagen från 1 
juli 2006. 
 
Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska 
organiseras och genomföras och upprättar 
årligen en plan över sitt arbete med vissa ut-
valda granskningsområden med utgångspunkt i 
väsentlighet och risk. Revisionen bedömer om 
nämndernas interna kontroll är tillfredställande 
och om bokslutet är rättvisande och uppfyller 
kraven om god redovisningssed. Revisionsar-
betet utgår från innebörden i god revisionssed 
som bland annat omfattar förtroende, obero-
ende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, 
öppenhet och kommunikation.  
 
Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för genomförandet av 
allmänna val. Det gäller val till riksdag, reg-
ions- och kommunfullmäktige och sker vart 
fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart 
femte år.  
 
Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 er-
sättare. Nämnden fullgör kommunens uppgif-
ter enligt Vallagen (2005:837) och  Kommu-
nallagen (1991:900). För att kunna fullgöra 
sina uppgifter skall valnämnden i viss ut-
sträckning ha tillgång till personal i den om-
fattning som behövs.  
 
Val till EU-parlamentet har genomförts i maj 
och val till riksdag, region och kommunfull-
mäktige genomfördes i september 2014.
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Ekonomi 
Drift 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2015 2016 
Kommunfullmäktige 667 855 768 768 902 

Revision 620 624 658 658 668 

Valnämnd 20 339 18 18 18 

Summa 1 307 1 818 1 444 1 444 1 588 
Kommunbidrag 1 265 1 900 1 444 1 444 1 588 

Resultat -42 82 0 0 0 
 

Kommentar till fördelning av kommunbi-
drag 

• Kommunfullmäktige, revision och val-
nämnd har i budget 2016 tilldelats en 
ram på 1 588 tkr. Det är en ökning 
med 144 tkr jämfört med föregående 
års budget. Ökningen härleds till tre 
faktorer, KPI, politiska beslut och po-
litiska prioriteringar. 

• Inflationskompensationen uppgår till 
10 tkr och har räknats upp med ett KPI 
på 0,7 procent. Kompensation för nat-
ionella beslut uppgår till 34 tkr och 
kompenserar för att arbetsgivaravgif-
ten för förtroendevalda höjs från 31,46 
procent till 38.46 procent. Slutligen 
kompenseras kommunfullmäktige med 
100 tkr för demokratiberedning under 
2016. 
 
Kommunfullmäktige 
 

• Kommunfullmäktige tilldelas en bud-
get på 902 tkr, vilket är en ökning med 
134 tkr. Budget ska huvudsakligen 
täcka arvodeskostnader, men även 
kostnader för utbildningar och gratifi-
kationer.  

• Budget för arvoden uppgår till 634 tkr, 
förbrukningsmaterial uppgår till 18 tkr,  

 
 
 
gratifikationer till 200 tkr och kursav-
gifter till 50 tkr.  
 
Revision 
 

• Revisionen tilldelas en budget på 668 
tkr, vilket är en ökning med 10 tkr. 
Budgeten ska huvudsakligen täcka 
kostnader för arvoden, konsulttjänster 
och avgifter för kurser.  

• Budget för arvoden uppgår till 120 tkr, 
förbrukningsmaterial uppgår till 5 tkr, 
konsulttjänster till 478 tkr och avgifter 
för kurser till 65 tkr. Revisorerna kan 
ändra i detaljfördelningen inom den 
lagda ramen på 668 tkr.  

Valnämnd 

• Valnämndens tilldelas en budget på 18 
tkr, vilket är samma budget som 2015. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ansvar och uppdrag 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har sam-
ordningsansvar för hela kommunens utveckl-
ing och ekonomiska ställning med uppdrag att 
övergripande leda och styra den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer 
övergripande förutsättningar för planeringen 
och uppföljningen av hela den kommunala 
verksamheten. Styrelsen avger kommunens 
yttranden till regeringen och andra myndig-
heter samt bereder kommunfullmäktiges ären-
den.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
för omvärldsbevakning och utveckling av 
kommunal och regional verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunal-
lagen för den ekonomiska förvaltningen och 
för samordning av övergripande ekonomisk 
planering. Kommunstyrelsen har genom sin 
uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergri-
pande uppföljningen under året och i bokslut.  
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen 
av den kommunala verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom 
formella och informella möten med berörda 
bolagspresidier, ägardirektiv m.m.  
 
Organisationsförändring 
 
Kommunstyrelsen genomgick 2015 en organi-
sationsförändring. Förändringen kan delas upp 
i två delar, dels infördes gemensamma service-
nämnder och dels flyttades en del verksamhet 

från kommunstyrelsen till Bildningsnämnden 
och Tekniska nämnden. 

Gemensamma servicenämnder 
 
Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 
januari 2015 mellan Herrljunga kommun och 
Vårgårda kommun. En servicenämnd består av 
verksamheterna ekonomi och personal och har 
Vårgårda kommun som huvudman. Den andra 
består av verksamheterna it, växel och telefoni 
och har Herrljunga som huvudman.  

Förändring av kommunstyrelsens ansvars-
områden 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 septem-
ber 2014 att förändra styrelsens och nämnder-
nas anvarsområden. Ansvaret för kultur, 
bibliotek ungdomsutveckling, fritidsgård och 
musikskola överfördes till Bildningsnämnden. 
Ansvaret för fritid som omfattar fritidsanlägg-
ningar, underhåll, uthyrning av anläggningar, 
föreningskontakter samt föreningsstöd över-
fördes till Tekniska nämnden.  

 
Förändringen innebar att kommunstyrelens roll 
renodlades med större vikt på de övergripande 
och principiella ansvarsområdena.  
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Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledning 
  
Verksamhet kommunledning har en övergri-
pande roll att leda och styra kommunens verk-
samhet mot uppsatta mål.  
 
Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete 
och samordning genomförs i kommunen. 
Kommunledning ansvarar också för samarbetet 
med myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap. 
  
Kommunledning ansvarar för näringslivsut-
veckling som sker genom ett samarbete med 
Fokus Herrljunga. Under kommunledning 
bedrivs det lokala och gemensamma folkhälso-
arbetet samt den översiktliga samhällsplane-
ringen.  

Administration och kommunikationsenheten 
Avdelningen består sedan årsskiftet 2014/2015 
av före detta kommunkansliet och del av ut-
veckling- och kommunikationsavdelningen. 
Arbetet har fokuserats kring att införa digital 
nämndadministration och att förbättra medbor-
gardialogen och den interna och externa kom-
munikationen. Arbetet med att ta fram en ny 
hemsida med användarvänligare profil och 
bättre innehåll fortskrider. Det övergripande 
målet är att upprätthålla en rättssäker, transpa-
rent och effektiv nämnds- och ärendeadminist-
ration. Enheten har det strategiska uppdraget 
kring utveckling av kommunikation och med-
borgardialog samt ansvarar för centralarkivet 
och övergripande arkivfrågor.  Arkivföring i 
kommunarkiv och förtroendemannaregister 
tillhör också enhetens funktioner.  
 
Enheten stödjer även kommunstyrelsen i arbe-
tet att upprätta kommunövergripande riktlinjer 
och styrdokument. Enheten är systemägare för 
det kommunövergripande ärendehanteringsy-
stemet och ansvarar för support, utbildning i 
och utveckling av detta system. Under det 
gångna året har enheten har enheten genomfört 
utbildningar av ny- och omvalda politiker i 
kommunikation och ärendehantering. Centrali-
seringen av registratorsfunktionen har slutförts 
och en kartläggning av samt rutin för hela 
kommunens posthantering har tagits fram. 

Vidare har kommunens kommunövergripande 
styrdokument uppdaterats. 

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 
 
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades 
den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter 
finns reglerat i reglementet som antogs av 
kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämn-
den ska skapa förutsättningar för en fördjupad 
demokrati och förbättrad medborgarservice 
genom att öka användarvänligheten för kom-
munala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämn-
den ska vara en gemensam resurs för att stödja 
verksamhetsutveckling med hjälp av IT i 
samtliga verksamhetsområden i de båda kom-
munerna. Nämnden ska svara för IT-säker-
heten i de kommunala verksamheterna. Nämn-
den ska verka för en rationell, ekonomisk och 
säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kom-
munerna genom att ansvara för infrastruktur 
knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna 
kravställda tjänster kopplade till dessa.  
 
Herrljunga kommun är huvudman och den 
gemensamma nämnden ingår i dess organisat-
ion.  
 
Servicenämnd Ekonomi/Personal 
 
Servicenämnden för ekonomi och personal 
inrättades den 1 januari 2015. Nämndens ar-
betsuppgifter finns reglerat i reglementet som 
antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 
2014. Nämnden ska vara en gemensam eko-
nomi- och personalresurs för samtliga verk-
samhetsområden i de båda kommunerna. 
Nämnden ska bidra till kvalitetshöjning och 
optimera effektivisering av den kommunala 
verksamheten så att resurserna räcker längre. 
Nämnden ska möjliggöra för kommunerna att 
långsiktigt säkerställa kostnads- och kompe-
tenseffektivitet till efterfrågad kvalité inom 
kommunala ekonomi- och personaladministra-
tiva tjänster. Nämnden ska öka attraktions-
kraften för kommunen som arbetsgivare för att 
på så sätt locka och behålla kompetent perso-
nal.   
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Vårgårda kommun är huvudman och den ge-
mensamma nämnden ingår i dess organisation.  
 
Vad händer i verksamheten under 2016? 

Kommunledning  
 
Arbetet med att skapa bästa möjliga klimat för 
företagande och utveckling fortsätter. Fokus 
kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar 
tillgången på kompetens i vår kommun, både 
genom nära samarbete företag och skola och 
genom att verka för en ökad inflyttning.  
 
En ny kommuntäckande översiktsplan ska tas 
fram och arbetet under 2015 kommer att ut-
mynna i ett samrådsförslag, vilket är ungefär 
halvvägs i processen fram till en laga kraft-
vunnen översiktsplan. En fördjupad översikts-
plan för Herrljunga tätort ska parallellt utarbe-
tas där processen under 2015 beräknas nå ut-
ställningsskedet. Dessutom ska Bostadsför-
sörjningsprogrammet revideras och det görs 
med fördel parallellt med arbetet med fördju-
pad översiktsplan. 

Administration och kommunikationsenheten 
Verksamhetsåret 2016 ska enheten arbeta med 
att utveckla Herrljunga kommuns medborgar-
dialog, med fokus på hemsida och kommuni-
kationsplan i syfte att förbättra kommunikat-
ionsflödet internt såväl som externt.  
 
Vidare ska enheten fortsätta arbetet med att 
upprätta kommunövergripande arkivrutiner 
samt implementera riktlinjerna för dokument- 
och ärendehantering. Övergripande ska en 
digitalisering av verksamheten ske, i linje med 
regeringens mål om att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möj-
ligheter. 

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 
 
Arbetet med att sätta samman de två kommu-
nernas organisationer till en enhet har pågått 
under 2015 och kommer att fortsätta 2016, där 
vi kommer att fokusera på att få igång vår 
Servicedesk som kommer att vara en mycket 
viktig funktion i IT:s leverans. Växelsamman-
slagningen kommer att ske i december 2015 
med fortsättning under 2016 för att skapa en 
Växel tjänst som på ett tydligt sätt levererar 
Telefonist och växel till de båda kommunerna. 

