
1-1 en ljunga kommun 

Konsekvenser av förslaget 

God livsmiljö 
Målet om en god livsmiljö har varit styrande i arbetet med alt ta fram planförslaget. I tätorterna bidrar 
förtätning, utbyggnad i stationsnära lägen, lågfarts- och fotgängarzoner samt utveckling av 
rekreationsområden till att målet kan uppfyllas. N~ir förtiitning sker finns samtidigt risk för störningar i 
form av buller från väg- ochjärnvägstrafik samt vibrationer frånjärnvägstrafik. Buller och vibrationer 
kan påverka människors hälsa negativt och motverkar målet. Kring vägar och järnvägar där det går farligt 
gods finns även risk för konsekvenser i samband med en eventuell olycka. Hur stora konsekvenserna blir 
beror till stor del på hur många människor som befinner sig nära vägen cl ler järnvägen, men även på 
vägens eller järnvägens utformning. för att minska risken för negativa effekter på människors hälsa och 
säkerhet ges rekommendationer i planen för hur buller och risk för olyckor med farligt gods ska hanteras 
vid planering av ny bebyggelse. 

De verksamhetsområden som föreslås i ans I utning ti 11 ttito11erna I igger ski Ida från stads bygd och risken 
att närboende störs av buller, lukt eller dylikt bedöms vara begränsad. 

l planen föreslås en positiv hållning till komplettering med ny bebyggelse på landsbygden. Möjligheten 
att bygga nytt är en förutsättning för att landsbygden ska förbli levande. Konsekvenserna av föreslagen 
komplettering beror till stor del på hur bebyggelsen placeras i förhållande till infrastruktur, kulturmiljöer, 
naturområden, jordbruksmark, kollektivtrafik etc. Spridd bebyggelse med en okänslig placering i 
kulturlandskapet, olämplig placering på j ordbruksmark el ler i ett känsligt naturområde kan ge en relativt 
stor miljöpåverkan. Rekommendationer om lämplig lokalisering av ny bebyggelse och hänsyn till 
känsliga områden är föreslagna i planen, för att motverka negativ påverkan på odlingslandskap och 
natur- och kulturmiljövärden. 

I planen föreslås delvis nya sträckningar för flera av de statliga vägar som passerar genom kommunen. 
Ett nytt triangelspår är även föreslaget. Omlokalisering av vägarna bidrar till en bättre boendemiljö i de 
mer tätbebyggda områdena eftersom trafiken leds runt täto11erna. Samtidi6'1 finns risk för att natur- och 
kulturmiljöer påverkas av föreslagna sträckningar. Förändringarna i väg- och järnvägs nätet bedöms till 
huvudsak bidra till att målet om en God livsmiljö kan uppnås. 

Ny sträckning av väg 181 söder om Herrljunga täto11 bedöms minska bullerpåverkan för boende i 
täto11en. Väg 181 är en sekundär transpor11ed för farligt gods och föreslagen lokalisering bedöms minska 
risken för allvarliga konsekvenser, både för människor och för de vattentäkter som finns i anslutning till 
befintlig väg, vid en eventuell olycka med farligt godstransport. Den föreslagna sträckningen berör inga 
områden med utpekade naturvärden, men passerar ett fornlämningsrikt omr<ldc. Fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturlämningar har ett starkt skydd i kulturmiljölagcn (l<ML). Vid 
fortsatt planering kan en arkeologisk utredning komma alt krävas. liksom en bedömning av påverkan på 
kulturmi ljövärden. 

Ny sträckning av väg 183 mellan Herrljunga tätort och Ljung-Annclund kan komma att beröra en 
lövskog vid Södra Björkc, som finns med i länsstyrelsens lövskogsinventering. Föreslagen sträckning 
kan även påverka landskapet runt Södra Björke och fröstorp. bMa upptagna i kommunens 
kulturmiljöprogram. Södra Björkc är en kulturhistoriskt värdefull kyrkomiljö och fröstorp är ett 
fornlämningsrikt område med bland annat flera gravfält. Vid fortsatt plancri ng bör påverkan på natur
och kulturmiljöer samt på landskapsbilden utredas vidare. 
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Ny striickning av väg 1927, Vretavägen, bcclö111s bidrn till att boe11de111iljön förbättras väsentligt i Vreta. 

Sa111ticligt tlls ny mark i anspd1k som angr~i11sar til I cll om1 ~ide med fornlnmningar. En arkeologisk 
utredning kan behöva geno111föras i den fortsJtta pla11cri11gcn. 

Föreslaget triangelspår sydväst om Herrljunga ttiton g[ir i princip i samma sträckning som föreslagen väg 
181, se ovan. 

I planen föreslås etablering av större vindkraftverk inom tre 0111råden. Fjärernossen, Lornmamossen och 
Kesemossen. Områdena har avgränsats i elen vindbruksplan som togs tl·am år 2011. Avgränsningen har 

bland annat gjorts med hänsyn till naturvärden. kultur111iljöv~irclen. påverkan på landskapsbilden samt 
risk för att boende utsätts för buller. En fördjupild miljökonsekvensbeskrivning finns bilagd till 
vindbruksplanen. 

För att undvika att människor påverkas av buller !'rån vindkraftverken har ett avstånd på 500 meter 
mellan bostad och område för vindbruksområde tillä111pJts. Vid fo11satt planering av vindkraftutbyggnad 
tillämpas riktvärden för buller. Hur vi påverkas av buller kan vJriera mellan individer, tidpunkter och 
platser. Människors livsmiljö kan därför i viss 111{111 påverkas av en vinclkraftutbyggnad. 

