
 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  

Tekniska nämnden 

 
2017-08-24 
SID 1 AV 3 

 
 
 
 
 
 
Instans: Tekniska nämnden 
 
Tid:  Torsdag den 31 augusti 2017, kl. 13:00 
 
Plats: Sal Sämsjön, Kommunhuset Herrljunga 
 
 
 
 
Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista. 
 
Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. I samtliga 
ärenden föreslår tekniska nämndens presidium att tekniska nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
Börje Aronsson  Johanna Laine 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  

Tekniska nämnden 

 
2017-08-24 

 

 
 
Ca kl. 

 
Nr 

 
Ärende 

 
DNR 

Föredragande/ 
Kommentar 

13.00  Sammanträdets öppnande  Ordförande 

  Upprop  Nämndsekreterare 

  Val av justerare och tid för justering  Ordförande 

  Anmälan övriga ärenden  Orförande 
   

Informationsärenden 
  

13.10 1 Förvaltningschefen informerar  - Förvaltningschef 

13.30 2 Information om utveckling av 
stationsområdet i Herrljunga 

- Förvaltningschef 

13.50 3 Månadsuppföljning juli TK 14/2017 Controller 

  
 
Beslutsärenden   

 
14.00 

 
4 

 
Uppdrag att förvärva fastigheten 
Molla 1:5 

 
 
TK 200/2017 

 
 
Förvaltningschef 

 
14.10 

 
5 

 
Ansökan om bidrag för inköp av sarg 
för innebandy 

 
TK 209/2017 
 

 
Förvaltningschef 

 
14.20 

 
6 

 
Placering av cykelställ Herrljunga 
tågstation 

 
TK 216/2017 

 
Förvaltningschef  

 
14.30 

 
7 

 
Återremiss – medborgarförslag om 
belysning Grude 

 
TK 109/2017 

 
Förvaltningschef 

   
Meddelandeförteckning 

  

 1 FSG-protokoll 2017-08-24 -  

 2 
Remiss – förslag till 
samverkansöverenskommelse mellan 
kommun och polis  

TK 153/2017  

 3 
 
Protokoll kommunala pensionärs- och 
funktionshinderrådet 

-  
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Delegeringsbeslut 

  
 

  
 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under 
perioden 2017-06-09 – 2017-08-31 
 

 
 

- 

 
Handling presenteras 
på sammanträdet 



  

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-08-18  
DNR TK 14/2017 206     

Sid 1 av 4    
 

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

 
Månadsuppföljning juli -17 
 
Sammanfattning 
 
Under rubriken bakgrund visas den ekonomiska tabellen för tekniska förvaltningen samt 
kommentarer till prognos.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse månadsuppföljning juli 2017.  
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning juli. 
 

 
 
 

Magnus Grönvall 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Information 3



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-08-18  
DNR TK 14/2017 206  

Sid 2 av 4 
 
Bakgrund 
 

Ansvarsområde Ansvar År Budget År Prognos År Diff 
Bostadsanpassning Nämnd 263 263 0 
Bostadsanpassning Bostadsanpassning 1207 1207 0 
Summa  
Bostadsanpassning   1470 1470 0 
Mark Mark 720 620 100 
Summa  Mark   720 620 100 
Skog Skog -300 -300 0 
Summa  Skog   -300 -300 0 
Gata Park Gata Park 11467 11167 300 
Summa  Gata Park   11467 11167 300 
Fastighet Fastighet 576 276 300 
Fastighet Omsorgsfastigheter -347 -547 200 
Fastighet Grundskolafastigheter -1263 -1263 0 
Fastighet Gymnasiskolfastigh -499 -499 0 
Fastighet Barnomsorgsfastigsh -216 -26 -190 
Fastighet Familjecentral 0 0 0 
Fastighet Förvaltningsfastigheter -112 -12 -100 
Fastighet Räddningstjänstfastigh -3 82 -85 
Fastighet Övriga fastigheter -621 -471 -150 

Fastighet 
Reglering- och 
san.fast 85 85 0 

Summa  Fastighet   -2401 -2376 -25 
Måltid Måltider 0 -100 100 
Summa  Måltid   0 -100 100 
Tvätt Tvätten 0 250 -250 
Summa  Tvätt   0 250 -250 
Förvaltningsledning Förvalningsledning -240 -240 0 
Förvaltningsledning Personalkaffe 145 145 0 
Summa  
Förvaltningsledning   -95 -95 0 
Lokalvård Lokalvård 0 150 -150 
Summa  Lokalvård   0 150 -150 
Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet 7892 7792 100 
Summa  Fritidsverksamhet   7892 7792 100 
Summa skattefinansierad 
del   18754 18579 175 
Renhållning Renhållning 0 -1500 1500 
Summa  Renhållning   0 -1500 1500 
Summa taxefinansierad del   0 -1500 1500 

Information 3



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-08-18  
DNR TK 14/2017 206  

Sid 3 av 4 
 
Tekniska nämnden, skattefinansierat. 
 
Nämnd  
Prognos enligt budget. 
 
Bostadsanpassning  
Prognos enligt budget. 
 
Mark  
Prognostiserar ett överskott på 100 tkr till följd av lägre kapitalkostnader. 
 
Skog  
Prognos enligt budget. 
 
Gata/Park  
Gata och park prognostiseras med överskott om 300 tkr då kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning 
beräknas bli lägre än budget. Viss osäkerhet kvarstår med november och decembers väderlek. 
 
Fastighet  
Prognosen för fastighet som helhet är att gå 25 tkr i underskott.  
 
Ett större underskott från bland annat ett glapp mellan den hyra fastighet betalar företagen och den hyra fastighet 
får in från bildning täcks upp av ett prognostiserat överskott på personalkostnader samt driftkostnader.  
 