Upphandling och installation steg ett av det 
gemensamma IT-nätet sker november 2015. 
Steg två som sker under 2016 kommer att 
innebära en centralisering av IT resurser i nät-
verket, vilket medför synergier i IT leveransen.  

Vi kommer under 2016 att arbeta fram avtal 
med verksamheterna vilket medför en bättre 
kontroll av de ekonomiska transaktionerna till 
servicenämnden. 

Under 2016 kommer vi att beskriva vår leve-
rans i form av tjänster som skall vara tydlig ut 
till verksamheterna, där vi får en tydlig bild av 
vad som förväntas av IT/Växel och telefoni. 

ITIL är en process standard som används av IT 
organisationer, delar av denna modell kommer 
vi under 2016 att implementera. Processer som 
vi kommer att använda oss av är: Incident 
(händelser), Problem (temporära lösningar) 
och Change (förändringsarbete) 
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Ekonomi 

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens budgetram för 2016 är 34 
749 tkr vilket är en ökning med 598 tkr jämfört 
med föregående år. Budget ökningen härleds 
till fem faktorer: 
 
Område Summa 

(tkr) 

Lönerevidering 2015   617 

Politiska prioriteringar 2015 -3 900 

Politiska prioriteringar 2016   4 167 

KPI uppräkning      143 

Ramväxlingar    -516 

Totalt     598 

 
 
Kommunstyrelsens budget ökar med 617 tkr 
för löneökningar under 2015. Summan baseras 
på utfallet av årets löneöversyn. Under 2016 
kommer Kommunstyrelsen att få en extra bud-
get tilldelning som baseras på 2016 års lönere-
vision.  
 
Politiska prioriteringar uppgick 2015 till 5 010 
tkr. I budgetförutsättningarna räknades tillväxt 
och utvecklingssatsningar på 2 100 tkr samt 

satsningar på fritid och kultur på 2 100 tkr som 
tillfälliga prioriteringar. De politiska priorite-
ringarna för GIS, Sommarjobb och IT-chef 
räknades däremot som ramhöjande politiska 
prioriteringar. Minskningen på 3 900  
tkr för politiska prioriteringar 2015 härrörs 
således till att satsningar på tillväxt och ut-
veckling samt fritid och kultur räknades bort i 
budgetförutsättningarna.  
 
Politiska prioriteringar 2016 uppgår till 4 167 
tkr. I kommunfullmäktiges juni beslut är 1 000 
tkr öronmärkta för konstgräsplaner. Utöver den 
öronmärkta miljonen har kommunstyrelsen 
under 2014 och 2015 fattat beslut som 2016 
finansieras av budgeten för politiska priorite-
ringar. På sista sidan finns en förteckning över 
besluten.  
 
Kommunstyrelsens budget ökar med 143 tkr 
för KPI uppräkning. Summan har tilldelats 
enligt ekvationen Budget minus Löner multi-
plicerat med 0,7 procent. KPI uppräkningen 
ska kompensera för 2016 års inflation.  
 
Kommunstyrelsens budget minskar  med 516 
tkr för ramväxlingar. Ramväxlingen innebär att 
kostnadspost, till exempel portokostnader, 
byter nämndsmottagare. När det sker flyttas 
även budgetmedel över så att flytten av kost-
nadsslaget inte påverkar  mottagaren. 
 
Kommunstyrelsen är involverad i följande 
ramväxlingar:.      

 

Ramväxlingar 
2016 

       

 KS BN SN TN BM "99" Summa 
Budget och skuldsane-
ring 

-100  100    0 

Bemanningsenhet -901 338 563    0 
Posthantering (porto) -50 10 30 10   0 
IT- 0,5 tjänst 325  -325    0 
fackliga kostnader 1 000     -1000 0 
Ansvar Fritid och kultur -120 60  60   0 
Telefoni -670 310 290 0 70  0 
Summa: -516 718 658 70 70 -1 000 0 
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Budgetfördelning 
DRIFT Budget 2015 Budget 2015 Budget Budget- 

Belopp netto (tkr) exkl löneökning inkl löneökning 2016 förändring 

Kommunstyrelsen 7 058 7 058 6 975 -83 

Kommunledning 7 175 7 264 7 319 55 

A.K.-enheten 3 895 3 936 3 913 -23 

IT/Växel/Telefoni 5 388 5 463 5 741 278 

Ekonomi 4 795 4 909 4 627 -282 

Personal 5 840 5 990 6 174 184 

Summa 34 151 34 620 34 749 129 
 

Kommentarer till budgetfördelning 
 
Kommunstyrelsens budgetfördelning har byggt 
på hur budgettilldelningen ser ut. Samtliga 
verksamheter har fått kompensation för löne-

ökningar och inflation enligt resursfördel-
ningsmodellens riktlinjer. Samtliga ramväx-
lingar har hanterats på respektive verksamhet 
och leder därför inte till några nya förutsätt-
ningar.

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens budget är uppdelad i två 
delar vilka är gemensamma kostnader och 
politiska prioriteringar.  
 
Budgeten för gemensamma kostnader ska 
täcka utbildingar, arvoden, partistöd samt 
mindre inköp och kapitalkostnader. Budgeten 
för 2016 uppgår till 2 128 vilket är en ökning 
med 80 tkr jämfört med 2015. Ökningen här-
leds till att arvoden räknats upp med 2,5 pro-
cent. 
 
Politiska prioriteringar uppgår till 4 167 tkr 
plus ramhöjande prioriteringar för Gis och 
sommarjobb på 400 tkr respektive 280 tkr. Den 
ramhöjande prioriteingen på 430 tkr för IT-
chef har flyttats från kommunstyrelsen till 
IT/Växel/Telefoni.  
 
Kommunledning 
 
Kommunledningens budget ökar med 55 tkr 
vilket härleds till löneökningar, ökade kostna-
der för överförmyndaren samt minskade kost-
nader på 220 tkr genom ramväxlingar.  

Kommunledningens budget består av fyra 
delar. Kommunledning gemensamt, folkhälsa, 
Strategisk planering samt MSB. 

Kommunlednings gemensamt har budget för 
bland annat kommunchef, överförmyndare, 
avgift till kommunförbund, facklig verksamhet 
och centrala utredningar. Budgeten ökar med 
96 tkr vilket främst beror på ramväxlingen av 
facklig verksamhet.  

Folkhälsa är till stora delar bidragsfinansierat. 
Budgeten uppgår till 295 tkr. 

Strategisk planering ramväxlades från bygg 
och miljö nämnden inför 2015. Budgeten upp-
går till 569 tkr, vilket är en ökning med 48 tkr 
jämfört med föregående år.  

MSB står för myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Kostnaderna för MSB är helt 
bidragsfinansierat och har således en budget på 
noll kronor.  

Administration- och kommunikationsen-
heten 
 
Administration och kommunikationsenhetens 
budget minskar med 23 tkr. Minskningen beror 
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främst på ramväxlingen av portokostnader. 
 
IT/Växel/Telefoni 
 
IT/Växel/Telefoni tilldelas en budget på 5 741 

vilket är en ökning med 278 tkr. Budgetföränd-
ringen påverkas av flera större ramväxlingar 
samt av den ramhöjande politiska priorite-
ringen om en IT-chef har flyttats från kom-
munstyrelsen till IT/Växel/Telefoni.

Ekonomi 
 
Herrljungas budget för ekonomienheten uppgår 
till 4 627 tkr.   

Servicenämndens ekonomienhet har en budget 
på 10 674 tkr för 2016. Det innebär en ökning 
med 447 tkr jämfört med budget 2015. Löne-
uppräkning uppgår till 326 tkr, KPI uppgår till 
21 tkr och ramväxling mellan ekonomienheten 
och personalenheten uppgår till 100 tkr.  

Av budgeten på 10 674 tkr har 9 928 tkr identi-
fierats som gemensamma kostnader medan 746 
tkr har identifierats som kommun specifika. 

Herrljungas budget uppgår till 4 627 tkr och 
består av datalicenser för 80 tkr och gemen-
samma kostnader på 4 547 tkr (9928*0,458). 

Gemensamma kostnader för servicenämnden 
fördelas efter befolkningsantalet per sista de-
cember 2014. Det innebär en fördelning på 
54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 
procent till Herrljunga kommun.  

Kategori Herrljunga Vårgårda Total 

Gemensamma kostnader 4 547 5 381 9 928 

Datalicenser 80  80 

Försäkringar  404  404 

QPR  262 262 

Totalt 4 627 6 047 10 674 
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Personal 
 
Herrljungas budget för personalenheten uppgår 
till 6 174 tkr.  

Herrljungas budget består av gemensamma 
kostander på 4 545 tkr, strategiska åtgärder på 
629 tkr och fackliga kostnader på 1 000 tkr. 

Gemensamma kostnader för servicenämnden 
fördelas efter befolkningsantalet per sista de-
cember 2014. Det innebär en fördelning på 
54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 
procent till Herrljunga kommun

.  

Kategori Herrljunga Vårgårda  Totalt 

Gemensamma kostnader 4 545  5 379 9 924 

Strategiska åtgärder   629    670 1 299 

Fackliga kostnader    1000    950   1 950 

    

Totalt 6 174 6 999   13 173 
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Investeringar 

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015* 2015 2016 2017 2018 
Markköp  0 800 800 1 000  0 0  
IT investeringar 0 850 850 1 900  0 0  
TOTALA INVESTE-
RINGAR 0  1 650 1 650 2 900 0 0 

*Inklusive ombudgetering och tilläggsanslag.  
 
Politiska prioriteringar 2016 
 
Politiska prioriteringar 2016 har en budget på 
4 451 tkr. I kommunfullmäktiges juni beslut är 
1 000 tkr öronmärkta för konstgräsplaner. 
Utöver den öronmärkta miljonen har kommun-

styrelsen under 2014 och 2015 fattat beslut 
som 2016 finansieras av budgeten för politiska 
prioriteringar. Besluten uppgår till sammanlagt 
1 890 tkr.  

 
 
 
 
Beslut 

 
 

Politiska 
prioriteringar 

2016 
Konstgräsplaner KS §122 2014 1 000 
Besöksnäring KS §153 2015   400 
Alla vägar ut KS §22 2015   150 
Samverkan BRB Borås 2014 §127   190 
Brandskydd 2014 KS§42 KF§44    150 
Summa beslut 1 890 

Budget 4 451 

Återstående medel 2 561 
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Bildningsnämnden 

Inledning 
 
Med ett framtidsorienterat fokus på 
utbildningsområdet har ett antal 
utvecklingsområden identifierats nationellt. För 
vissa utvecklingsområden finns riktade 
statsbidrag som kan sökas, vilket görs av 
bildningsförvaltningen. För andra 
utvecklingsområden, är det idag ovisst hur den 
statliga finansieringen kommer att se ut. 

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en 
lärarbrist om 65 000 lärare. Något som kommer 
att få konsekvenser i Herrljunga och som 
kommer att påverka lönekostnadsutvecklingen 
de närmaste åren.  

I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av 
omfattande om- och tillbyggnader. Ett 
omfattande behov av förskoleutbyggnad finns 
också i Herrljunga tätort, där flera tillfälliga 
lokaler måste ersättas med lokaler av god 
kvalitet och varaktighet för att säkerställa 
tillgången till förskola.  

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för 
att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och 
statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har 
sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits 
fram.  