Vid etablering av vindkraftverk inom området Fjäremossen finns risk för påverkan på kulturmiljön och 
höga naturvärden kring Remmene. Området är redrn1 påverkat av buller från Remmene skjutfält, vilket 
måste beaktas när bullerpåverkan bedöms i den fortsatta planeringen. 

Vid etablering av vindkraftverk inom området Lommamossen behöver eventuell påverkan påfågellivet i 
fågel skyddsområde vid Ekesjön utredas vidare. F ördj upacl analys kan även behövas för att utreda 
riskerna vid lokalisering av vindkraftverk i närheten av Västra Stam banan. 

Enligt vindbruksplanen kan den visuella upplevelsen från Vesene påverkas av en etablering av 
vindkraftverk inom området Kesemossen. I den fortsatta planeringen bör en fördjupad utredning med 
fotomontage eller motsvarande samt en analys av påverkan på landskapet utföras. 

Vatten 
Utveckling av grönstruktur och rekreationsområde runt Nossan inom Herrljunga tätort samt åtgärder för 
att förbättra enskilda avlopp på landsbygden kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden i sjöar 
och vattendrag samt till att begränsa påverkan av gödancle ämnen i mark och vatten. Hantering av 
dagvatten vid utbyggnad, framförallt i orterna, men även nära vattendrag och sjöar är viktigt att belysa i 

den fortsatta planeringen för att målet ska kunna nås. Se vidare under rubriken Avstämning mot 

miljökvalitetsnormer - miljökvulile/.1·nm·mer.fhr ml/en 

Natur 
Två så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i slramlnärn lägen) med större utbyggnJcl av bostäder 
föreslås i planen, ett vid Mollasjön och ett i Örum vid Sämsjön. 

Det föreslagna området vid Mol lasjön bedöms i ntc medföra negativ påverkan p{1 höga naturvärden eller 
på människors tillgänglighet till stränderna runt sjön. Tillgängligheten till sjön ska beaktas i snmband 
med detaljplaneläggning. 

Det föreslagna LIS-området i Örum I igger i randen mc I liln ett öppet ku lturlandskilp och skog, viil ilvski It 
från strandzonen genom väg 1842. Området omfottilr en betad iing och ett skogsbryn. Inom området finns 
två ekar som står fritt i betesmarken och som båda iir upptagna i länsstyrelsens inventc1·ing av 
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skyddsvärda träd. En av ekarna st~1r i viigkanten och utgör ett landrnärke i det öppna landskapet. I 
området kring Örnm har observationer gjorts av de riidlistade arterna storspov och s111ölo111 och i sjön 
finns noteringar om storlom. Inom onm\det finns kulturhistoriska lämningar i form av elt 
röjningsröseomn'ide som anges som länrningslypcn Fossil oker i Riksantikvarieämbetets karttjänst 
Fornsök. 

Det finns risk för påverkan på naturvärden. men ~ivcn på 1'ulturlandskapet och på kulturhistoriska 
lämningar vid byggande av bostäder inom orm~1det i Örum. I samband med att ett detaljplanearbete 
påbö1jas för området behöver en inventering av flora och fauna, inkl ornitologiska värden, samt 
bedömning av påverkan på kulturmiljön genomföras. Om området nordväst om väg 1842 omfattas av 
detaljplanen ska människors tillgänglighet ti 11 sjön beaktas. 

Delar av ett område med större samrmmhängandc jordbruksmark påverkas av föreslagen utbyggnad av 
stads bygd och verksamheter norr om Herrljung<1 tätort. Den berörda jordbruksmarken är delvis redan 
fragmenterad av bostadshus och verksamhctsonm'lclen. 

Sammanhängande jordbruksmark har stor betydel se for livsmedelsprnduktionen idag och även för att 
säkra matförsö1jningen på lokal och rcgiomil nivå på lång sikt. Andelenjordbruksmark minskar stadigt i 
hela landet. Den minskandejordbruksarealen innebär en ökad känslighet för omvärldsförändringar som 
kan påverka möjligheten att exempelvis importera mat. Även om matförsö1~jningen påverkas i liten grad 
av att produktiv jordbruksmark tas i anspråk vid Herrljunga tätort, behöver exploatering på 
jordbruksmark ses i ett större perspektiv och vägas mot samhällsnyttan och möjligheten att ta annan mark 
i anspråk. Utbyggnad av tätorten är föreslagen med utgångspunkt från det stationsnära samhället, där det 
ska vara enkelt att resa kollektivt, där transportbehoven ska minska och där utbyggnad ska ske på ett 
energieffektivt sätt. Kommunens mål att jordhruksmarken ska stärkas motverkas i viss mån av 
föreslagen utbyggnad på den tätortsnärajordbruksmarken, samtidigt bidrar utbyggnaden till att målen om 
God livsmiljö och Klimat kan uppnås. 

För att uppnå målet att bevara den biologiska mångfalden krävs att naturvärden uppmärksammas i all 
planering och lovgivning, för såväl större som mindre projekt. Även enstaka byggnader på landsbygden 
kan få en betydande påverkan vid en ovarsam placering. 