Måltider  
Prognosen för måltider har förbättrats från 50 tkr i underskott till 100 tkr i överskott.  
 
Förväntan om att livsmedelskostnaderna fortsatt går över budget kvarstår men möts nu upp av ett förväntat 
överskott på övriga kostnadsposter som personalkostnader och underhållskostnader. 
 
Tvätten  
Prognosen för tvätten utökas till ett underskott om 250 tkr. 
 
Förvaltningsledning  
Prognos enligt budget. 
 
Lokalvård  
Lokalvårdens prognos om att gå 150 tkr i underskott kvarstår. 
 
Fritidsverksamhet  
Fritidsverksamheten prognostiseras gå 100 tkr i överskott.  
 
Det är intäkter från Alingsås simklubbar som förklarar stor del av överskottet då de hyr in sig i Herrljungas simhall 
under tiden Nolhaga renoveras. 
 
Tekniska nämnden, taxefinansierat. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-08-18  
DNR TK 14/2017 206  

Sid 4 av 4 
 
 
Renhållning  
Renhållningen prognostiseras fortsatt med ett överskott på 1 500 tkr.  
 
Inför 2017 höjdes taxan med ca 20 % för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. 
De faktiska kostnaderna ser inte ut att nå upp till de förväntade.  
 
Entreprenörskostnaden mot Ragn-Sells minskade med 15 % mot föregående år då nytt avtal upphandlades. 
Budgeten lades innan det nya avtalet skrevs och blir per automatik för hög i detta fall.  
 

 
 
 

Information 3



 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 ALFRED DUBOW 2017-08-22 
  DNR TK 200/2017 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Uppdrag att förvärva fastigheten Molla 1:5  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra förvärv 
av fastigheten Molla 1:5 samt att nedmontera byggnaden som finns på 
fastigheten. Tekniska nämnden har via reglemente som uppgift att handlägga och 
genomföra mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Beslut KS § 136, 2017-08-14 
Förslag till köpekontrakt 
Reglemente tekniska nämnden 
 
Förslag till beslut 
Molla 1:5 förvärvas. 
 
Nedmontering av byggnaden på Molla 1:5 planeras och genomförs. 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Teknisk chef Alfred Dubow, Projektledare Ulf Wedin 

 
 
 

 

Ärende 4



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU' 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-14 

KS ~ 136 KS 172/2017 212 

Strategiskt markköp av fastigheten Molla 1:5 
Sammanfattning 

Sid 33 

Kommunfullmäktige har fastställt i reglemente för tekniska nämnden att tekniska 
nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

I samband med beslut om och genomförande av nybyggnation och upprustning av 
Mol la skola/förskola har det blivit tydligt att köp av fastigheten Molla 1 :5 är nöd
vändig för verksamhetens säkerhet och verksamhetens utvecklingsmöjligheter. 
Genom förvärvet kvalitetssäkras utemiljön vid Molla skola. 

Förhandlingar med fastighetsägare är påbörjade. 
Efter förvärv ska rivning av byggnaden genomföras. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-09 
Ritning och situationsplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
förvärv av fastigheten Molla 1 :5 samt nedmontering av motsvarande byggnad. 

• Förvärvet finansieras genom kommunstyrelsens resurs för utveckling. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller förslaget till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra för
värv av fastigheten Molla 1 :5 samt nedmontering av motsvarande byggnad . 
2. Förvärvet finansieras genom kommunstyrelsens konto för utveckling. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 4



 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 ALFRED DUBOW 2017-08-22 
  DNR TK 209/2017 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Ansökan om bidrag för inköp av sarg för innebandy 
 
Sammanfattning 
Annelunds IF Ungdomssektion (AIF) ansöker om bidrag för inköp av sarg för 
innebandy. Ansökan avser hela kostnaden för sargen, på totalt 102 500 kr. 
 
Det finns möjlighet för kommunen att själva köpa in sargen och upplåta den till 
AIF och andra föreningar. Kostnaden för kommunen blir då något lägre eftersom 
momsen kan lyftas, men finansiering saknas för investeringen och kommunens 
ansvar för reparationer och underhåll blir då större. Det skulle dock skapa ökade 
möjligheter för andra föreningar att använda samma sarg. 
 
Ändamålet stämmer väl överens med de målsättningar som satts upp för 
fritidsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Ansökan daterad 2017-08-15 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås bevilja bidrag för inköp av sarg. 
 
 
 
 
Hanna Franzén     
Fritidschef 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Fritidschef Hanna Franzén, Kommunstyrelsen 

 
 

Ärende 5



Annelunds IF 

Skolvägen 8 

524 42 LJUNG 

kansliannelundsif@telia.com 

0513-508 47 

Herrljunga Kommun 

Tekniska Kontoret 

Box 201 

524 23 HERRLJUNGA 

Annelund 2017-08-15 

Annelunds IF:s Ungdomssektion söker bidrag för inköp av sarg för innebandy. 

Intresset för innebandy har ökat kraftigt under senaste åren efter att haft ett något tynande intresse i 

några år. Tidigare fanns det herrlag i seriespel i många år, men nu är det både pojkar och flickor i 

åldrarna 7-12 år som visar stort intresse att spela, dels seriespel och även poolspel. Antalet 

ungdomar har ökat från 14 barn 2014 till 40 barn 2017 som deltar i träning och seriespel. 

AIF köpte för rätt många år sedan en begagnad sarg, vilken har reparerats vid åtskilliga tillfällen och 

innebär en stor risk för skador då sargen nu är ranglig. För att kunna bedriva fortsatt barn- och 

ungdomsverksamhet och minimera skaderisken måste en ny sarg inköpas. 