Ansvar och uppdrag  
 
Nämndens uppdrag är att tillhandahålla 
utbildnings- och kulturverksamhet för 
kommunens invånare på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom 
att driva verksamheterna förskola, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 
enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige 
har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i 
egen regi, utan platser köps utanför kommunen. 
Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en 

gemensam organisation med Vårgårda som 
huvudman. Nämndens kulturverksamheter 
innebär ett övergripande kulturansvar samt för 
bibliotek och musikskola. Till detta kommer 
också ett ansvar för fritidsgårdsverksamheten.  

 
Kommunfullmäktige är huvudman för 
skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål  
fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden 
samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden 
i form av kommunbidrag. Nämnden har 
verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, 
som i sin tur har huvudmannaansvaret inför 
staten. Statens uppdrag innebär att 
huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen 
genomförs enligt de statliga styrdokumenten så 
att mål och riktlinjer i skollag och förordningar 
kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter 
har också att hantera en dubbel styrning genom 
att staten ställer krav på huvudmannen direkt, 
men också krav som går förbi huvudmannen 
direkt till rektorer och lärare. 

Nämnden har ansvar för att bedriva ett 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid 
sina skolor och nämndens verksamheter 
kommer att beröras av Arbetsmiljöverkets 
särskilda inspektion av skolverksamhet under 
december 2015.  
 
Verksamhetsbeskrivning 

 Gemensamt 
 
Under gemensamt ryms verksamheterna 
Bildningskontoret, Bildningsnämnden och 
Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab 
och bildningschef som också har det 
samordnande ansvaret för nämndens 
verksamheter.  
 
Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i 
skolverksamheten från förskoleklass till 
gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och 
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specialpedagogiska insatser.  Elevhälsan syftar 
till att öka välbefinnandet bland eleverna och 
fokus ligger på det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet samt att stödja eleverna 
att nå utbildningens mål.  
 
Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande 
och styrande politiska del. Nämnden har kontakt 
med verksamheten genom kontaktpolitiker.   
 
Bildningsnämnden fullgör huvudmannens 
ansvar för bildningsförvaltningens verksamhet 
som i vardagen leds och samordnas av 
bildningschefen. I bildningsförvaltningens stab 
finns en utvecklingsledare, två handläggare samt 
en bemanningsadministratör med ansvar för 
vikarieanskaffning.   
 
Förskola  
 
Förskoleverksamheten är organiserad i två 
områden; Innerby och Ytterby och varje område 
leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar 
förskola i egen regi samt i annan huvudmans 
regi under benämningen gemensamt.  
 
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn 
som har rätt till förskola en verksamhet där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 
som lägger en god grund för fortsatt utbildning. 
Förskolan ses som första delen i 
utbildningssystemet.  
 
Öppen förskola är en verksamhet som erbjuds 
som ett komplement till förskola och 
pedagogisk omsorg och verksamheten erbjuds 
barnen och medföljande vuxna samtidigt som de 
vuxna ges möjlighet till social gemenskap. 
Öppen förskola ingår i familjecentralen som är 
ett samarbete mellan Bildningsnämnden och 
Socialnämnden.  
 
Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem 
erbjuds de föräldrar som önskar denna 
verksamhet och är ett komplement till förskola. 
Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare och 
finns med spridning i kommunen.  Pedagogisk 
omsorg omfattar också verksamhet i annan 
huvudmans regi.  
 
Grundskola 
 

Omfattar förskoleklass- och 
grundskoleverksamhet både i egen regi och i 
annan huvudmans regi samt skolskjuts för 
grundskola och grundsärskola. Herrljunga 
kommuns grundskolor är organiserade i fem 
mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, 
Hudene och Molla samt tre större enheter; 
Altorp, Horsby och Mörlanda. De fyra 
förstnämnda utgör rektorsområdet Fyrskolorna. 
De små enheterna samt Horsby och Mörlanda 
bedriver undervisning från förskoleklass till 
årskurs 6 medan Altorp är kommunens 
högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal 
mindre enheter får skolverksamheten en 
geografisk spridning. 
 
Grund- och gymnasiesärskola 
 
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i 
egen och i annan huvudmans regi. 
Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som 
har rättigheten att mottas i särskola en 
utbildning som är anpassad till varje elevs 
förutsättningar och så långt som möjligt 
motsvarar den utbildning som ges i grundskolan 
respektive gymnasieskolan. Grundsärskola 
bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i åk 
1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan 
organiserad vid Altorpskolan. Platser i 
gymnasiesärskolan köps i annan kommun.  
 
Fritids 
 
Fritidshemsverksamheten kompletterar 
utbildningen i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola och ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda en 
meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem 
finns vid samtliga grundskolor utom 
Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har 
fritidshemmen i Herrljunga kommun en stor 
andel av elever i förskoleklass till och med åk 6 
i verksamheten. 
 
Gymnasieskola 
 
Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan 
huvudmans regi samt elevresor för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund 
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för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt 
för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Den interna 
verksamheten vid Kunskapskällan har ett 
programutbud bestående av dels små 
specialiserade yrkesprogram med goda 
samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, 
dels ett flertal små studieförberedande program. 
Vid Kunskapskällan finns idag nio program 
varav fyra är yrkesförberedande. Eleverna 
samläser i hög utsträckning 
programövergripande ämnen, vilket krävs för att 
göra det stora programutbudet möjligt.  
 
Komvux 
 
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller 
utbildning på grundläggande nivå och 
gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för 
invandrare, SFI och särskild utbildning för 
vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs 
utbildningen i en gemensam organisation med 
Vårgårda som huvudman och med verksamhet 
förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta 
samarbete kan ett större utbildningsutbud 
erbjudas till en sänkt kostnad.  
 
Musikskola 
 
Musikskolan bedriver instrumentalundervisning 
för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till 
och med den termin man fyller 25 år. Även 
vuxna i mån av plats termin för termin. 
Undervisningen sker dels i egna lokaler som är 
anpassade för ändamålet men också på några av 
kommunens grundskolor. Den mesta 
undervisningen sker på eftermiddagstid men 
viss undervisning sker också på skoltid. De 
första åren på musikskolan undervisas stråk- och 
blåselever i grupp. Terminsavgift dels för 
undervisning dels för instrumenthyra tas ut. En 
viss kö finns till musikskolan. Många publika 
arrangemang sker varje år och är en naturlig del 
av musikskolans verksamhet. Samarbeten med 
andra aktörer i branschen sker och musikskolans 
lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper. 

Bibliotek 
 

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett 
huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett 
filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är 
tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja 
litteraturens ställning och intresset för läsning, 
bildning, upplysning och utbildning.  
Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar, för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
Andra prioriterade grupper är personer med 
funktionsnedsättning och personer som har 
annat modersmål än svenska. Biblioteket 
arrangerar eller medverkar till varierande 
kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket 
erbjuder tillfällen, i form av Internet-drop-in, för 
personer som behöver stöd för att kunna 
använda datorer och digital informationsteknik. 
 
Fritidsgård 
 
Fritidsgården är en öppen verksamhet dit 
ungdomar kan gå. Verksamheten är öppen för 
alla från det man börjar åk 7 till dess att man 
fyller 19 år. Fritidsgården är en neutral plats där 
man känner samhörighet och kan växa som 
människa, utan krav på prestation.  Ungdomarna 
själva är med och utformar verksamheten i syfte 
att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet 
bedrivs i Herrljunga och Annelund. 
 
Vad händer i verksamheten under 2016?  

Gemensamt 
 
Herrljunga kommun har sökt statsbidrag för 
Lågstadielyftet och för Mindre barngrupper i 
förskolan. Statsbidragen ska ge ett tillskott för 
att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 
1-3 med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, 
skriva och räkna. Statsbidraget för mindre 
barngrupper i förskolan kan endast erhållas om 
barnantalet i grupperna minskar och för att klara 
detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 
2015/2016.  
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Inom karriärreformen med förstelärare kommer 
Herrljunga kommun ta del av ytterligare 
tilldelning under 2016.  

Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta 
skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att 
klara då vissa behörigheter är svårrekryterade.   

Elevhälsans centrala professioner kan stärkas 
genom statsbidragstilldelning och här planeras 
för ansökan om statsbidrag.  

Samtliga förskoleområden och rektorsområden 
har nu en lokalt knuten specialpedagog. Detta 
förväntas påverka förutsättningarna för att i 
högre utsträckning stödja barns och elevers 
utveckling genom extra anpassningar och/eller 
särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom 
hela förvaltningen ett långsiktigt arbete kring att 
utveckla tillgängligheten inom verksamheterna. 
Kompetensutvecklingsinsatser med detta i fokus 
kommer att fortsätta under nästa år utifrån de 
behov som framkommer i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Grundskolans tidiga år har 
under läsåret 2015- 2016 inlett ett Läsprojekt, 
Lust att Läsa, i samarbete med 
barnboksförfattaren Susanne MacFie och med 
medel från skapande skola och 
Sparbanksstiftelsen. Senare under hösten 2015 
inleds planeringen för att ansöka om statsbidrag 
för deltagande i Skolverkets Läslyftet. 
Inriktningen kommer att vara att stärka det 
språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla 
åldrar. 

Förskola 
 
Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort 
kommer att lösas på kort sikt med en 
modulförskola som behöver stå klar för att tas i 
drift till halvårsskiftet 2016. I ett längre 
perspektiv behövs en permanent utbyggnad av 
förskoleverksamheten. Barnomsorg på obekväm 
tid kommer att göras alltmer tillgängligt under 
2016.  

I Ytterby förskoleområde kommer en ny 
förskoleavdelning i Hudene att tas i bruk i 

början av 2016. Tillsammans med de nystartade 
avdelningarna i Eriksberg och Mörlanda 
prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är 
i fas. 

Grundskola, grundsärskola 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en 
förbättring av uppföljningar och analyser av de 
mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen 
består bland annat av trivselenkäter kring 
”mjuka” frågor och sammanställningar och 
analyser av dessa samt av motsvarande för 
elevernas måluppfyllelse. I analyserna av 
resultaten identifieras utvecklingsområden med 
insatser både på förvaltnings- och skolnivå.  

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola 
liksom övriga verksamheter arbetat med att 
utveckla tillgängligheten i förskola och skola för 
att göra den mer inkluderande för alla barn och 
elever. Planeringen av detta arbete har delvis 
skett i samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka 
kunskapen hos personalen kring elever i behov 
av stöd samt elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt att förse personalen 
med användbara metoder och redskap att i det 
vardagliga arbetet möta alla elever. 

En IKT-plan är antagen av UN och planen 
specificerar vilka kompetenser som ska finnas 
för olika verksamheter och åldersgrupper i t ex 
skolan. Till IKT-planen knyts en utbytesplan för 
att kontinuerligt förnya utrustning som datorer 
och komplettera med accesspunkter för trådlösa 
nätverk, projektorer och liknande. I årskurs 7-9 
innebär införandet av en-till-en datorer att elever 
i åk 7 och 8 har tillgång till en bärbar dator. 
Grundskolans lärplattform Vklass används i hög 
grad av lärarna i planering och utförande av det 
pedagogiska arbetet. Vklass används för 
dokumentation och kommunikation och även 
föräldrar kan via lärplattformen ta del av sina barns 
planeringar, resultat och liknande. 2016 fortsätter 
arbetet med att planera för ett införande av en 
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motsvarande plattform anpassad till förskolans 
behov. 