Klimat 
I översiktsplanen tas fasta på järnvägen som en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens 
långsiktiga utveckling. Den täta stationsorten är förebild. Det ska vara nära och tryggt att ta sig fram till 
fots eller med cykel inom kommunens orter. Regionen med möjlighet till en större arbetsmarknad, 
studier etc finns lätt tillgänglig med tåg. Översiktsplanens struktur och den större utbyggnad av 
stads bygd och verksamheter som föreslås i J-lcrrlj unga och Ljung-/\ nnelund bidrar ti 11 att uppnå målen 
om minskade utsläpp av växthusgaser samt att använda energi och bränslen effektivt. 

Det finns en risk att spridd bebyggelse på landsbygden tillkommer i lägen med dålig eller obefintlig 
tillgång till kollektivtrafik, vilket motverkar målet om minskade utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan 
bebyggelse på landsbygden ge ett ökat underlag till befintlig kollektivtrafik om den tillkommer i lägen 
där det finns förutsättningar för en sådan utveckling. Komplettering i de mindre byarna kan exempelvis 
ge ett ökat underlag för såväl kollektivtrafik som till de lokala skolorna. 

De två större utbyggnadsornrådena på ländsbygden vid Mollasjön och i Örum vid Sämsjön har olika 
förutsättningar för ett hållbart resande. Vid Molläsjön föreslås ätt två stationer vid Älvsborgsbanan blir 
en för att erbjuda bra tillgänglighet till tåg. Området vid Örum ligger däremot mer perifert med 
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begränsad tillgång till kollektivtrafik. De boende kommer i högre grad bli beroende av att ta sig fram 
mecl bil vilket motverkar miljömc'ilct. 

I planen föreslås tre vindbrukso1nrsden . lJtb)ggnad av vindkraft inom kommunen kan bidra till att 
minska utsläppen av växthusgaser och bidrar därför ti 11 att målet kan uppfy I !as. 

Avfall 
Målet påverkas i liten utsträckning av planförslaget. Vid eventuell planering inom förorenade områden 
ska en markmiljöundersökning och eventuell sanering genomföras för att förhindra påverkan på 
människors hälsa. 

Risk för betydande miljöpåverkan 
Eftersom effekterna av en kommuntäckande översiktsplan i allmänhet är svåra att överblicka är det på en 
översiktlig nivå svårt att utesluta risk för betydande miljöpåverkan. Om det i några avseenden eller till 
följd av särskilda förslag i översiktsplanen finns risk för betydande miljöpåverkan (BMP), ska detta 
redovisas. På den översiktliga nivån handlar det ofta om komplexa sammanhang, till exempel när det 
gäller infrastruktur. 

Betydande miljöpJverkan idag 
• Genom kommunen passerar tv<'\ järnvägar och ett antal större regionala vägar. Den samlade 

påverkan av transpo11infrastrukturen, exempelvis gällande buller och risker, medför en 
betydande miljöpåverkan i nuläget. Exempelvis är Västra stambanan tungt trafikerad med såväl 
persontåg som godstransporter, vilket orsakar problem med buller och vibrationer för de boende 
och för störningskänsliga verksamheter som ligger längs med järnvägen. 

• Totalförsvarets verksamhet på skjutfältet Remmene innebär bullerstörningar under de tider 
skjutövningar pågår. Försvarsmaktens riksintresseområde kring Remmene skjutfält inkluderar 
influensområde för buller. Försvarsmakten tillämpar stor restriktivitet till störningskänslig 
bebyggelse inom influensområdet, vilket begränsar risken för negativa konsekvenser till följd av 
bullerpåverkan. Under övning råder även tillträdesförbud till området. Fältet har höga 
naturvärden som enligt Försvarsmakten till stora delar uppkommit som en följd av den pågående 
övningsverksamheten. Fo11satt övning mecl band fordon är enli6'1 Försvarsmakten en viktig 
förutsättning för att bevara de unika naturvärden som tillkommit inom området. 

• På landsbygden finns en stor andel enskilda avlopp. Bristfälliga avlopp innebär en risk för 
övergödning i recipienten. Den ekologiskta statusen bedöms som måttlig i de flesta av 
kommunens sjöar och vattendrag, se under rubriken Avstämning mot miljökvalitetsnormer. 

Nossan avrinner mot Dättern. som har en översv~imningsproblematik. Kommunen arbetar med 
en inventering av samtliga enskilda avlopp. I takt med att de bristfälliga enskilda avloppen 
åtgärdas kan utsläppen minska. Läckage av göd ande ämnen från jordbruket är en annan faktor 
som bidrar till påverkan. 

Risk för betydande miljöpJverkan med planförslaget 
• Föreslagna nya sträckningar av väg 181, väg 183, väg 1927 samt föreslaget triangelspår söder 

om Herrljunga tätort kan medföra påverkan på naturvärden. kulturmiljövärden och 
landskapsbild. Samtidigt bedöms de nya vägsträckningarna bidra till förbättrad boendemiljö i 
täto11erna, ökad trafiksäkerhet och minskad sårbarhet för olyckor och störningar på väg och 
järnväg. Beslut om betydande miljöpåverkan tas av länsstyrelsen under samrådsskedet när 
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Vägplan alternativt Hirnviigsplan tas fra111. Förutsatt att stor 111iljöhänsyn tas i planeringen kan 
infrastrukturprojekten bidrzi till att den betydande 111iljöpåverka11 sa111111a11taget minskar i 
kommunen. Exempelvis k<1n boencle111i ljön förbättras för människor och fauna passager bidra till 
minskade barri~irer för dju1. 