Vi har undersökt möjligheten till bidrag från SISU, Innebandyförbundet samt förhört oss bland 

sponsorer, men detta har ej medfört något bidrag. 

Denna investering räknar vi med att den räcker minst 20 år och därigenom även möjliggör aktiviteter 

för kommande generationer. 

Kostnaden för en ny sarg är 97.500 kr+ frakt 5.000 kr (Beloppen är inkl. moms). 

Vi ansöker härmed om bidrag för totala summan, 102.500 kr. 

Vi hoppas att ni förstår vårt behov och lämnar ett positivt svar. 

Med vänliga hälsningar 

Linda Alavik 

Ordförande ungdomssektionen 

Bifogat: Offert sarg 

Ärende 5



RANTZOWS Y 
SPOR~ 

Er referens 
Leveransvillkor 
Speditör 

Nr Beskrivning 

Ann-Christine Persson 
Fritt fabrik/lager 
DHL 

604917 lnnebandysarg Renew Premium 40x20m 
Inkl 2 st vagnar 
Frakt 

Exklusive moms 

Offert 
Offertnr 
FOF174081 

Fakturaadress 
Annelunds IF 
Annelunds IF 
Skolvägen 8 
524 42 LJUNG 

Kund nr 
16314 

Vår referens 
Betalningsvillkor 
Giltig t.o.m 

Antal Enhet A-pris 

st 78.000,00 

4.000,00 

Total SEK 

Vi hoppas att Ni finner vårt anbud fördelaktigt och hör tacksamt vidare från Er. 
För allmänna försäljningsvillkor se www.rantzows.com 

Rantzows Sport AB 

Kristofer Skog 
+46 (0) 431-44 92 28 
Kristofer.Skog@rantzows.com 

Huvudkontor Regionkontor 

Datum 
17-08-15 

Kristofer Skog 
30 dagar netto 
17-10-14 

Rantzows Sport AB 

Fritiofs väg Tel 0431-44 92 00 Tel 08-448 33 80 

VATnr 

SE556184139501 BG 672-2045 

26675 H.JÄRNARP C'ov no AAO ')"] OA 

Sida 1 

Belopp 

78.000,00 

4.000,00 

82.000,00 

Ärende 5



 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 URBAN ERICSSON 2017-08-22 
  DNR TK 216/2017 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Flytt av cykelställ norr om Herrljunga station 
 
Sammanfattning 
I samband med att Trafikverket har byggt ny plattform på Herrljunga station har 
det befintliga cykelstället behövt flytta temporärt. När plattformsprojektet är slut 
ges kommunen möjlighet att låta cykelstället flyttas tillbaka till sin ursprungliga 
plats (ungefär mitt för tunnelmynningen) eller låta det stå kvar i dess västra läge. 
 
Förvaltningen är nöjd med den nya placeringen, västra läget, och förordar att 
cykelstället står kvar. Den ursprungliga ytan görs då iordning och kan senare 
planeras för annat ändamål, så som ytterligare cykelparkering eller med 
sittbänker och/eller planteringar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Kartbild 
 
Förslag till beslut 
Cykelstället placeras permanent på det västra läget (röd markering på kartbild). 
 
 
 
Urban Ericsson     
Gatu- & parkchef 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Gatuchef Urban Ericsson 
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 TEKNISK FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE  
 ALFRED DUBOW 2017-08-22 
  DNR TK 109/2017 
  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Återremiss - medborgarförslag om belysning i Grude 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet tillbaka till tekniska 
nämnden. Fullmäktige begär en ny utredning av lampor och ljusbild för att täcka 
medborgarförslagets intentioner. 
 
Den ljusbild som medborgarförslaget handlar om är främst fokuserad kring de 
gamla stolparna. Ny belysning kan förbättra ljusbilden (mer ljus) eller behålla 
den gamla ljusbilden (mindre ljus) men det är inte möjligt att använda färre 
belysningspunkter. Kostnaden för de tillkommande belysningspunkterna, ca 170 
tkr, kvarstår därför. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Beslut KF § 69/2017-06-20 
Beslut TN § 31/2017-03-01 
Medborgarförslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Alfred Dubow, teknisk chef 

Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 
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f.a l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~~ f' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 69 
KS § 101 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-20 

DNR KS 072/2017 355 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning Grude 

Sammanfattning 

Sid 

5 

Ett medborgarförslag har inkommit 2017-04-04 från Mona Lennartson i Ljung. 
Förslaget är att: 

"Ge tekniska nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3) samt att om så behövs anslå medel till 
tekniska nämnden for detta ändamål. " 

Förslaget hänvisar till ett beslut fattat av tekniska nämnden 2017-03-01. 
Förvaltningens egna undersökningar visar på att ytterligare belysning inte skulle 
öka trafiksäkerheten så pass mycket att åtgärden motiveras. Ytterligare belysning är 
möjlig. Kostnaden beräknas till 172 tkr för att sätta upp ytterligare fem stolpar, i en
lighet med förslaget. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-24 
Tekniska nämnden§ 68/2017-05-04 
Kommunfullmäktige § 50/2017-04-11 
Tekniska nämnden § 31 2017-03-01 
Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

I kommunfullmäktige föreslår Uno Sanfridsson (C) att ärendet återremitteras för att 
göra en ny utredning av lampor och ljusbild för att återkomma med ett underlag 
som täcker den ljusbild som medborgarförslaget handlar om. 

Elin Hegg (MP) och Bert-Åke Johansson (S) bifaller Uno Sanfiidssons (C) förslag 
om återremiss. 

Gunnar Andersson (M) och Ingemar Kihlström (KD) bifaller medborgarförslaget 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 7



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
'il! Jl' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-06-20 6 

Fortsättning KF § 69 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller åte1Temitteras och finner att 
ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med Uno Sanfridssons (C) förslag att återremittera ärendet. 
Nej = ärendet ska avgöras idag. 