En samverkan mellan grundskolans senare år 
och det lokala näringslivet utvecklas vidare 
under de kommande åren. Syftet är bland annat 
att synliggöra tillverkningsindustrin och 
därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan 
göra väl underbyggda programval till 
gymnasiet.  

Gymnasieskolan 

Kunskapskällan deltar i ett 
kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med 
övriga gymnasieskolor i Boråsregionen. Arbetet 
syftar till att göra Boråsregionen till en 
bildningsregion som ger samtliga 
gymnasieelever goda förutsättningar för 
framtida studier och arbete. Skolans eget arbete 
med att utveckla verksamheten har fördjupats 
och några prioriterade områden har arbetats 
fram och gemensamt valts ut i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Kunskapskällan kommer att vidareutveckla sin 
profilering kring de fyra ledorden; 
Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, 
Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter 
samman utbildningen vid samtliga program och 
förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de 
kan förverkliga sina framtidsdrömmar.   

Samverkan mellan näringslivet och 
Kunskapskällan kommer att vidareutvecklas, 
bland annat i syfte att skapa en större 
medvetenhet om de kompetenser som 
efterfrågas av tillverkningsindustrin.  

Komvux 
 
Ett tillsvidareavtal har tecknats för den 
gemensamma vuxenutbildningsorganisationen 
med Vårgårda som huvudman. 

Bildningsnämndens presidium ingår i 
samrådsgruppen som träffas ett par gånger om 
året och fungerar som samrådande organ för 
hantering av vuxenutbildningsfrågor.    

Musikskola 
 
Musikskolan kommer under 2016 att tydliggöra 
mål, vision och riktlinjer i syfte att utveckla 
verksamheten. Musikskolan ska bidra till att 
stärka det lokala kulturlivet och bidra till 
kommunens attraktivitet och utveckling. Ett 
område att utveckla är hur musikskolans olika 
musikkurser kan integreras och samverka på ett 
målinriktat sätt med kommunens olika 
skolverksamheter under skoltid.  

Bibliotek 
 
Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt 
stimuleras genom läsfrämjande insatser för barn 
och ungdom.  Möjligheter och tillfällen att utöva 
och öva sig i muntligt berättande ska fortsätta att 
skapas, för bibliotekspersonal, 
föreningsanslutna och övriga, barn och vuxna. 
Målsättningen är också att Biblioteksplanen ska 
vara reviderad senast i början av 2016. 

 
Fritidsgård 
 
Erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv för 
tjejer. Ha en bred verksamhet som gör att många 
vill komma till fritidsgården och där 
ungdomarna känner att de har en meningsfull 
fritid. 
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Ekonomi 

Grundläggande förutsättningar 
 
Bildningsnämnden skall i beslutet för 
resursfördelning ta hänsyn till att 
verksamheterna skall följa skollag 2010:800, 
samt skolförordning 2011:185 som bland annat 
anger att interna och externa verksamheter skall 
ges bidrag på lika villkor. Elever och barn skall 
enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till 
utbildning samt likvärdig utbildning oavsett 
vilken skola man går på.  

Ekonomiska förutsättningar 
 
Bildningsnämndens budgetram för 2016 är 230 
500 tkr vilket är en ökning med 9 167 tkr 
jämfört med föregående år. Budget ökningen 
härleds till fem faktorer: 
 
Område Summa 

(tkr) 

Lönerevidering 2015 +4 407 

Politiska prioriteringar    - 400 

KPI uppräkning    +552 

Volymförändringar +3 769 

Ramväxlingar   + 839 

Totalt    9 167 
 
 
Bildningsnämndens budget ökar med 4 407 tkr 
för löneökningar under 2015. Summan baseras 
på utfallet av årets löneöversyn. Under 2016 
kommer Bildningsnämnden att få en extra 
budget tilldelning som baseras på 
nästkommande års lönerevision. Medel för 
löneökning 2016 är budgeterade under 
kommunstyrelsen.  
 
Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr 
under området politiska prioriteringar. Det beror 
på att den tidigare satsningen om frukost i 
skolan är borttagen.  
 
Bildningsnämndens budget ökar med 552 tkr för 
KPI uppräkning. Summan har tilldelats enligt 

ekvationen Budget minus Löner multiplicerat 
med 0,7 procent. KPI uppräkningen ska 
kompensera för 2016 års inflation.  
 
Bildningsnämndens budget ökar med 3 769 tkr 
för volymförändringar. 
 
Bildningsnämndens budget ökar med 839 tkr för 
ramväxlingar. Ramväxlingen avser kollektiv-
trafikansvar, bemanningsenhet och telefoni 

Barn-/elevpeng 
 
Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med 
mellan 2,78 och 3,81 procent. Höjningen ligger i 
linje med 2015 års lönerevision vilka landade på 
i genomsnitt 3,22 procent. Eftersom barn-
/elevpeng även täcker kostnader som följer 
inflationsnivån (0,7%), får samtliga 
verksamheter ett större handlingsutrymme 
kommande år. Barn-/elevpeng är precis som 
föregående år exklusive 2016 års lönerevision.  

Landsbygdstödet ökar med cirka fyra tusen, från 
20,1 till 24,2 tkr. Det innebär en ökning med 
20%. Den stora procentuella höjningen är 
nödvändig för att skapa kontinuitet och 
långsiktighet i arbetet i kommunens mindre 
skolor. Flera mindre skolor har ett något lägre 
barnantal 2016 varför höjningen blir extra 
viktig. 

Landsbygdstöd utgår till de minsta enheterna 
och kompenserar för ett elevantal som är lägre 
än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,2 
tkr för de elever som saknas för att komma upp 
till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i 
årskurs 1-6. Landsbygdstöd utgår enligt 50-
47=3. 3x24,2=72,6.      

Nytt för 2016 är att fritidshemspengen delas upp 
i en peng för elever med lov- och garantiplats. 
Förändringen handlar om att fördela 
fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många 
timmar eleverna är där. Förändringen leder till 
en uppräkning av den totala rörliga ersättningen 
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med 3,17%, men en förändring i 
resursallokeringen. Fritidshemspengen för 
elever som är där på heltid omfattas av 390 
elever och höjs med 13% från 23,3 tkr till 26,3 
tkr. 112 elever omfattas av lov- och garantiplats 
och får en ersättning på 9 tkr.  

Fritidshem med få lov- och garantiplatser får en 
ökad budget medan de med många får en 
minskad. Förändringen, tillsammans med 
volymförändringar, leder till en ökad budget för 
sex av åtta fritidshem och en minskad budget för 
resterande två.  

Programpeng 
 
Programpeng används för att fördela resurser till 
gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-
/elevpeng eftersom programpengen ska täcka 
samtliga kostnader på gymnasiet. Medans barn-
/elevpeng består av två delar, undervisning och 
läromedel, består programpengen av sex delar, 
undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, 
lokalkostnader och administration.  
 
Undervisning, administration och elevhälsa har 
räknats upp med den faktiska löneökningen för 

2015. Läromedel har räknats upp med KPI och 
resterande delar har räknats upp utifrån nya 
avtal med tekniska förvaltningen.  
 
När uppräkning av delarna är gjorda samt 
multiplicerade med antal elever på respektive 
program så jämförs kostnaderna med de 
budgeterade kostnaderna. Vid denna jämförelse 
fanns flera avvikelser mot den interna budgeten. 
Det beror på att antalet elever på våra olika 
program förändras från år till år samt att den 
interna budgeten förändrats något.  
 
Vi ser därför stora förändringar i programpriset 
där industriprogrammet får en kraftig höjning 
medan priset för ekonomi- och 
samhällsvetenskapsprogrammet sjunker. 
Förändringarna i programpriserna leder inte till 
en minskad eller ökad budget för gymnasiet 
jämfört med om programmen enbart räknats upp 
med KPI, löneökning samt avtal.  
Mer information om barn,-elev,-och 
programpeng finns i dokumentet 
resursfördelning 2016 som antogs av 
bildningsnämnden den 31 augusti 2015.

Budgetfördelning 
Driftbudget Budget 2015 Budget 2015 Prognos Budget  Budget- 

(tkr) exkl 
löneökning 

inkl 
löneökning 2015 2016 förändring 

Gemensamt 14 366 14 503 11 763 14 484 -19 
Förskolan 50 736 51 652 53 893 56 697 4 875 
Fritids 14 012 14 221 13 709 14 213 -8 
Grundsärskolan 4 131 4 187 3 787 3 814 -373 
Grundskolan 85 510 86 834 88 000 88 075 1 241 
Gymnasiesärskolan 2 284 2 284 2 284 2 075 -209 
Gymnasieskolan internt 27 536 27 837 27 637 27 869 32 
Gymnasieskolan externt 11 500 11 500 11 885 11 632 132 
Komvux 4 957 4 957 4 957 5 086 129 
Fritidsgård 567 575 575 579 4 
Musikskola 1 933 1 967 1 927 2 025 58 
Bibliotek 3 801 3 847 3 797 4 121 274 
Summa verksamhet 221 333 224 364 224 214 230 500 6 136 
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Kommentar till budgetfördelning 
 
Stora delar av Bildningsnämndens budget 
fördelas genom barnelev och programpeng 
multiplicerat med den aktuella volymen. 
Förändringar i barn, elev och programpeng och 
volymer får därmed en stor påverkan på 
budgettilldelningen. Verksamheter och 
kostnader som inte omfattas av barnelev och 
programpeng har fått kompensation för den 
faktiska löneökningen och inflation. Undantag 
är kapitalkostnader, skolskjutsar, 
interkommunala kostnader/intäkter och dylikt 
där prognos ligger till grund för 
budgettilldelning.  

I budget 2015 hade bildningsnämnden en central 
buffert på cirka 1,7 miljoner. För att kunna 
hantera oförutsedda kostnader 2016 har 
ambitionen varit att återigen skapa en buffert. 
Det har dock inte varit möjligt, vilket beror på 
att: 

• Kostnader för extra ordinära insatser har 
ökat 700 tkr 

• Den mindre resursintensiva 
pedagogiskaomsorgen har minskat och 
den mer resursintensiva förskolan har 
ökat 

• Antalet elever på gymnasiet ökar mer än 
befolkningsantalet i demografimodellen 

Gemensamt 
 
Budgeten för verksamhet gemensamt minskar 
med 19 tkr. Minskningen beror på att bufferten 
minskar med en miljon samt att budgeten på 400 
tkr för frukost i skolan har tagits bort. Budgeten 
för extra ordinära insatser ökar från 1 500 tkr till 
2 200 tkr. Ramväxlingarna för bemanningsenhet 
och telefoni på sammanlagt 650 tkr har lagts 
under verksamhet gemensamt. 

Förskolan 
 
Budgeten för förskolan ökar med 4 875 tkr. 

Ökningen beror främst på volymförändringen 
där cirka 40 fler barn förväntas gå i förskolan 
medan pedagogisk omsorg minskar med 7 barn. 
Ökningen sker främst i de yngre åldrarna, vilka 
har en högre barnpeng än de äldre barnen.  

Hudene förskola får en extra budgettilldelning 
på 150 tkr för att köpa in inventarier till den nya 
förskolan.  

 

 
Den positiva volymförändringen leder till högre 
barnomsorgsavgifter vilka beräknas öka med 
397 tkr jämfört med budget 2015. 
Lokalkostnader för nya avdelningar uppgår till 
cirka 500 tkr. Medel saknas för att kompensera 
hagens förskola vid flytten till paviljonger under 
2016.  