• LIS-området i Öru111 kan innebära en påverkan på naturvärden, på kulturhistoriska lämningar 
inom 0111rådet och p<'i kulturlandskapet längs väg 1842. Inventeringar av flora och fauna inklusive 
ornitologiska värden sa111t bedömning av påverkan på kulturmiljövärden behöver göras i 
samband med att planarbete påbörjas för att klargöra om det finns risk för betydande 
miljöpåverkan. 

• Vindkraftutbyggnad kan innebära en betydande miljöpåverkan. se under rubriken Hantering av 

miljökonsekvenser vid /i!/"tsu/I plu11eri11g. 

Hantering av miljökonsekvenser vid fortsatt planering 
När det blir aktuellt att genomföra föreslagna infrastrukturprojekt kommer Trafikverket ta fram en 
vägplan. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram om projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. I annat fall ska 111il_jöp{1verkan beskrivas i den planbeskrivning som tas fram för 
vägplanen. 

I samband med fortsatt detaljplanering ska en bedömning av risken för betydande miljöpåverkan göras i 
ett tidigt skede. Om planens genom förande riskerar att medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömningsprocess genomföras och en särskild MKB tas fram för planen. MKB:n ska då redovisas 
tillsammans med förslag på åtgärder för att minimera eller helt undvika negativa konsekvenser för 
miljön. 

Vid etablering av större vindkraftanläggningar (två eller fler verk som är högre än 150 meter alternativt 
sju eller fler verk som är högre än 120 meter) krävs tillstånd en! igt miljöbalken med tillhörande krav på 
miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan prövas av länsstyrelsen. För mindre anläggningar räcker det med 
en anmälan och bygglov hos kommunen. l allmänhet krävs ingen MKB, men påverkan på miljön ska 
beskrivas i anmälan. 

Trafikverket kartlägger buller och upprättar åtgärds program för större vägar och järnvägar enligt 
förordingen om omgivningsbuller. se vidare under Avstämning mot mi/jijkvalitetsnormer. 

Kommunen genomför en systematisk avloppskontrolL där ungefär halva kommunens yta har täckts in 
fram till 2016. Kommunen har en I 0-årsstrategi för att kont ro! lera att alla enskilda avlopp uppfyller 
tillräcklig höga reningskrav. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer 

Allmänt 
Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämmelser i miljöbalken, vilka ska tillämpas vid prövning 
av tillåtlighet, tillstånd osv. Miljökvalitetsnormer finns för buller, luft och vattenkvalitet. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Milj ök va I itetsnormen om taltar bland annat omgi vni ngsbul lcr från större vägar. järnvägar och civila 
flygplatser i hela landet. Trafikverket ska göra bullerkartläggningar och fastställa åtgärdsprogram för att 
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minska bulle1·störningar rr~111 clessn vart fe111te år. Västra Stambarnrn 111ellan Göteborg och Stockholm, 
som passerar Herrljunga kommun. räknas som en större järnväg d~1 nntalet tåg på banan överstiger 
30 000/år. 

Trafikverkets åtgärder för att minska buller 0111fattar alla skeden från samhällsplanering, planering av 
infrastruktur, skyddsåtgärder och åtgärder vid bullerkällan. Trafikverket arbetar bland annat med att ge 
stöd till kommuner vid planering av bebyggelse, minska buller från fordon och beakta buller vid 
underhåll av järnvägen . Vid bullerutsatta bosrnder, skolor etc kan det bli aktuellt med skyddsåtgärder, 
exempe I vis fasadåtgärder. bu I lerskärmar el ler bu I lerval !ar. 

Längs med Västra Starnhannn ligger tätorten Herrljunga, de rnindre orterna Fåglavik och Remmenedal 
samt en del spridd bostadsbebyggelse. En viktig utgångspunkt för översiktsplanen är att bygga i 
stationsnära lägen för att underlätta ett hål I bart resande. Byggande i kollektivtrafiknära lägen kan 
innebära störningar från t rnfikbu I ler eftersom närhet ti Il vägen el ler järnvägen är en förutsättning för 
närhet till kollektivtrafik. Bu I lerpåverkan från väg- och j ärnvägstrafik behöver belysas i den fortsatta 
planeringen. Det kan iivcn finnas befintlig bebyggelse inom kommunen som är utsatt för buller över 
gällande riktvärden. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormen för utomhusluft finns för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar 
(PMIO och PM2,5), bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Kommunerna ansvarar för att kontrollera 
luftkval iteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, antingen i samverkan med andra kommuner eller på 
egen hand . Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas kan ett åtgärdsprogram 
behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen. 