Med 20 ja-röster och 10 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslu
tar i enlighet med Uno Sanfridssons (C) förslag att återremittera ärendet. 

(Röstningsbilaga, KF 2017-06-20, § 69). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet återremitteras för att göra en ny utredning av lampor och ljusbild 

för att återkomma med ett underlag som täcker den ljusbild som medborgar
förslaget handlar om. 

Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA, KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-03-01 

TN § 31 DNR TK 40/2017 

Gatubelysning i Grude 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för 
ersättningsbelysning vid Grude kyrka. 

Belysning vid Grude kyrka har tagits bort av Trafikverket och kommunen har 
möjlighet att investera i nya stolpar om kommunen vill ha kvar belysningen. 
Kostnaden för att sätta upp tre belysningsstolpar beräknas till 103 tkr. En årlig 
kostnad för drift och underhåll tillkommer. Längs Trafikverkets vägar är denna 
kostnad relativt hög eftersom det finns krav på särskilda fordon som utför 
underhållsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15 
TN § 21 2017-02-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tre belysningspunkter sätts upp vid Grude kyrka. 
• Finansiering sker genom projektet mindre gatuanläggningar. 

Presidiets förslag till tillägg: 
• Belysningspunkterna ska placeras där de tidigare stod, med hänsyn till 

ljusbilden. 

Henri Andreassons (C) förslag till beslut: 
• Belysningen utökas till korsningen Apelås/Muskås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer beslutsförs\agen mot varandra och finner att förvaltningens 
förslag med presidiets tilläggsförslag antas. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tre belysningspunkter sätts upp vid Grude kyrka. 
2. Finansiering sker genom projektet mindre gatuanläggningar. 
3. Belysningspunkterna ska placeras där de tidigare stod, med hänsyn till 

ljusbilden. 

Henri Andreasson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Expcllients till: HnndHiggaren 

Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun att de åtta ( 8) gatlyktor som togs 

bort i samband med rätning av kurvor på väg 183 i Grude by ersätts med nya. Z017 -04- 04 

l 1l11r 

\-<-S~2/loH 

Under slutet av 2016 påbörjade Trafikverket arbetet med att räta kurvor på väg 183 i Grude. 

Från korningen mellan väg 182 och 183 vid Grudevi förbi infarten till Grudevi och Skattegården, förbi 

korsningen vid Grude Kyrka och Kippevägen, förbi infarten till Bredgården och förbi korsningarna 

med Muskåsvägen och Smedstorpsvägen vid Östergården fanns nio ( 9) gatlyktor. Åtta ( 8) av dessa 

togs bort först när arbetet med rätningen av vägen i stort sett var slutfört. En ( 1 ) gatlykta fick vara 

kvar eftersom Trafikverkets huvudledsskylt satt på denna. 

Enligt Trafikverket passerar här 1.570 fordon /dygn, varav 200 tunga fordon. 

På denna vägsträcka går skolbarn till och från skolbussen. 

Många som bor i Grude går också här när de går Muskåsrundan. 

Vägen är trots ombyggnaden fortfarande smal och utrymmet utanför kantlinjen är ytterst litet så det 

finns inget att tex köra barnvagn på vid sidan av kantlinjen. 

Vi har upplåtit mark för att tryggheten och trafiksäkerheten längs denna vägsträcka skulle öka. Nu 

har det blivit tvärt om. Det är mycket beklagligt. 

Vi befarar att det som skett i Grude bara är början på nedmontering av gatubelysningen på 

landsbygden eftersom vi erfarit att inga skadade gatlyktor får ersättas. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar: 

att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att sätta upp åtta ( 8 ) gatlyktor på den berörda vägsträckan i 

Grude och inte bara tre ( 3 ). 

att om så behövs anslå medel till Tekniska nämnden för detta ändamål. 

Med hopp om ett positivt beslut i detta ärende 

/Mona Lennartson/ 

Grude Hallesgården 524 95 Ljung tel. 0513/ 50591 
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Tekniska Förvaltningen Dokumenttyp  Dokumentbeteckning Sida 

Herrljunga Kommun PROTOKOLL 
 

 1(2) 
Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens  

    00.01  
  

 
FSG TK FÖRVALTNING 2017-08-24 
  
 
Närvarande 
 Alfred Dubow, Morgan Gunnarsson  
Ej närvarande 
 Magnus Grönvall, Gunnar Flodén 

 Kopia till 

 
 
Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

 2017-08-24 10.00 Alfreds rum  
   
   

 Alfred Dubow öppnade mötet och hälsade alla välkomna.                        
    

1. Godkännande av dagordning 
• Val av protokollförare/justeringsman 
• Föregående protokoll 
• Ekonomi 
• Ärenden till nämnd 31 augusti 
• Rekrytering gatu- och parkchef 
• Övriga frågor 
• Nästa möte 

 

   
2. Protokollförare 

Att föra dagens protokoll utses Alfred. 
 

   
3. Justerare 

Att justera dagens protokoll utsågs Morgan Gunnarsson. 
 

 

4. DIALOG 
 
Föregående mötesprotokoll 
Alfred redogör för vilka punkter som var uppe. 
 
 
Ekonomi 
Alfred redogör för resultat och prognos. Tekniska nämndens verksamhet 
visar ett mindre överskott, om 175 tkr, med vissa avvikelser gällande 
tvätt, lokalvård, måltid,  
 
 
Ärenden till nämnd 30 augusti 
Alfred redogör för ärenden till nämnd 30 augusti. 