Fritids 
 
Budgeten för fritidsverksamhet minskar med 23 
tkr. Minskningen beror på att fasta kostnader 
minskar och att interkommunala kostnader 
beräknas bli lägre. Samtidigt ökar den rörliga 
ersättningen eftersom volymantalet på fritids 
ökar.  

Grundsärskolan 
 
Budgeten för grundsärskolan minskar med 373 
tkr. Minskningen beror på att lokalkostnader 
och lokalvårdskostnader för mörlandaskolan har 
flyttas från grundsärskolan till förskolan. 

Grundskolan 
 
Budgeten för grundskolan ökar med 1 241 tkr. 
Landsbygdstödet har utökats från 816 tkr till 
1148 tkr. Ökningen beror både på högre 
volymer och på högre ersättning. Vidare 
kompenseras altorpskolan med 80 tkr för 
sommarskolan. Gemensamma kostnader ökar 
något där datalicenser har störst påverkan.  
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Gymnasiesärskolan 
 
Budgeten för gymnasiesärskolan minskar med 
209 tkr. Minskningen beror på att elevantalet är 
lägre 2016.  

Gymnasieskolan internt 
 
Budgeten för kunskapskällan ökar med 32 tkr. 
Den blygsamma ökningen beror på att de fasta 
kostnaderna minskar. 

Gymnasieskolan externt 
 
Budgeten för interkommunala kostnader ökar 
med 132 tkr. Budgeten är något lägre än 
prognosen för 2015. Det innebär att köpta 
platser behöver minska eller att antalet sålda 
platser behöver öka vid gymnasievalet hösten 
2016.  

 

Komvux 
 
Budgeten för vuxenutbildningen ökar med 129 
tkr. Kostnaden per invånare har beräknats öka 
från 531 kr till 541 kr. Kostnaden per invånare 
kommer att fastställas i dialog med Vårgårda 
kommun under hösten.  
 
Bibliotek 
 
Budgeten för Biblioteket ökar med 320 tkr. 
Ökningen härleds främst till att 
lokalkostnaderna räknades ner för mycket under 
2015. Biblioteket har fått en extra 
budgettilldelning på 60 tkr för införandet av ett 
nytt bibliotekssystem.  

Övrigt 
 
Övriga verksamheter  har fått en 
budgetförändring som är lika med löneökning 
och inflation. 
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Investeringar 

INVESTERINGAR Budget Budget Budget Budget 

Belopp netto (tkr) 2015 2016 2017 2018 
Lekplatser fsk/skola upprustning 400 300 300 300 
Förskola tätort 18 750 750 750 
Altorpskolan  193 7 500 15 000 1 5000 
Förskola Molla 6 600 11 000     
Eriksbergs förskola  1 100       
S:a investeringar gm TN 8 311 19 550 16 050 16 050 
Teknisk utrustning till biblioteket 100       
Inventarier/IT 1 000 1 000 1 000 1 000 
S:a investeringar egna 1 100 1 000 1 000 1 000 
 

I investeringsbudgeten finns medel avsatta för 
två större investeringar, Molla förskola och 

Altorpskolan. Det finns även medel avsatta för 
projektering av förskola tätort. 
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Volymer  

Bildningsnämnden budgeterar för en 
volymökning på 63,5 barn/elever. Störst 
volymförändring ser vi i förskolan där Hudene, 
Mörlanda och Eriksberg kommer ha fler barn än 
i budget 2015. Pedagogisk omsorg fortsätter att 
minska där årets minskning sker i Innerby 
förskoleområde. Vidare ser vi en volymökning i 
förskoleklasserna medan de äldre eleverna i 
grundskolan blir något färre. Slutligen beräknas 

kunskapskällan ha något fler elever än 
föregående år.  
 
Budgeterade volymer ligger i linje med 
tilldelningen från demografimodellen om man 
bortser från gymnasiet. Det kan finnas behov av 
att öppna upp ytterligare en avdelning i Innerby 
förskoleområde. Den volymökningen är isåfall 
inte budgeterad och det är inte omhändertagen i 
demografimodellen.  

 
 
Ålder/årskurs Budget 2015 Budget 

2016  
Skillnad 

Förskolan 1-3 inkl. kooperativ 159,5 193 33,5 

Förskolan 4-5 inkl. kooperativ 275 282 7 

Pedagogisk omsorg 1-3 24 17 -7 

Pedagogisk omsorg 4-5 22 22 0 

Fritidshem 477 502 25 

Barn Förskoleklass 93,5 100 6,5 

Elever årskurs 1-3 315,5 316,5 1 

Elever årskurs 4-6 291,5 285,5 -6 

Elever årskurs 7-9 300,5 298 -2,5 

Elever kunskapskällan 230 236 6 

Totalt 2 188,5 2 252 63,5 
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Socialnämnden 
 
Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar 
myndighetsutövning - utredning och beslut om 
insatser för enskilda individer inom 
äldreomsorg, personer med 
funktionsnedsättning samt inom individ- och 
familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också 
med förebyggande verksamhet och deltar i 
samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna 
utförs med stöd av en omfattande lagstiftning 
som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, Hälso- 
och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och 
Alkohollagen. 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människors- 
ekonomiska        

 

och sociala trygghet,- jämlikhet i 
levnadsvillkor,- aktiva deltagande i 
samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet

 

Organisationsskiss 
 

Förvaltningsledning
Socialchef

Stab
 

Vård och omsorg
Verksamhetschef  

Socialt Stöd
Verksamhetschef  

Bistånd
Verksamhetschef  

Stöd i ordinärt 
boende

Enhetschef

Hemsjukvård
Enhetschef

Hemgården
2 enhetschefer

Hemtjänsten 
Ljung

Enhetschef

Hagen
Enhetschef

Hemtjänsten 
Herrljung

Enhetschef

Sysselsättning
Enhetschef 

Individ- och 
familjeomsorg 
barn och familj

Enhetschef 

Funktionshinder
Enhetschef  

Individ- och 
familjeomsorg 

vuxen
Enhetschef 

Handläggare
SoL
LSS

Färdtjänst
 

Administrativ
enhet

LSS extern regi
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Verksamhetsbeskrivning 
 
Förvaltningsledning  
 
Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda 
och styra verksamheten i enlighet med de lagar, 
riktlinjer och beslut som fattas.  

Stab 
   
Staben är en stödfunktion till de olika 
verksamheterna inom socialförvaltningen och 
förser nämnden med information och 
beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att 
omvärldsbevaka samt på uppdrag av 
förvaltningsledning utreda och bereda ärenden.  

Bistånd 
 
Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta 
beslut och följa upp:  

• Hjälp och stöd till äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning 
enligt Socialtjänstlagen  

• Insatser för särskilt stöd och särskild 
service till vissa funktionsnedsatta 
enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)  

• Behov av att använda särskilt anordnade 
transporter för personer med 
funktionsnedsättning enligt Lag om 
färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst.  

Verksamheten ansvarar avgiftshantering, för 
avtal med kontaktpersoner och för att köpa 
platser inom LSS i de fall kommunen inte själv 
har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg. 

Vård och omsorg  
 
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp 
till främst äldre personer så att de tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas 
så att de stärker den enskildes möjlighet att leva 
ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i 
form av hemtjänst, hemsjukvård 

(sjuksköterskeinsats, rehabinsats och 
hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, samt 
korttidsverksamhet. Då behoven inte kan 
tillgodoses i den ordinarie bostaden finns 
möjlighet att ansöka om vård och 
omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala 
riktlinjer som reglerar stödet. 

Socialt stöd  
 
Verksamheten består av många olika 
verksamhetområden och regleras av olika 
lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen 
om vård av unga (LVU), Lagen om vård av 
missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB) , 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Kommuninvånare med funktionsnedsättning 
kan efter individuell behovsbedömning få stöd 
och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet med målet att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Individ- och familjeverksamheten utreder 
ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer 
samt utreder ansökan om och utbetalning av 
försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. 
Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, 
umgänge och vårdnad om barn. Social 
beredskap, familjerådgivning, 
ungdomsmottagning, familjecentral samt 
grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i 
samarbete med andra kommuner. Det finns även 
två boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

Introduktionsenheten ansvarar för mottagning 
av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i 
Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras 
av statliga medel från Migrationsverket.  

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten 
(AME), daglig verksamhet enligt LSS, 
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Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet 
Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika 
former av arbetsprövnings- och praktikplatser 
inom kommunen och på företag.  

Vad händer i verksamheten under 2016? 
 
Nämnd och förvaltningsledning  
 
Arbetet med att implementera socialtjänstplanen 
ute i verksamheterna kommer fortsätta. 

Bistånd  
 
Fortsatt utveckling av handläggning enligt 
ÄBIC. 

Vård och omsorg 
  
Mycket arbete kommer att läggas på en budget i 
balans. Fortsatt ombyggnation av Hagens 
särskilda boende. Under 2016 – 2017 måste 
också den fysiska arbetsmiljön på Hemgården 
åtgärdas (krav från arbetsmiljöverket). 
Verksamhetsutveckling pågår bland annat med 
förbättringsarbete i hemtjänsten, utveckling av 
planeringsverktyget TES optimerad planering, 
Vidare arbete med kontinuitet samt 
kontaktmanaskap och dokumentation. Att 
utveckla  

 

arbetssätt för att bli mer effektiva i 
verksamheten kommer vi att arbeta vidare med 
under 2016. Under 2016 fortsätter arbetet med 
de kvalitetssystem som vi redan använder tex 
Senior alert samt BPSD-registret. 

Socialt stöd 
  
Stort fokus på budget i balans och att resurser 
används effektivt. Hela verksamheten inom 
socialt stöd har som mål att arbeta mer stöd- och 
serviceinriktat och bli mer anpassningsbara 
utifrån förändringar som sker i omvärlden. En 
planering av mottagande samt byggnation av 
nytt boende för ensamkommande ungdomar är 
igångsatt och fortsätter 2016. 
Bemanningssituationen på IFO måste hanteras 
både lokalt men också kommunövergripande i 
Sjuhärad. Inom sysselsättning planeras 
verksamheten utvecklas med nya 
arbetsuppgifter och inriktningar för att fler 
personer ska komma närmare arbetsmarknaden. 

Funktionshinderverksamheten samt psykiatrin 
behöver ses över för att möta ändrade behov och 
krav. Arbetsmiljön inom alla enheter behöver 
systematiseras
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Ekonomi 

Drift 
 
I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2017-2018. Dessa finns därför inte 
med här. 

Organisatorisk fördelning 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2015 2016 
Nämnd 476 437 475 475 922 
Politiska prioriteringar     1 700 0 0 
Förvaltningsledning 8 170 9 486 10 242 10 032 11 747 
Bistånd 17 703 15 169 12 763 12 213 12 500 
Vård och omsorg 98 122 101 086 101 432 109 557 104 350 
Socialt stöd 47 394 52 998 53 252 51 452 53 040 
Summa 171 865 179 176 179 864 183 729 182 559 
Kommunbidrag 167 000 175 015 179 864 179 864 182 559 
Resultat -4 865 -4 161 0 -3 865 0 

 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
  
Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt 
lönerevidering 2015 utifrån 
resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut 
om. Uppräkning har skett av budgeterad 
nettokostnad 2015. Av de politiska medel som 
tilldelades 2015 återstår 900 tkr. Enligt KF-
beslut att dessa ska användas till 
korttidsverksamhetet, de är därför lagda under 
vård och omsorg. Tillskjutna medel enligt 
resursfördelningsmodellen för demografiska 
förändringar tillfaller också vård och omsorg. 