Risk för överskridande av miljökval itetsnonnerna uppstår främst utefter starkt trafikerade vägar, och 
överskridanden sker främst i större städer och tätorter. Mätningar av kväveoxider (år 2002-03, 2010 och 
2012), lättflyktiga organiska ämnen (VOC) (år 2003-04) och pai1iklar (PM I 0) (år 201 I) i tätorten 
Herrljunga visar inga överskridanden av miljökvalitetsnormerna. Dygnsmedelvärdena av partiklar 
varierar mycket efter väderlek. Vid enstaka tillfällen låg det uppmätta värdet nära eller tangerade 
miljökvalitetsnormen i centrala Herrljunga (dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 får överskridas vid högst 35 
tillfällen/år). Årsmedclvärclet 13µg/m3

, låg under miljökvalitetsnormen (40 µg/1113). Sammantaget är 
bedömningen att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i kommunen idag. Planförslaget bedöms 
inte heller medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft. Luftkvaliteten i I-len-ljunga 
tätort kan förbättras ytterligare om planens förslag ti 11 ny lokalisering av väg I 81 genomförs. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten har tagit beslut om 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distriktet. Förslag till nya förvaltningsplaner. 
miljökvalitetsnormer och åtgärds program med ti I I hörande MKB, avseende perioden 20 I 6-2021 har 
arbetats fram. Dessa ska dock prövas av regeringen. Till dess att prövningen är klar gäller fortsatt 
miljökvalitetsnormer som avser perioden 2009-2015. Uppgifter om miljökvalitetsnormer och statusen i 
vattenförekomsterna finn s att hamta i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 
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Herrlj ung<1 kommun 

I kommunen finns l\·a sjöar. tolv v<1ttendrug och fyra grundvuttenförekornster med fastställda 
milj ök val itetsnorme1 _ 

I den senaste klassningen av kommunens sjöar Sämsjön och Sandsken bedöms den ekologiska statusen 
som måttlig. Förslag till miljökvalitetsnorm är god ekologisk status, med tidsfrist till år 2021 för 
Sämsjön. För Sandsken unges ingen tidsfrist. Övergödning och fysiska hinder (vandringshinder) är 
faktorer som påverkat klassningen. Bland annat finns vandringshinder i form av en kraftverksdamm 
111ell01n de båda sjöarna. 

Den ekologiska statusen har i den senaste klassningen bedömts som måttlig för kommunens samtliga 
vattendrag. För Nossan delen Borgstena till Hudene och delen Huclene till Fåglum, Vimleån, Lidan delen 
Påarp till Eriksberg och delen Sjög<'\rden till Eriksberg samt för Änskån är förslag till miljökvalitetsnorm 
satt till god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Motiveringen för bedömningen av vattendragen är 
dels vandringshinder och dels påverkade strandzoner. För Lidan delen Eriksberg till Bragnum, Lillån, 
Viskebäcken och för el en östra och västra grenen av Äfsån är förslaget till miljökvalitetsnorm god 
ekologisk status med tids fri st till år 2027. Utöver ovanstående problem med vandringshinder och 
påverkade strandzoner linns även en övergödningsproblematik i vattendragen som kan härledas till 
jordbruk och enskilda avlopp. För Nolån anges ingen tidsfrist för god ekologisk status i förslaget till 
m i Jj ök va I itetsnorrn. 

Kommunens sjöar och vattendrag uppnår inte god kemisk status avseende kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar. Påverkan kan till stor del härledas till långväga luftburna föroreningar. 

För grundvattenförekomsterna Ljung-Annelund, Hudene, Borgstena och Algutstorp-Horla har såväl den 
kvantitativa som den kvalitativa statusen bedömts som god i den senaste klassningen. 

Översiktsplanens förslag påverkar i liten grad vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag och 
grundvattenförekomster. Markanvändningen i strandzonerna kring sjöar och vattendrag föreslås i stort 
sett bli oförändrad. Dagvattenhantering är en viktig fråga i den fo1tsatta planeringen för att undvika 
negativ påverkan på vattenförekomsterna. Vid utbyggnad av tätorten Herrljunga föreslås att ett relativt 
stort område runt Nossan sparas och utvecklas som ett rekreationsområde. Utvecklingen av ett 
rekreationsområde runt Nossan kan ge incitament att återställa växtlighet längs strandzonerna vilket 
lokalt kan ge positiva effekter på växt- och djurlivet. 

I kommunen finns bristfälliga avlopp på landsbygden som kan bidra till en övergödningsproblematik i 
sjöar och Vtlttendrag. En fortsatt tillsyn och förbättring av enskilda avlopp kan bidra till en förbättring av 
den ekologiska statusen i berörda vattenförekomster. 

Föreslaget kommunalt verksamhetsområde för VA i samband med utbyggnad inom LIS-område vid 
Mollasjön kan medföra att näringsämnen som når Mollasjön och Nossan minskar. Vid Mollasjön finns 
även ett hänsynsornråde för en eventuel I framtida grundvattentäkt vid sand- och grusförekornsten 
Borgstena. f länsynsområclet innebär inget skydd av vattenförekomsten, men det är positivt att området 
uppm~irksammas på en översiktlig nivå och värnas från annan verksamhet. 
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Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23 

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

1. Mål 

Kommunkoncernen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering. 
Kommunkoncernen skall sträva efter att optimera räntenettot under hänsynstagande till 
finanspolicyns restriktioner. 

Kommunkoncernens agerande på finansmarknaden skal I kännetecknas <lV god kännedom om 
marknadsförhål landen och de möjligheter och risker som är förknippade med finansverksamheten . 
Kommunkoncernens risktagande skall präglas av försiktighet både vad gäller enskilda aff'årer och 
det totala risktagandet. 

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning 

Upplåning för kommunen skall ske genom den centrala finansfunktionen på ekonomikontoret. 
Bolag och stiftelser ansvarar för sin egen långfristiga upplåning. Bolagen skall samordna 
upplåningen med kommunen för att uppnå optimal riskspridning. 