 

   
 

5. Rekrytering av gatu- och parkchef 
Arbetsgivaren har behov av att rekrytera ersättare för gatu- och 
parkchef. Efter samråd med nämndens presidium kommer ordförande i 
tekniska nämnden har en aktiv del i rekryteringsprocessen.  
 
Arbetsgivaren kallar Vision när urvalprocessen påbörjas. 
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Herrljunga Kommun Datum Ver.rev Dokumentbeteckning Sida 

Tekniska Kontoret 
 

 00.01  2 (2) 

 

6. 
 

 
 
 

7. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
Nästa möte 
 
2 oktober kl 10 
 

 
 

 
 
 
        Justeras:  
 
         …………………….……….……….……… 
         
 
…………………………………        ………………………………… 
Alfred Dubow, arbetsgivaren        Morgan Gunnarsson, Vision 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2017-05-29 

KS § 107 DNR KS 114/2017 114 

Remiss - förslag till Samverkansöverenskommelse mellan 
kommun och polis 

Sammanfattning 
Det är första gången Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås gjort 
varsin lägesbild som sedan sammanställts till en gemensam. Det viktigaste har varit 
att skapa en bra nulägesbild av vilka problem som invånare och medarbetare inom 
polis och kommun samt andra lokala aktörer tycker är mest angelägna för de som 
bor och verkar i kommunen. 
Till grund för lägesbilderna har polis och kommun genomfört två gemensamma 
medborgardialoger under 2016. En webbenkät och pappersenkät. Kommun och 
polis har var för sig genomfört medarbetardialoger. Till detta kommer andra olika 
trygghetsundersökningar, drogvaneundersökningar, statistik mm. 
Orsaksanalysen samt hur arbetet med identifierade problem föreslås åtgärdas är 
nästa steg och berörs inte i den gemensamma lägesbilden och i förslaget till 
samverkansöverenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-10 
Gemensam lägesbild hösten 2016 Herrljunga kommun och polisen 
Förslag till Samverkansöverenskommelse del 2 mellan kommun och polis 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förslag till Samverkansöverenskommelse del 2 mellan kommun och polis 
utsänds på remiss till partigrupperna och Herrljunga kommuns 
fack-nämnder. 

• Yttranden ska ha inkommit senast 201 7-1 0-06. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslag till Samverkansöverenskommelse del 2 mellan kommun och polis 

utsänds på remiss till partigrupperna och Herrljunga kommuns fack
nämnder. 

2. Yttranden ska ha inkommit senast 2017-10-06. 

Jexpcdicn1s till: Vivecil Lundahl. folkl1iilsoutvec klMe. kom111unslyrelse11s förvaltning 

Justerandes sign Uldragsbestyrkande 
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Herrljunga kommun 
Diarienr: 
 
Lokalpolisområde 
Alingsås 
Diarienr:  
 
 

GEMENSAM LÄGESBILD HÖSTEN 2016 
HERRLJUNGA KOMMUN OCH POLISEN 

I den gemensamma lägesbilden har Herrljunga kommuns samt polisens lägesbilder 

sammanställts. Den skall ge en bild av vilka problem vi gemensamt identifierat. 
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Vid frågor om innehållet kontakta: 

Viveca Lundahl folkhälsosamordnare 

Herrljunga kommun 

viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 
 

Robert Möörk kommunpolis 

Polismyndigheten  

Lokalpolisområde Alingsås 

Herrljunga o Vårgårda 

robert.moork@polisen.se 
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1.1 Sammanfattning 

Det är första gången Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås gjort varsin 

lägesbild som sedan här sammanställts till en gemensam. Det viktigaste för oss har varit 

att skapa en bra nulägesbild av vilka problem som invånare och medarbetare inom polis 

och kommun samt andra lokala aktörer tycker är de mest angelägna för de som bor och 

verkar i kommunen. Till grund för lägesbilderna har polis och kommun genomfört två 

gemensamma medborgardialoger under 2016. En webbenkät och en pappersenkät. 

Kommun och polis har var för sig genomfört medarbetardialoger. Till detta kommer 

andra olika trygghetsundersökningar, drogvaneundersökningar statistik mm. 

Orsaksanalysen samt hur vi ska arbeta med identifierade problem är nästa steg och 

berörs inte i den gemenssamma lägesbilden. 

 

Den gemensamma lägesbilden för Herrljunga kommun visar att det finns dels positiva 

och negativa tendenser. Drogvaneundersökning visar att alkohol och droganvändningen 

bland unga inte ökar. De flesta känner sig trygga även om vissa grupper känner en viss 

otrygghet, speciellt äldre och kvinnor/ tjejer.  

Polisen besökte en gymnasieklass med anledning av en nationell undersökning. I stort 

sett alla flickor i klassen hade fått bilder med sexuellt innehåll, som de inte bett om, 

skickats till sig via sociala medier/sms.  

I medarbetardialoger med kommunanställda har familjeproblematik och 

alkoholrelaterade problem identifierats. Familjecentralen säger att de ser ett behov av 

förebyggande åtgärder för att stärka föräldraskapet och socialtjänsten säger att det finns 

en problembild i vissa nyanlända familjer.  

Polisen har sett en stadig ökning av anmälningar särskilt i kategorin hot och fridsbrotten 

mellan 2010 och 2017. I nuläget har Herrljunga kommun ett högre antal anmälda brott 

per 100 000 invånare i denna kategori än närliggande kommuner.  

 

Det som medborgarna/invånarna i kommunen tar upp, i olika dialoger, både i aktuell 

samt tidigare lägesbilder är; dålig belysning kvällstid och önskan om ökad polisnärvaro. 

Indikatorer finns på en orättvis fördelning av polisresurser i lokalpolisområdet till 

Herrljunga kommuns nackdel. Det har dock förbättrats efter att områdespoliserna 

tillsattes 2015, men vilken slags polisnärvaro skall vi fokusera på? Synlighet är inte 

alltid det mest effektiva. 