Under 2016 tillkommer 5 nya platser på Hagens 
äldreboende, extra medel för detta har inte 
tillskjutits från KF utan tas från befintlig ram. 
Utöver de 900 tkr som används för de ökade 
kostnaderna pga korttidsverksamhetens nya 
placering finns behov av ytterligare 3 100 tkr. 
De 1 500 tkr som tillskjutits pga demografiska 
förändringar används till detta, kvarstår 1 600 
tkr som finansieras genom neddragningar i 
andra verksamheter. 

Socialnämnden tog i september 2015 beslut om 
ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. Ett 
av dessa var att minska antal årsarbetare med 10 
st inom vård och omsorg. Detta har 
omhändertagits i budgetfördelningen. Det är 
dock i dagsläget oklart om neddragningen kan 
ske i den takt som budgeterats. 

Enligt gällande ekonomistyrprinciper ska 
nämnden återbetala det underskott som uppstått. 
400 tkr har avsatts för detta, behov 1 300 tkr 
(1/3 av prognosticerat underskott). 

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan 
påverka utfallet 2016 negativt. IVO har fått en 
anmälan angående Hemgården. Det kan därför 
bli aktuellt med åtgärder som bidrar till ökade 
kostnader. 

Nya riktlinjer för biståndsbedömning av säbo-
beslut kommer att påverka i form av ökade 
kostnader, både för beslut och verkställighet.  

Nytt avtal för ungdomsmottagningen kommer 
att tecknas för att gälla från 2016-01-01.  
Förhoppningsvis blir det nya avtalet något 
billigare. 
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Det finns möjlighet för kommunen att söka 
stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka 
bemanningen. För 2016 handlar det om ca 2 200 
tkr. 

Efter KFs beslut om ramar i juni har nya 
uppgifter tillkommit. Hagen etapp 4 planeras 
sätta igång och färdigställas under 2016. Detta 
innebär att 9 st nya säboplatser skapas, beräknad 
kostnad ca 2 000 tkr. Nya hygienriktlinjer har 
tillkommit som skärper kravet om arbetskläder, 
beräknad kostnad för detta ca 1 000 tkr. Nya 
regler om arbetsledning kvällar och helger 
bedöms kosta runt 50 tkr. Ytterligare kostnader 
för nationella e-tjänster har meddelats från 
Sjuhärads kommunalförbund. Aviserad kostnad 

2,71 kr/inv, ca 25 tkr. Medel för dessa delar har 
inte avsatts i nuvarande budget 

Ramväxlingar kommer att ske under hösten för 
beslut i KF november. Socialnämnden tog över 
ansvaret för Budgetrådgivning, skuldsanering 
och konsumentvägledning under våren och fick 
100 tkr för detta. Motsvarande summa 
ramväxlas inför 2016. Beslut om 
bemanningsenheten kommer att flyttas ut till 
verksamheten tas den 29 september 2015. 
Socialnämnden får kompensation för detta 
genom ramväxling. 
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Investeringar 
Investeringsbudget antagen av KS 25 maj 2015 

  Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 
Ombyggnad Hagen  7 362 7 500 7 500 7 510     
S:a investeringar gm TN 7 362 7 500 7 500 7 510 0 0 
Inventarier 398 200 200 400 400 400 
Mobillås       1 500     
Förstudie Hemgården     200       
Digitala larm*   200   600     
LSS-boende förstudie           200 
S:a investeringar egna 398 400 400 2 500 400 600 
TOTALA 
INVESTERINGAR 7 760 7 900 7 900 10 010 400 600 

*budget digitala larm omfördelat till förstudie Hemgården, SN-beslut den 31/3 §47  

Ombyggnad Hagen 
Avser etapp 4 
beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig 
kapitalkostnad i form av höjd hyra ca 565 tkr 
(be om rätt uppgifter från Carina) 

Inventarier  
Möblering av ny avdelning på Hagens 
äldreboende 

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig 
kapitalkostnad 50 tkr 

Mobillås 
Syfte: Effektivare arbetssätt och ökad trygghet. 

Hemtjänsten och hemsjukvården använder 
mycket tid åt att hämta, lämna och hantera 
nycklar. En uppskattning från andra kommuner 
är att nyckelhantering tar omkring sex procent 
av hemtjänstpersonalens tid. Med mobillås kan 
bilkörandet minska och därmed både mindre 
kostnader och en mindre miljöpåverkan. För den 
enskilde ökar tryggheten då inga nycklar kan 
tappas bort, stjälas eller kopieras. 

Investeringen innebär en viss ökad 
personalkostnad för hantering och installation av 
mobillås framför allt i införandefasen.  

 

 

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig 
kapitalkostnad 340 tkr 

Digitala larm 
Projektering och omvärldsanalys inför 
införandet av digitala larm gjordes under 2015. 
2016 planeras införandet at digitala larm 

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig 
kapitalkostnad 135 tkr 

Kommentar till fördelning av 
investeringsbudget 
I den beslutade investeringsramen för 
treårsperioden finns inga medel avsatta till 
Hemgårdens särskilda boende. Hemgården är i 
behov av renovering och ombyggnad. 
Byggnaden är inte anpassad efter dagens 
arbetsmiljökrav. I skrivelse från 
arbetsmiljöverket framgår detta tydligt. Risk 
finns att arbetsmiljöverket kommer att kräva att 
vissa avdelningar stängs på grund av detta. 
Även ett nytt LSS-boende kan finnas behov av 
utanför budgetperioden. 

Beräkning av kapitalkostnad utifrån ny 
avskrivningsmetod med internränta 2,5 %. 
Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader 
fördelas från en central pott när investeringen är 
genomförd och aktiverad.
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Tekniska nämnden 
 
Ansvar och uppdrag   
 
Tekniska nämnden är väghållare för 
kommunens gatunät samt ansvarar för drift och 
underhåll av kommunens gator, vägar, broar, 
fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och 
parkmark.  Ansvaret innefattar även kommunal 
parkeringsövervakning och förändring i lokala 
trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering 
av allmänna platser. 

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till 
enskilda vägar och vägsamfälligheter samt 
kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete. 

Nämnden ansvarar för projektering, 
upphandling och genomförande av fastigheter 
och anläggningar i samband med beslutade 
investeringar. 

Nämnden tillhandahåller måltider till 
kommunens förvaltningar samt tillhandahåller 
vaktmästeri, lokalvård, fordons- och 
tvättservice. 

Nämnden ansvarar för kommunens 
verksamhetslokaler, inklusive drift och 

underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra 
förvaltningar. 

Nämnden handlägger ärenden angående statligt 
och kommunalt bostadsstöd. 

Nämnden handlägger ärenden angående 
försäljning av tomter för bostadsändamål och 
ansvarar för den kommunala tomtkön. 

Nämnden handlägger ärenden angående 
marknadsverksamheten och torghandeln i 
Herrljunga. 

Nämnden handlägger och genomför mark- och 
fastighetsaffärer på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Nämnden ska verka för att utveckla 
renhållningskollektivet och ansvarar för 
renhållning, avfallshantering, återvinning och 
behandling av hushållsavfall. 

Nämnden ansvarar för kommunens 
fritidsverksamhet och handlägger ärenden 
gällande kommunalt bidrag till föreningar.
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Organisationsskiss  

 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Nämnd och förvaltningsledning 
 
Ledning, uppföljning samt rapportering av 
förvaltningens verksamhetsområden säkerställs 
inom denna funktion. Verksamheter som 
projekt, administrativ hantering av ärenden, 
markförsörjning, skog, bostadsanpassning och 
fastighetsreglering ingår. Även strategiskt 
ansvar för fritids- och föreningsfrågor 

Fastighet 
   
Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 
000 m2 BTA lokalyta. Enheten ansvarar för 
underhåll, drift och skötsel av 
fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna 
med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar 
enheten även för skalskydd, lås och larm samt 
byggnadstekniskt brandskydd. 

Gata och park   
 
Enheten för gata och park innehåller 

väghållning av kommunala gator och allmänna 
platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, 
trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag 
till enskilda vägar.  

 

Detta inkluderar såväl drift och underhåll som 
investeringar samt koordinering med regionala 
och nationella infrastruktur- och 
trafikrelaterade program. Vidare förvaltning av 
park- och grönytor samt upprätthållande av 
skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk. 

Internservice  
 
Kommunens internservice syftar till att stödja 
andra förvaltningar och möjliggöra för dem att 
fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet 
ska genomföras med stort kundfokus. 
Centraliserad internservice säkerställer en 
enhetlig service för kommunens samtliga 
användare samt effektiv resursanvändning för 
kommunen som helhet. 
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Lokalvård  
 
Genom att använda rätt städmetoder, material 
och övrig utrustning skapas en effektiv 
lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.  

 
Lokalvården utförs på uppdrag av respektive 
förvaltning. 

Måltider 
  
Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv 
service av hög kvalitet till beställande 
förvaltningar och dess gäster i form av 
måltider. Måltiderna uppfyller 
livsmedelsverkets rekommendationer för 
respektive målgrupp inom förskola, skola, 
vård- och omsorg.  

Verksamheten ska tillsammans med köpande 
förvaltningar verka för att höja 
måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens 
önskemål. I uppdraget ingår även att följa och 
implementera det kostpolitiska programmet. 
Då Måltidsservice står för kommunens 
livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka 
andelen ekologiska och närproducerade 
livsmedel. 

Tvätt 
 
I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som 
kommunen genererar så som lakan, handdukar 
och arbetskläder. Även kläder från de som bor 
på särskilt boende tvättas.  

Fritid 
 
Nämnden handlägger bidrag till föreningar och 
har ett strategiskt ansvar för utveckling av 
fritidsverksamheten i kommunen samt 
kontakten med föreningar. 

Sim och idrottshallen bedriver aktiviteter för 
alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar 
i veckan under september-april och under maj-
augusti med begränsat öppethållande. Det 
bedrivs simundervisning för alla elever i 
kommunen från förkoleklass till år 6. 

Altorpskolan och kunskapskällan hyr också in 
sig i simhallen på dagtid. Det bedrivs simskola, 
babysimkurser och vattengympa. Simhallen 
hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och 
privatpersoner samt till lägerverksamhet. I 
huset finns även ett gym med gruppträning 
”Sportlife” som drivs av simhallen. Öppet året 
om 05.00-23.00. 

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på 
dagtid till skolan och på kvällstid och helger 
hyrs den ut till föreningar, evenemang med 
mycket publik och privatpersoner samt till 
lägerverksamhet 

 

Renhållning 
  
Renhållningsavdelningen ansvarar för ett 
miljöriktigt omhändertagande av 
hushållsavfall. Kommunens 
renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. 
Renhållningsavdelningen ansvarar för 
kommunens två bemannade 
återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot 
grovsopor och farligt avfall. Tumbergs 
avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt 
med Vårgårda kommun. På anläggningen finns 
en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 
2025. 

Vad händer i verksamheten under 2016? 
 