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

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

3. Leasing 

Eventuell finansiering genom med leasing skall samordnas av ekonomikontoret med övriga 
finansieringsaltemativ. 

4. Hantering av ränterisker och långsiktig kreditförsörjning 

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

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

5. Finansråd 

Kommunkoncernen skall sträva efter samordning av ränteriskerna genom att fördela 
räntebindningstiderna för lån över tiden. Därför skall ett finansråd bestående av 
kommunensekonomichef och respektivebolags verkställande direktör /1 1a g1i11ger per 1ir kvartalsvis 
gå igenom den sam lade låneportföljen och fastställa lånestrategin. Fi nansrådet skal I också gå 
igenom likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen. 

6. Koncernkonto 
Kommunen och dess bolag ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras. För att 
uppnå detta skall de ingå i kommunens koncemkontosystern. 
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Genomkoncernkontot uppnås följande fördelar: 

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

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

Kommunkoncernen skall alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkter och 
avtalade kreditmöjligheter som finns på koncernkontot. 

A:o111111111ie11s cko110111iol'llelning Den centrala finansfunktionen ansvarar för att 
likviditetsplanering inom koncemkontosystemet genomförs löpande i hela kommunkoncernen 
för att skapa underlag för effektiv hantering avunderskotts-och överskotts I ikviditet. 

7. Godkända finansiella instrument 

För att kunna upprätthålla en effektiv hantering av lånestocken och kunna hantera fastställd ränte
riskspridning får följande finansiella instrument användas: 

Riinleswap 
Rt1n1eswap är ett a ... Lal mel Ian två parter o~bär all parterna byter räntefladen röffig-l'ä*<t 
mot fast ränta eller vice versa på ett av{alat belopp under en \1iss tid. ett ränteSYiapa\1tal am'änds 
van I igen för att förändra ränte bi ndningsstrukturen på lånestoeken. 

-Räntetak 
Ett räntetak (cap) innebär att låntagaren garanteras att låneräntan inte överstigeren avtalad nivå 
under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. Räntetak kan också kombineras 
med ett räntegolv (floar). En sådan kombination kallas räntekrage (collar). 

-Räntetermin 
Ett tenninskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en 
ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer skall vara att 
skydda sig mot framtida ränteökningar på lån. 

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

Kommunstyrelsen beslutar om: 
*upptagande av lån inom av kommunfullmäktiges fastställda låneramar. 
* löptid för nyupptagna lån inom ramen för beslutad ränteriskhantering 
*att säga upp befintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränteriskfördelning; 
* att genomföra placeringar av likvida medel i värdepapper enligt placeringspolicyns grupp B och 
c. 
*användande av kommunfulläktige godkända instrument inom ramen för beslutad 
ränterisk fördelning. 
Kommunala bolag/stiftelser beslutar om/ansvarar för: 
* upptagande av lån och placering av överskottsmedel. 
* likviditetsplanering. 
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*avrapportering om tinansiell ställning till kommunstyrelsen . 
*att dessa anvisningar följs i tillämpliga delar. 

När bolag/stiftelse beslutar om långfristig upplåning skall beslutet delges kommunstyrelsen . 

Ekonomichef i kommunen bes I utar om/ansvarar för: 
*att upplåning och placering enligt delegation sker enligt beslut och anvisningarna. 
* likviditetsplanering. 
*att rapport om den finansiella ställningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

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

Delegation av beslut från kommunstyrelsen återfinns i en särskilt upprättad delegationshandling 
"Delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen". 

9. Organisation 

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

Organisation för kommunen 
Verkställande funktion: Ekonomichefen 
Kontrollerande/bok förande funktion: Kassafunktionen 
Denna kontroll avser såväl avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med 
kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument. 
De banker och finansiella institutioner kommunkoncernen gör finansiella affärer med ska 11 
informeras om vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn. vilka befogenheter dessa 
har samt att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kassafunktionen. 
Beslut om vilka personer som skall underteckna lånehandlingar fattas i särskild ordning 

10. Placeringav likvida medel 

Vid 17laceri11gar uv lik1:ida medel skall komn11111e11 sträva efi er aff endast 1)lw.:em medel i j(iretag 
Sfl /11 .' 

• Fiiljer ko11ve11ti1111a 0111 fackliga rättigheter 
• Inte ti/Li.irer tva11g.rnrhete och harnarhete 
• Inte omsätler JJengurfi'iin vapen. alkohol el/er pornografi. 
• Inte har 1·e1·ksmnher med .1):(fe att pmspektera , exploatera, utvinna eller pmclucera.f(;ssil 

energi. 

Följande placeringsfonner av likvida medel är tillåtna: 

A 
* inlåning i svensk bank. Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i 
Sverige. 

B 
* värdepapper utgivna av svenska staten. 
*värdepapper utgivna avhelägt bolag till svenska staten. 
*värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller 
avsvenska staten garanterade värdepapper. 
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting. 
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c 
*obligationer utgivna av nordiska företag med skuggrating av minst BB-och valutasäkrade. Vai:je 
place1ing inom denna grupp skall maximalt vara 3 000 tkr och den sammanlagda 
placeringsvolymen är maximalt 10 OOOtkr. 