Ett annat område som lyfts fram är inbrott/ stölder både hos företagare, kommunala 

objekt samt bostäder. Stöldbrotten är fler i Herrljunga än vissa närliggande kommuner. 

Företagarenkät visat att inbrott och skador efter inbrott upplevs som ett stort problem.  

 

Sammanfattningsvis så har vi kommit fram till följande förslag på gemensamma 

fokusområden för Herrljunga kommun baserat på respektive lägesbild: 

 

  Tidigt identifiera riskfaktorer för barn och unga 

  Våld och hot samt fridsbrott. Särskilt mot flickor/ kvinnors otrygghet  

  Ökad polisiär närvaro 

  Inbrott/ stölder/skadegörelse hos företagare/kommunala fastigheter och villaägare. 

  Belysnings och andra trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet. 

  Trafiksäkerhet: flest skadade, singelolyckor cykel samt personbil 
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1.2 Inledning och bakgrund 

Januari 2015 verkställde den nya polismyndigheten ett inriktningsdokument om vikten 

av att polis och kommun utökar sin samverkan för att öka trygghet och klara upp fler 

brott. Ett led i detta arbete är att den lokala polisen tillsammans med kommunen tar 

fram en gemensam lägesbild. Lägesbilden ska i sin tur leda fram till lokala 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Det innebär en höjd ambitionsnivå 

för samverkan mellan polis och kommun i brottsförebyggande frågor. En sådan 

samverkan förutsätter att det finns en förmåga hos både polis och kommun att 

tillsammans lösa lokala problem utifrån aktuella lägesbilder. 

Polisen har som huvuduppgift att minska brottslighet och öka tryggheten. Kommunen 

har en mängd ansvarsområden som har en brottsförebyggande effekt och tillhandahåller 

olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka 

känsla av anknytning till samhället. Om polis och kommun samordnar sina insatser kan 

det förebyggande arbetet bli mer verksamt och parternas resurser användas mer 

effektivt. 

De allra flesta som bor i Herrljunga kommun uppger att de känner sig trygga enligt de 

undersökningar som genomförts. Upplevda tryggheten ser olika ut mellan män och 

kvinnor. Oftast så uppger kvinnor att de känner sig otryggare än män, trots att det sker 

fler brott där män är både gärningsman och offer. Personer på landsbygden känner sig i 

regel mer trygga än de som bor i tätorten.  

 

1.3 Samverkan mellan kommun och polis 

Samverkan mellan kommun och polis är inget nytt. Det som är nytt är att vi gemensamt 

kommer att ta fram en lägesbild, lyssna mer på kommunens invånare med mera.  

Polis och kommun har olika infallsvinklar och expertkunskaper, men med en gemensam 

lägesbild är förhoppningen att parterna ska ha samma utgångspunkt när vi tar fram 

gemensamma prioriteringar, samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. 

 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med samverkan mellan polisen och kommunen är att åstadkomma något mer än 

vad den ena parten ensam kan åstadkomma. Samverkan är att tillsammans skapa ett 

mervärde. Vi skall uppnå syftet genom att få en övergripande bilda av upplevd 

trygghet/otrygghet i Herrljunga kommun. Herrljunga kommun ska upplevas som en 

trygg plats att bo och vistas på. Målet är också att lägesbilden ska revideras regelbundet. 

 

1.5 Avgränsning/ disposition 

Lägesbilden avser att belysa nuläget i det geografiska området Herrljunga kommun. 

Fokusområden redovisas först ur respektive lägesbild och sedan de gemensamma. 

Därefter visas delar ur respektive polis och kommuns egna lägesbilder för att beskriva 

hur vi kommit fram till de gemensamma fokusområdena. 
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1.6 Datainsamling 

Den samlade informationen har hämtats från olika enkätundersökningar och dialoger med 

invånare samt statistik. En kartläggning av den lokala situationen med källor framtagna 

av kommun och polis. 

– CAN: s drogvaneundersökning i år 9 och på gymnasiet år 2, 2013 och 2016 

– Håkan Franssons drogvaneundersökning år 7-9, år 1 på gymnasiet, 2015 och 2016 

– Hälsa på lika villkor 2015 

– Folkhälsomyndigheten; kommunal basfakta 2015 

– Familjecentralen/förskolelärare/BMM/BVC 

– Enhetschef, Barn och familj/vuxna 

– Elevhälsan- enhetschef, kurator, skolpsykolog 

– Biblioteket 

– Biträdande rektor, Altorpskolan 

– Fritidsgårdspersonal 

– Förskollärare på Familjecentralen 

– Fullföljd studiegång 

– Trafiksäkerhet 

– Trygghetsvandring 

– Trygghetsenkät - PRO/SPF/ungdomar/föreningar. Gjord av kommun/polis 

– Trygghetsenkät – Webbenkät. Gjord av kommun/ polis. 

– Trygghetsundersökning av Vårgårda kommun tillsammans med polisen våren 2014 

– Dialoger med medarbetare inom polisen 

– Statistik från Brå samt polisens dataprogram 

 

1.7 Brottsutveckling Herrljunga kommun 

 

Herrljunga kommun anmälda brott per kategori 2010-2016 

 
 År 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
prel. 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
Herrljunga kommun        
Våldsbrott 48 50 69 65 70 95 71 
Sexualbrott 11 13 3 19 17 11 14 
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 72 92 104 140 133 155 154 
Stöld-, rån- och häleribrott 268 267 325 350 293 305 301 
Bilbrott 69 58 84 51 56 85 69 
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 81 43 65 76 58 73 70 
Vissa trafikbrott 36 22 35 42 63 64 93 
Alkohol- och narkotikabrott 32 18 37 46 70 46 78 

  Tabell 1 Källa Brå 170316 

Kommentar: Ökning av anmälda hot och fridsbrott över tid. En minskning av 

våldsbrotten kan ses år 2016 men en ökning sedan 2010. Våld samt hot och fridsbrott är 

en kategori där det finns ett mörkertal långt ifrån allt polisanmäls inte. 