Nämnd och förvaltningsledning  

Kommunen är i ett skede där flera 
exploateringar har påbörjats eller förbereds. 
Exploateringen av Södra Horsby etapp 1 
kommer färdigställas under våren 2016 och 
ytterligare nya områden förbereds genom 
förhandlingar om markförvärv och översiktlig 
planering. 

Kommunens lokalresursplanering fortsätter, 
med flera större projekt som är nödvändiga för 
att både äldreomsorg samt skola/förskola ska 
kunna växa i önskvärd takt. 
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Fastighet  
 
Under 2016 kommer ett nytt stödsystem för 
fastighet att implementeras. Systemet kommer 
omfatta felanmälan, drift, planerat och akut 
underhåll, fastighetsronderingar, ritningar mm. 
Systemet kommer vara ett stöd och hjälpmedel 
för att säkerställa en kostnadseffektiv 
förvaltning och ett långsiktigt hållbart 
fastighetsbestånd. För att få ut maximal effekt 
av det nya fastighetssystemet kommer alla 
ritningar uppdateras och föras över i nya 
filformat.  

Införande av komponentavskrivning innebär 
viss osäkerhet. Under året kommer arbetet 
fokusera på att säkerställa både rätt 
redovisning och ett långsiktigt hållbart 
åtagande gällande fastighetsunderhåll i 
kommunen. 

Arbetet med att tydliggöra vaktmästeritjänster 
kommer att fortskrida. Likaså tydliggörandet 
och upprättande av nya hyreskontrakt. Detta 
görs för att säkerställa en god service med 
tydlig gränsdragning.  

Då möjligheten att sortera matavfall blir 
verklighet kommer fastighetens kapacitet för 
detta att ses över och eventuella korrigeringar 
kan bli aktuella.  

För att fortsätta minska energianvändningen i 
de kommunala anläggningarna kommer EPC 
projektet att utökas under 2016 till att även 
omfatta bl.a. omsorgsfastigheterna.  

Gata och park  
  
Under 2016 fortsätter arbetet för att tydliggöra 
vilka behov som kommunen har framför sig 
för att kunna säkerställa att kommunens 
gatunät håller en acceptabel standard, vilket 
även möjliggör en lägre löpande 
underhållskostnad. Tillgängliga resurser som 
uppkommer under året kommer att prioriteras 
till just ny asfaltsbeläggning och underhåll av 
kommunens gator. Dessutom kommer en 

asfaltsunderhållsutredning att utföras av en 
oberoende part. 

För gator och gång- och cykelvägar (GC) 
planeras och utförs arbetet i nära samarbete 
med Trafikverket. I den regionala planen för 
VG-regionen, som Trafikverket upprättar, så 
har GC-vägar prioriterats dels söder om 
Herrljunga längs lv 183 mot Bergagärde samt 
dels väster om Herrljunga längs lv 181 mot 
Remmene. Sedan våren 2015 pågår 
framtagande av vägplan av Trafikverket för 
dessa. I Trafikverkets regionala plan för 
Sjuhärad har länsväg 183 identifierats och 
prioriterats för ombyggnad för högre 
trafiksäkerhet. Arbetet fortskrider med 
projektering och produktionsstart av Grude – 
Södra Björke för ombyggnad för högre 
trafiksäkerhet. Stora Skolgatan/183 kommer att 
få trafiksäkerhetshöjande åtgärder Etapp 2 
under hösten. 

I början av året genomförs fysiska, 
trafiksäkerhetshöjande och 
hastighetsreducerande åtgärder på Storgatan i 
Herrljunga. 

En ny barmarksupphandling kommer att 
påbörjas i början av 2016. Upphandlingen 
syftar till att säkerställa en god nivå på 
kommunens gatunät när det gäller exempelvis 
vägstandard, renhållning, belysning och 
skyltar. 

Ny skogsbruksplan ska arbetas fram under 
2016. Kommunen som skogsägare förvaltar 
skog som på längre sikt ska kunna användas 
som exploateringsbar mark eller som byte i 
markaffärer. 

Internservice 

Lokalvård   
 
Ritningar, rutiner och städytor kommer under 
året att registreras i särskilt IT-stöd. Syftet är 
dels att tydliggöra vad som ingår i tjänsten och 
dels att underlätta för snabbare omplaneringar 
av lokalvårdsobjekt. 
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Måltider  
 
Det pågår en översyn av utrustningen i köken 
för att kunna producera måltider på ett hållbart 
och ekonomiskt sätt. I Mörlanda har 
Måltidsservice börjat med inköp av diverse 
utrustning och omstruktureringar i befintlig 
lokal då det sker en utökning av verksamheten. 
Eggvena är ett annat kök där det krävs ett lite 
större ingrepp i lokal och utrustning för att på 
ett säkert och ekonomiskt sätt kunna fortsätta 
med måltidsproduktion. Även i Hudene sker en 
utbyggnad av verksamheten. 

Sedan den 1 oktober finns ett nytt avtal 
gällande färskt kött och chark med nya 
leverantörer där målet är att få mer svenskt kött. 
Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och 
lokala leverantörer av livsmedel fortsätter under 
året. 

Under året ska kommunens kostpolitiska program 
revideras. Programmet styr måltidsverksamheten 
utifrån det politiska perspektivet under resterande 
delen av mandatperioden. 

Tvätt  
 
Tvätten kommer under 2016 jobba för ökad 
effektivitet genom att söka nya utmaningar och 
kunder inom området . 

Fritid 
 
Simhallen kommer under 2016 att byta ut 
befintlig vattenrutschbana till en ny. Arbetet 
med att bredda utbudet samt kvalitetsäkra alla 
aktiviteter fortsätter. 

När det gäller idrottshallarna fortsätter arbetet 
med att öka uthyrningen.   

Kommunens första konstgräsplan kommer 
färdigställas under året. Kommunen kommer 
att äga planen men skötsel av planen drivs av 
Annelunds IF. När planen är färdigställd kan 
planering för ytterligare en konstgräsplan, i 
anslutning till Herrljunga tätort, påbörjas. 

Renhållning 
 
Entreprenaden gällande insamling av kärl- och 
säckavfall kommer att handlas upp under 
hösten 2015 för att skriva avtal i början på 
2016. Den nya entreprenaden kommer att 
påbörjas den 30 september 2016 och kommer 
erbjuda abonnenterna insamling av matavfall. 

Förutsättningarna kring Tumbergs 
avfallsanläggning (nedlagda deponin) kommer 
att klargöras under 2016

. 
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Ekonomi 
 
Skattefinansierad verksamhet   

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Budget 
Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2016 
 Nämnd -427 -376 -237 -270 
Gemensamt 1 956 2 914 -1 383 -1 309 
Fastighet -29 -1 424 -100 0 
Gata o Park -11 795 -10 630 -10 344 -10 080 
Internservice 
(Måltidsservice, 
Lokalvård och 
Tvätt) -129 686 -312 0 
Fritidsverksamhet -6 337 -6 616 -6 895 -6 944 
Summa -16 761 -15 446 -19 271 -18 603            
Nettokostnad -16 761 -15 446 -19 271 --18 603 
Kommunbidrag 18 802 19 961 19 271 18 603 
Resultat 2 041 4 515 0 0 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Fördelningen följer samma modell som 2015. 

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning               

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Budget 
Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2016 
Renhållningsverk-
samhet -425 -288 -500 -300 
Summa -425 -288 -500 -300 
Nettokostnad -425 -288 -500 -300 
Kommunbidrag 0 0 0 0 
Resultat -425 -288 -500 -300 

Budgeteras -300 tkr för att nollställa det positiva egna kapitalet 
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Investeringar     

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget  
Budget  

Belopp netto (tkr) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 
       
Tekniska skattefinansierat 
5200 Markköp  0 54    

5573 Hissar  300 300    
5572 Maskiner fastighetsskötsel 85 200 200 200 200 200 
5515 Verksamhetsanpassningar 1 291 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
5551 Reinvestering Fastigheter 2 669 2 400 2 400    
5582 Skalskydd 1 541 1 259 1 259    
5542 Tak Hagen  0 40 4 000   
5500 IT-stöd underhållssystem  1 000 1 000    
5547 Städ- och Tvättmaskiner  150 150 250 250 250 
5520 Byte maskiner i kök enligt        
utbytesplan 250 300 300 300   

5528 Soprum fastigheter 83 200 200 200   
Asfaltering    1 000 1 000 1 000 
5508 Mindre gatuanläggningar 292 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 
5509 Reinvestering Gata 535 500 500    
5583 Nybyggnation gång- och 
cykelbanor 275 2 540 2 540    

5574 Upprustning lekplatser  100 100 200 200 200 
5510 GC-väg Molla  950 0    
Markanl.arb./vvs paviljonger Horsby    2 200   
5511Upprustning Östra  parkgatan  500 500    
5548 Upprustning Stadsparken  300 300    
GC-väg 181/183 söderut    1 500   
5512 Kvarteret Linden  250 250    
Golv och läktare Idrottshallen 2 243      
5557 Stambyte Simhallen 0 500 0    
Simhallen, bassäng o simhallsgolv      2 600 
LSS Gäsenegården 225      
Hiss Gäsenegården 955      
Fasad på Gäsenegården      1 000 
Stambyte Gäsenegården     1 000  
Nytt sportgolv Alt.skolans gym.sal     400  
Altorpshallen omkl.rum och duschar     800  
Ventilation sporthallen, Svea 8    250   
Dusch och omkl.rum sporth Svea 8    500   
Altorpskolans fasad 4 186      
Mörlanda skola invändig målning     100  
Kulturhuset fönsterbyte      400 
Idrottshallen omkl.rum och duschar      1 500 
Inventarier, redskap till Idrottshallen    50 50 50 
Kyldisk reception/café simhallen     50  
Vattenrutschkana    800   
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  Bokslut Budget Prognos Budget Budget  
Budget  

Belopp netto (tkr) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 
Gamla skolbyggnaden Od, underhåll    2440   
EPC 697      
5559 Omklädn.rum/Bastu Simhallen 759 2 741 3 712    
5575 Södra Horsby Etapp 1  3 000     
Hemgården äldreb. underhåll ute     740  
Inventarier      50 
       
Summa skattefinansierat 16 086 20 190 19 805 15 890 6 790 9 250 
Taxefinansierat Renhållningskoll.       
5503 Omlastningsstation Tumberg  500 0 500 1 000 0 
5594 Ombyggnad ÅVC 440 460 540    
Summa Taxefinansierat 440 960 540 500 1 000 0 

 

Investeringsbeskrivning investeringar 
2016 

Projekt maskiner fastighetsskötsel 
200 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 25 tkr. 

Ny- och reinvestering i maskiner ämnade för 
fastighetsskötsel. 

Projekt verksamhetsanpassningar 
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 75 tkr                                      

Mindre verksamhetsanpassningar som 
uppkommer under året. Utan 
investeringsbudget behöver investeringsmedel 
beslutas om separat för varje tillfälle med 
längre handläggningstid som följd. 

Projekt tak Hagen 
4 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 300 tkr      

Investeringen avser reinvestering i Hagen 15, 
Hagens äldreboende och avser takbyte och 
ombyggnad av hängrännor.  

  

Projekt städ-och tvättmaskiner 
 
250 tkr, beräknad avskrivningstid 5 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 56 tkr             

 Utbyte av maskiner enligt utbytesplan. 