11 . Dokumentation 

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

* affärens art 
*motpart 
* löptid 
* räntevi 11 kor och andra avtalade kostnader/intäkter. 
*belopp 
* datum 
* nummerordning för va1:je affär i obruten nummerordning 

12. Rapportering 

Taliah'is En gä ng ~·mje kval'tef skall kommunens och koncernens finansiella ställning 
rapporteras tillkommunstyrelsen. Denna rapport skall innehålla: 

* I ikviditetsstäl In ing 
* lånenivå 
* underperioden upptagna lån och/ellergjorda placeringar. 
* kommunens och koncernens riskexponering. 
* genomsnittlig löptid för lån. 
* ekonomikontorets kommentarer till den finansiella ställningen och marknadssituationen 
förkommunen vad gäller tillgång till kapital och räntesituationen. 
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Bakgrund 
Våldsbejakandeextremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 111iljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
ll1 å I. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att 
förhindra att ode111okratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl 
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer so111 på olika sätt berörs av frågan. Det 
handlar om både offentliga verksamheter så so111 kommun, skola, fritidsverksa111het, socialtjänst. 
polis och säkerhetspolis sa111t aktörer inom civilsamhället så som idrottsföreningar, ungdoms
organisationer och religiösa samfund. 

Våldsb~jakande extrem ism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt må I genom vå Id, eller 
genom att understödja att andra använder våld. 

En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara våldsbenägen, men kan också 
undvika att själv använda våld och koncentrera sig på att andra gör det. Våldet anses vara en 
legitim metod for att påverka sa111hället och demokratiska lösningar förkastas. 

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det svenska 
samhället är i huvudsak högerextrem ism inom vit makt-miljöer, vänsterextrem ism samt 
islamistisk extremism. 

I arbetet med att förebygga våldsbejakandeextremism har Sverige valt att utse en nationell 
samordnare för att hålla ihop arbetet. Enligt direktiv 2014: 103, ska en särskild utredare i rollen 
som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och 
organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet 111ed att värna 
demokratin mot våldsbejakandeextrem ism. Samordnaren ska även verka för att kunskapen om 
våldsbejakandeextremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas. I uppdraget ingår att 
stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakandeextremism 
på nationell och lokal nivå, inrätta en referensgrupp för kunskaps- och infonnationsutbyte, 
stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakandeextremism lokalt, och genomföra 
riktade utbildningsinsatser. 

Utgångspunkter 
>- Handlingsplanen innehåll utgår från den lägesbild som kommunen i samverkan med 

pol is diskuterat mars 2016 . 
., SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid samverkan)ska verka som 

samordningsfunktion i Herrljunga kommun. Socialchef är sa111111ankallande till 
styrgruppen och enhetschef IFO barn och familj sammankallar SSPF:s arbetsgrupp. 

,.- Ny kartläggning görs minst en gång per år av SSPF:s arbetsgrupp. 
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>- Personer som deltagit i våldsbejakandeextremistisk verksamhet ska primärt hanteras av 
polisen och säkerhetspolisen. SSPF-samverkansfunktionen ska därför etablera en 
särskild samverkan kring hanteringen av dessa personer. 

);.> Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande och med insatser som motverkar 
våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer. 

'r Viktigt är att motverka radikaliseringsprocessen också med ett fokus på genus. 

Förebyggande insatser 

Generella förebyggande insatser 

• 
Individinriktade ~ 
förebyggande insatser 

Specifika 
förebyggande insatser 

••• 
Generella T T T 
förebyggande insatser 

Avser en bred insats för alla barn och. unga i samhället, att professionella ständigt ska vara 
vaksamma på tecken. När man arbetar med alla unga, inte bara specifika riskgrupper, kommer 
några ur riskgrupperna att fångas upp. Detta innebär att ett brett spektrum av yrkesverksamma 
inom lex skola, fritids- och ungdomsverksamhet, förskola, hälsovård och föreningar bedriver ett 
generellt förebyggande arbete. 

Exempel i Herrljunga kommun, det arbete som görs dagligen 
handlingsplan tidiga insatser. 

förvaltningarna samt 
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Specifika förebyggande insatser 
En mer målinriktad insats mot specifika problem eller unga i riskgrupper. Insatsen är 
resursorienterad och siktar pÅ att erbjuda attraktiva alternativ . Skolpersonal, socialarbetare, 
poliser och andra som samverkar lokalt arbetar på den här nivån. 

Exempel i Herrljunga kommun, SSPF styrgrupp och arbetsgrupp. 

Individinriktade förebyggande insatser 
En insats som riktar sig mot den enskilda individen som har ett riskbeteende. Insatsen kan 
hand la om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som t ex mentorer, stödpersoner, 
anpassningar, alternativt stöd i skolan, praktikplats eller arbete. 

Exempel i Herrljunga kommun, arbetet med SSPF arbetsgrupp, västbusmöten. 

Vid misstanke kan man som personal få stöd 
via: h Llp :.//sam La is kompa. en .samordnarenmotcxtrcm ism.se/mctod/forcb yggande- arbete/ 

Samverkan och samordning 
Ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer och civilsamhället är av största vikt och 
det befintliga samarbetet ska utvecklas och fördjupas genom SSPF samt även via andra forum. 

Utifrån SSPF styrgrupp ska samverkan ske med andra kommunala enheter och bostadsbolag, 
sjukvård, folktandvård, myndigheter, ungdomsmottagning och organisationer mom 
civilsamhället som det finns behov av. I detta forum planeras generella utbildningsinsatser. 