Trafikbrottsökningen beror på en riktad insats mot rattfyllerier i första hand. 
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Hotspots
1
 Herrljunga kommun anmälda brott 2013-2016 

 

 
Tabell 2 Källa Hobit polisen Herrljunga kommun 

 
Tabell 3 Herrljunga kommun tätorten 

Teckenförklaring 

 
 

Vanligaste anmälda brotten i Herrljunga kommun år 2013-2016 

0880 Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 168 

 0840 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 129 

 0807 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 116 

 3006 Smitning 111 

 1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 110 

 1201 Skadegörelse, på motorfordon 99 

 0408 Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre 91 

 5011 Narkotikastrafflagen, bruk (enbart bruk) 89 

 0853 Stöld, snatteri utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, 

kommersiell utställningslokal 80 

 9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 67 

 0875 Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning 67 

 3002 Olovlig körning, grov olovlig körning 61 

 0405 Olaga hot mot man 18 år eller äldre 57 

 0401 Hemfridsbrott, olaga intrång 57 

 0830 Stöld, annan stöld medelst inbrott 56 

 3005 Rattfylleri, grovt rattfylleri 54 

 0406 Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 53 

 5010 Narkotikastrafflagen, innehav (enbart innehav) 52 

 Tabell 4Källa polisen 

 

                                                 
1
 Hotspots=Plats där många brott är koncentrerade på ett geografiskt område under en viss tid 
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Fördelning av anmälda brott per postort år 2013-2016 

 
Postort  Brottskategorier  # 

brott  

 Postort  Brottskategorier  # 

brott  

      2529    709 

Herrljunga  Våldsbrott  315  Ljung  Våldsbrott  104  

Herrljunga  Övriga brott mot person  221  Ljung  Övriga brott mot person  129  

Herrljunga  Tillgreppsbrott (exkl. i 

butik)  

907  Ljung  Tillgreppsbrott (exkl. i 

butik)  

215  

Herrljunga  Skadegörelsebrott  218  Ljung  Skadegörelsebrott  47  

Herrljunga  Narkotikabrott  136  Ljung  Narkotikabrott  15  

Herrljunga  Trafikbrott  298  Ljung  Trafikbrott  81  

Herrljunga  Bedrägeribrott m.m.  147  Ljung  Bedrägeribrott m.m.  40  

Herrljunga  Tillgrepp i butik  68  Ljung  Tillgrepp i butik  12  

Tabell 5 Källa: polisen/status. Fördelning brottskategorier anmälda brott Herrljunga och Ljung tätorter. 

Kommentar: Postort Ljung i Herrljungakommun har cirka hälften av de anmälda 

tillgreppsbrotten och ca en tredjedel av våldsbrotten. Narkotikabrotten är få i Ljung. 

 

Anmälda brott per 100 000 inv/kommun 2010-2016 i tre kommuner 

 

Tabell10 Källa: BRÅ 

Kommentar: Herrljunga kommun. Hot-kränknings- och frihetsbrott har ökat år från år. 

Alkohol och narkotikabrotten har ökat eftersom polisen riktat insatser mot fylleri. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

 /100 

000 inv 

/100 000 

inv 

/100 000 

inv 

/100 000 

inv 

/100 000 

inv 

/100 000 

inv 

/100 000 

inv 

Alingsås kommun        

Våldsbrott 818 804 825 863 923 871 869 

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 1362 1002 1146 1325 1290 1287 1250 

Inbrottsstöld 799 628 699 590 576 607 586 

Skadegörelse (inkl. mordbrand) 1418 991 722 754 900 942 823 

Alkohol- och narkotikabrott 1867 1202 1434 1268 1406 1652 1811 

        

Herrljunga kommun        

Våldsbrott 514 538 743 701 751 1015 759 

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 772 989 1120 1509 1426 1656 1647 

Inbrottsstöld 911 925 722 1218 858 790 941 

Skadegörelse (inkl. mordbrand) 868 462 700 819 622 780 749 

Alkohol- och narkotikabrott 343 194 399 496 751 491 834 

        

Vårgårda kommun        

Våldsbrott 895 866 654 824 912 827 1012 

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 1506 1267 1517 1231 1453 1744 1558 

Inbrottsstöld 922 656 826 1059 939 665 448 

Skadegörelse (inkl. mordbrand) 1150 1030 708 733 1011 953 923 

Alkohol- och narkotikabrott 1387 702 863 724 1255 989 1120 
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1.8 Våld hot och fridsbrott Herrljunga kommun 

Vanligaste anmälda våld, hot och fridsbrotten år 2016 

 

Tabell 6 Källa: polisen 

 

Hot-, kränknings- och frihetsbrott brott per 100 000 invånare  

 

 
Figur 1 Källa Brå. Här ingår samtliga brott enligt BrB 4-5 kap samt hot eller förgripelse mot tjänsteman, olaga 

diskriminering, hets mot folkgrupp, överträdelse av besöksförbud, våldsamt motstånd, egenmäktighet med barn, 

utpressning och ocker. Mycket förekommande brottsrubriceringar inom kategorin är olaga hot samt ofredande. 