Projekt maskiner i kök enligt utbytesplan 
300 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 37,5 tkr   

Utbyte av maskiner enligt utbytesplan samt 
utbyte eller nyinvestering av maskiner till följd 
av verksamhetsförändringar 

Projekt soprum 
200 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 15 tkr  
Investering för att få fungerande sopsortering i 
flera fastigheter. Utan åtgärd blir 
sopsorteringen bristfällig. 2016 kommer 
Eggvena skola få nytt soprum.       

Projekt gamla skolbyggnaden, Od 
2440 tkr, beräknad avskrivningstid enligt 
nedan, beräknad årlig kapitalkostnad ca190 tkr      

Investerings-
utgift, tkr 

Ersättnings-
investering 
Ja/Nej 

Utrangeringskostnad 
för investering som 
ersätts, tkr 

Avskriv- 
ningstid 

Kapital- 
Kostnad, 
tkr 

Dränering 
100 000kr 

Ja Inv 1988-1996 med 
avskrivningstid 33 
år bör utrangeras 
totalt ca 500 tkr 

25 6,5 tkr 
(2,5+4) 
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Lagning av 
stenfot, puts 
och färg 
70 000kr 

Ja Del av ovan 30 4 tkr 
(1,7+2,3) 

Entrédörr 
20 000kr 

Ja Del av ovan 25 1,3 tkr 
(0,5+0,8) 

Takbyte 
900 000kr 

Ja Del av ovan 20 67,5 tkr 
(22,5+45) 

Fönsterbyte 
400 000kr 

Ja Del av ovan 25 26 tkr 
(10+16) 

Målning 
invändigt 1:a 
plan 
300 000kr 

Ja Del av ovan 10 37,5 tkr 
(7,5+30) 

Mattbyte 1:a 
plan 
200 000kr 

Ja Del av ovan 20 15 tkr 
(5+10) 

Köksinredning 
130 000kr 

Ja Del av ovan 30 7,5 tkr 
(3,2+4,3) 

Vitvaror 
70 000kr 

Ja Del av ovan 10 8,7 tkr 
(1,7+7) 

Ventilation 
250 000kr 

Ja Del av ovan 25 16,2 tkr 
(6,2+10) 

                             

Projekt markanläggning/vvs för paviljong 
Horsby 
2200 tkr, beräknad avskrivningstid  år, 
beräknad årlig kapitalkostnad   

Bildningsnämnden äger projektet, kommer att 
flyttas. 

Projekt ventilation Gamla Sporthallen, Svea 
8 
250 tkr, beräknad avskrivningstid 25 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 16tkr      

Investeringen avser reinvestering i gamla 
sporthallen, Svea 8, och avser nytt 
ventilationsaggregat samt viss kanaldragning. 

 Projekt dusch och omklädningsrum Gamla 
Sporthallen, Svea 8 
500 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 38tkr      

Investeringen avser reinvestering i gamla 
sporthallen, Svea 8 

Projekt inventarier, idrottshallen 
50 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 6tkr      

Investeringen avser redskap till idrottshallen 

Projekt vattenrutschkana 
800tkr, beräknad avskrivningstid 25 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 52tkr      

Investeringen avser ny vattenrutschkana. 

Projekt Asfaltering  
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 75tkr 

Löpande årlig asfaltering. 

Projekt mindre gatuanläggningar  
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 33 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 55 tkr 

Mindre anläggningar som ännu ej är 
detaljplanerade. Utan investeringsbudget 
behöver investeringsmedel beslutas om separat 
för varje tillfälle med längre handläggningstid 
som följd. 

Projekt upprustning lekplatser 
200 tkr, beräknad avskrivning 10 år, beräknad 
årlig kapitalkostnad 25 tkr 
Upprustning av kommunens lekplatser. 
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Projekt GC-väg 181/183 söderut 
1 500 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, 
beräknad årlig kapitalkostnad 113 tkr 
Möjlig egen medfinansiering till Trafikverket 
avseende GC-satsning i Stråk 3-pott. I den 

regionala planen för VG-regionen, som 
Trafikverket upprättar, så har GC-vägar 
prioriterats högst längs väg 183 söder om 
Herrljunga mot Bergagärde
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Bygg- och Miljönämnden 
 
Ansvar och uppdrag 
 
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar 
myndighetsutövning enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, 
vara kommunens tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga 

ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk 
detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar 
även för kart- och mätverksamhet, adressregister, 
energirådgivning och för GIS. 

 

Organisationsskiss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tf bygg- och miljöchef 
Chef o miljöinspektör 

Plan- och byggenheten 
Kommunarkitekt 60% 
Bygglovingenjör 20% 
Energi- o klimatstrateg 

Administratör 
 

Räddningschef 
Chef o beredskap 

Miljöenheten 

3 miljöinspektörer 

Räddningstjänsten 
Stf räddningschef 

Brandmästare 
Brandbefäl 

32 deltidsbrandmän 
 

 

Bygg- och miljönämnd 

Bygg- och miljöförvaltning 
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Verksamhetsbeskrivning

MILJÖENHETEN 
Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden 
av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen men 
även några andra lagar. Detta ansvar omfattar 
delområdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och 
naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden 
också informationsansvar inom sitt arbetsområde 
gentemot företag och allmänheten. 

Tillsynsansvaret 

Miljöskydd 
 
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess 
förordning sker inom t ex lantbruk, industriföretag, 
bensinstationer, avloppsreningsverk, tandläkare, små 
avlopp m fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också 
tillsynsansvar gentemot förorenade områden och 
tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. 
Nämnden handlägger också anmälningar och 
ansökningar av de verksamheter som har anmälnings 
eller tillståndsplikt samt handlägger eventuella 
klagomål riktade mot företag och privatpersoner 
inom detta område. 

Hälsoskydd 
 
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess 
förordning sker inom t ex skolor, förskolor, daghem, 
simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, 
solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden handlägger 
också ansökningar av de verksamheter som har 
anmälningsplikt samt handlägger eventuella 
klagomål riktade mot verksamheter inom detta 
område. 

Livsmedel 
 
Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom 
restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m fl. 
Nämnden handlägger också registreringar och 
godkännanden av livsmedelsverksamheter samt 
handlägger eventuella klagomål riktade mot 
verksamheter inom detta område. 

Naturvård 
 
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken sker inom 
eventuella kommunala naturreservat. 

Avverkningsanmälningar granskas och vid behov 
besvaras. 

Informationsansvaret 
 
Information till företag och allmänhet. Det kan t ex 
handla om vägledning i ärenden, information om hur 
ansökningar eller anmälningar går till samt 
sakkunskap. Nämnden får dock aldrig arbeta 
konsultativt och ta fram lösningar på problem eller 
göra undersökningar som nämnden sedan ska 
godkänna. 

PLAN- OCH BYGGENHETEN 

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för 
kommunens detaljplanering. Bygg- och 
miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, 
som regleras i plan- och bygglagstiftningen.  

Planverksamhet 
 
Bygg- och miljöförvaltningen verkställer 
framtagandet av detaljplaner. Handläggning av 
detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är 
beroende av byggandet och beslut av 
kommunstyrelsen.  

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När 
det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar 
kommunstyrelsen direkt för externa kostnader. 

Bygglov, Bygganmälan 

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen 
styrs av byggandet och kan variera mellan olika år. 

Tillsyn 
 
Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar 
obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och 
hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om 
strandskydd. 

MBK-verksamhet 
 
Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av 
primärkartan samt av byggnads- och adressregister 
enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa 
register är en del av en för hela riket gemensam 
databas. 
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Rådgivning och Service 
 
Plan- och bygghandläggare tillhandahåller 
rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, 
lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, 
planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik 
samt energirådgivning. 

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att 
förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, 
som i förlängningen ger onödiga kostnader för både 
kommunen och den enskilde. 

GIS 
 
Ansvaret för underhåll och utveckling av system som 
ger tillgänglighet till databaser och information med 
geografisk anknytning ligger på nämnden.  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid 
olyckshändelse och verkar för att hindra 
överhängande fara för olyckshändelse samt för att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom 
eller miljö. Man ansvarar även för frågor om tillstånd 
till hantering av brandfarliga varor som hanteras i 
kommunen. 

Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen 
om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära 
händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar 
samt av kommunfullmäktige fastställda 
handlingsplaner, dels förebyggande och dels 
operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets 
räddningstjänst ska organiseras och bedrivas.  

Förutom den övergripande verksamheten, som främst 
syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap 
av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan 
Räddningstjänstens uppdrag delas i tre kategorier. 

Förebyggande 
 
En stor del av det förebyggande arbetet är 
myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och 
tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt 
Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan 
del är länken mellan kommunens 
sotningsentreprenör, där Räddningstjänsten ger 
medgivande till egen sotning samt övrig samverkan 
med andra kommunala förvaltningar och 
myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. 

Den viktigaste delen i det förebyggande arbetet är 
vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till 
dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst 
genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.  

Operativt 
 
Här ser vi den stora arbetsinsatsen där vi dygnet runt 
årets alla dagar producerar en beredskap för 
invånarna i kommunen. En beredskap som skall 
finnas tillhands om något händer den enskilde i 
samhället. En annan stor del av det operativa arbetet 
är att hålla kvalitén och säkerheten uppe på materiel 
och fordon. Internutbildningsverksamheten tar även 
mycket arbetstid. Antalet insatser varierar från år till 
år men målet är att de ska minska. Samarbete med 
sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt 
uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten 
har gränslös samverkan (närmaste station blir 
larmad) med Alingsås-Vårgårdas 
Räddningstjänstförbund (Alivar) och Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf). 

Efterföljande åtgärder 
 
Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man 
är ute på och i skälig omfattning ta reda på orsakerna 
till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har 
genomförts. Det är även viktigt ur 
arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar 
traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges 
rimligt stöd. 

Övrig verksamhet 
 
Avtal finns internt i kommunen gällande prov av 
brandlarmsanläggningar. 

Vad händer i verksamheten under 2016? 
 
Bygg- och miljönämndens verksamhet är i stort sett 
löpande från år till år. Någon speciell händelse som 
kommer att påverka verksamheten under 2016 ser vi 
inte idag. 
 
Nämnd och förvaltningsledning 

Enligt tidigare organisationschema: 

Bygg- och miljönämnd 

Tf bygg- och miljöchef 

Räddningschef
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Ekonomi 

Drift 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2015 2016 
Nämnden -189 -179 -203 -203 -203 
Miljöenheten -1 173 -855 -1 260 -1 260 -1 277 
Räddningstjänsten -11 469 -11 600 -10 833 -10 968 -10 928 
Plan- och Byggenhet -2 074 -2 020 -1 424 -1 424 -1 441 
      
      
Summa -14 905 -14 654 -13 720 -13 855 --13 849 
Nettokostnad -14 905 -14 654 -13 720 -13 855 -13 849 
Kommunbidrag 14 700 15 490 13 720 13 720 13 849 
Resultat -205 836 0 -135 0 

 

 

 

Investeringar 

  
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 

Belopp netto (tkr) 2013 2014 2015 2015 2016 
      
S:a investeringar gm TN 0 0 0 0 0 
      
Rakel Radiosystem 106     
Parkeringsplats  151    
Övningsplats  195    
In- och utalarmeringssystem     1 000 
Bilkärror     100 
      
S:a investeringar egna 106 346 0 0 1 000 
TOTALA INVESTERINGAR 106 346 0 0 1 000 
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