Samtliga forvaltningar har inom sina respektive områden ett ansvar all arbeta med fi·ågor kring 
våldsbe,iakande extremism. Förvaltningarna har också ett ansvar att tillse att resurser avsätts för 
det förebyggande arbetet. Arbetet mot våldsbejakande extremism är en del av det befintliga 
brottsförebyggande arbetet varför de normala systemen så långt som det är möjligt användas. 

Utbildning 

Avgörande för ett framgångsrikt arbete är att kunskapsnivån inom området höjs. En 
utbildningsinsats behöver därför genomföras. I första hand är det personal i första linjen i 
kommunen som behöver utbildning såsom t.ex. personal 1110111 bildnings- och 
socialförvaltningen. 

Respektive förvaltning identifierar om det finns behov av vissa nyckelgrupper eller 
nyckelpersoner som behöver ha fördjupad utbildning och lyfter det till SSPF styrgrupp för 
vidare planering. 

Vart ska man vända sig om man upptäcker någon/något 
Beroende på ärendets art finns olika lösningar. Huvudsaken är att hantera ärendet/misstanken 
med respekt och skyndsamt. 
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• Ej akuta ärenden kan lyftas till SSPF - styrgrupp eller arbetsgrupp 

• En nationell stödtelefon finns för anhöriga och personal att kontakta vardagar 9-1 S på 
telefonnummer 020-100 200 

• Pol isen nås på 112 el ler 11414- de är kommunens kontakt mot Säpo 

• A vhopparverksamhet och stöd finns att få via http://exit.fryshuset.se 

• Kunskapshus- finns på fyra orter i Sverige och har expertkunskap inom området. 

Särskilda beslutade insatser 
• Riktlinjer för föreningsbidrag ändras till att innehålla krav att vara uppmärksam på 

signaler och tecken inom området våldsbejakandeextremism och meddela detta till SSPF 
styrgrupp. (ansvar folkhälsoplaneraren) 

• Utbildning för baspersonal i; ämnet, handlingsplanen samt i samtal skornpassen 
http:// sam ta 1 skompa ssen. samordnarenmotextrem ism. se/metod/forebyggand e-arbete. 

(ansvar folkhälsosamordnaren) 

• Kommunens kontaktperson gällande våldsbejakande extremism omvärlds bevakar och 
sprider information via Komnet och SSPF. 

• Folkhälsosamordnaren ansvarar för att handlingsplanen hålls aktuell och uppdaterad. 

• Utbildning av de klottersanerama så de är uppmärksamma på symboler med anknytning 
till riskabla grupper. Polisen ansvarar för utbildningen .( se bilaga 1) 
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Bilaga 1: Vanlig förekommande symboler på höger/ vänster samt islamistiska 
våldsbejakande organisationer 

Tyrrumrn 
Svenska motslåndsrörclsens 

sy111bol beslf1r av en svart Tyr-runa 
(efter den fornnordiska guden Tyr) 

1110L en g1·iin bakgrund. Runan 
användes i Na1.ilyskland och ska 

symbolisera kamp och seger. 

Odalruna 
Odalrunan är i dag en av de allra 

vanligaste symbolerna i 
högerexlre111istiska sammanhang De 
tyska nazisterna använde odalrunan 

som s mbol. 

IS, Daeshs, ISIS 
Dacshs vanligast llirckommandc 
sy111bol. tillika flagga . Överst i 

flaggan finns muslimska 
Lrosbckännclscn 

Först var al-Qaida i Irak och al
Shnhm1b i So111alia 2006. i\ ven Bo ko 
I lnra111 i Nigeria unviJndcr llaggan. 

AFA 

Triskele 
Triskele, eller Triskelon, kallas en slags 
trebent svastika. Den har använts av en 
rad organisutioncr både i Sverige och 

andra länder. bland annat del 
sydafrikanska nazistpartiet. 

4 I rP 
Varghake 

Den förekom hos Waffen SS-divisioner 
och har i Sverige bland annat 

förknippats med organisationen Vitt 
Ariskt Motstånd, V AM, på 1990-talet. 

Den förekommer också hos den 
Ukrainska Azov-bataljonen där flera 

svenskar deltar i striderna. 

Jabhat al-Nusrahs 
vanligast förekommande symbol, tillika 
flagga. Överst i flaggan finns shahada. 
den muslimska trosbekännelsen: ''Det 

finns ingen Gud utom Allah, 
Mohammed är Guds budbärare". Under 
shahadan står texten .labhat al-Nusrah. 

RF 
Antifascistisk aktion, vänster Revolutionära fronten, vänster 

Livsruna 
Livsrunan eller Livets trlid 

(kallas även ibland !lir Hlgrunan 
el ler algi z). Sy111holen anvlindcs 

av Wal'fen SS. Förcko111mcr 
bland annat hos Svenska 

mo Lslåndsrörclscn. 

E9 
Solhjulet 

Förekommer på 3 000 år gamla 
nordiska hällristningar. Den 

användes också av den tidigare 
svenska nazistorganisationen 

Nordiska Rikspartiet. 

Al-Shabaabs 
Symholcn visar Lvii AK-47 över 

en uppslagen Koran mot 
bakgrunden av Somalias karta. 

Al-Slrnbaab an vii ndcr ocksi't 
samma svarta flagga so111 Daesh 

Källa: Hemsida nationella samordnaren för våldsbejakande extremism . 
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