 

 

  

Brottskoder # Anmälda brott

0455 Olaga hot, mot kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat 21

0408 Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre 17

0414 Ofredande mot grupp 16

9349 Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation 14

0401 Hemfridsbrott, olaga intrång 11

0407 Ofredande mot man 18 år eller äldre 11

0453 Olaga hot, mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat 7

9350 Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation 7

0428 Ofredande mot flicka under 18 år 6

0457 Olaga hot, mot man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat 6

9320 Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret 5

0431 Olaga tvång och avlyssning m.m. 4

9316 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret 4

0429 Ofredande mot pojke under 18 år 4
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Utvalda brottskoder anmälda brott i Herrljunga kommun i kategorin hot- 

kränkning samt fridsbrott  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Olaga hot 25 31 37 51 42 50 44 

Olaga hot mot person under 18 år 2 9 4 9 7 10 13 

Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 9 10 15 22 17 15 21 

Mot man 18 år eller äldre 10 9 16 20 18 23 7 

Ofredande 21 19 23 46 52 43 60 

Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre 13 9 17 26 30 18 21 

Mot man 18 år eller äldre 6 5 5 11 7 10 13 

Tabell 7 Källa: polisen Status 

 

Kommentar: Exempel på anmälda brott där några ökat mycket i kategorin hot och 

fridsbrott sedan 2010. Vissa brottskoder har ändrats över tid så viss försiktighet vid 

tolkningen.   

 

Frekventa adresser anmälda våldsbrott Herrljunga kommun 2013-2016 

 

 

Tabell 8 Källa: polisen/ status 

Kommentar: På Storgatan finns bostäder, hotell, restauranger och butiker. På 

Armaturvägen i Annelund postort Ljung är ca 100 personer skrivna år 2016.  
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1.9 Tillgreppsbrott Herrljunga kommun 

 

Medarbetarna inom polisen har en viss oro för villainbrotten samt företagsinbrotten. 

Särskilt Annelund och Ljung har drabbats av bostadsinbrott och Herrljunga tätort 

drabbat av många företagsinbrott. Svårt att vara snabbt på plats p.g.a. avstånden mellan 

Alingsås och Herrljunga speciellt nattetid. Skolledningen i kommunen har också påtalat 

att stölder och inbrott som ett stort och kostsamt problem. Trygghet i Herrljunga
2
 visar 

också att stöldbrott påverkar invånarna negativt 

 

Företagarenkät i Herrljunga kommun; inbrott största problemet 

I samband med företagsmässan i Herrljunga 22-24 april 2016 delades polisen ut enkät 

till företagarna i kommunen.  

 

I stort sett alla som svarat på enkäten har uppgett stöld som det brott som orsakar mest 

problem. Det handlar om framförallt inbrott, dieselstölder, metallstölder och stöld från 

transporter. Skadegörelse på byggnader, staket och fordon (ofta i samband med 

dieselstöld) är det också många företag som har problem med. Den tredje kategorin som 

utmärker sig är it-brottslighet såsom dataintrång, hackning av hemsidor, etc.   

 

Hotspots på anmälda tillgrepsbrott exkl. butik Herrljunga kommun 2013-2016 

 

Tabell 9 Källa: polisen Status 

Kommentar: Yakol parts ett bildemonteringsföretag har flyttat från Verkstadsgatan till 

Östergårdsgatan 2016 då minskade tillgreppsbrotten men Verkstadsgatan har 

fortfarande många tillgrepp.  På Västra Parkgatan finns skola. Brottskod 0858 stöld utan 

inbrott hos funktionshindrad har en avsevärd ökning under 2015. Många målsägande är 

äldre och har vårdtjänster från kommunen.  

 

 

                                                 
2
 Trygghet i Herrljunga kommun 

  – En kartläggning och analys av behov och insatser (2014-10-23) 
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Fordonsbrott Herrljunga kommun 
Brottskoder  2016  2015  2014  2013  

Total  80  83  62  78  

0801 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp  2  1        
0802 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, fullbordat biltillgrepp  9  6  7  10  
0803 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel  1  2     1  
0804 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped  7  6  2  4  
0807 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel  26  31  24  35  
0840 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn  35  37  29  28 

 

Tabell 10 Källa Status fordonsbrott Herrljunga 

Kommentar: Flest personbilsangrepp runt järnvägsstationen och runt Torget. 

Detsamma gäller för cykelstölder. Få cykelstölder runt skolorna. 

 

Bostadsbrott i Herrljunga kommun år 2013-2016 

 
Brottskoder  2016  2015  2014  2013  

Total  25  19  24  24  

0857 Försök till inbrott från villa/radhus  4  3  3  4  

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus  17  16  18  16  

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet  4     3  4 

 Tabell 11 Bostadsinbrott samt försök Herrljunga kommun 2013-2015 källa RAR. 

Kommentar: Ett väl fungerande grannsamverkan finns på många platser i kommunen. 

Av 25 bostadsbrott under 2016 har 11 av dessa skett i Ljung-Annelund under en kort 

period. Flera personer har gripits misstänkta för villa inbrott under året. Flest med lokal 

anknytning men även utländska ligor. 

 

2013 GRÖN 2014 BLÅ 2015 RÖD 2016 SVART 

 
Figur 2 Källa: Polisen  
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Skadegörelse Herrljunga kommun 

 
Brottskoder  2016  2015  2014  2013  

     
Total  64  73  56  71  
1201 Skadegörelse, på motorfordon  20  42  21  13  
1202 Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon)     3     5  
1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)  26  22  23  39  
1205 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  8  2  11  9  
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken  3        3  
1209 Skadegörelse, övrigt klotter  3  4  1  2  
1210 Skadegörelse, genom brand (ej på motorfordon)  2           
1211 Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon  
(ej mordbrand, 1301)  

2          

Tabell 12 Källa: polisen 

Kommentar: Skadegörelse mot framförallt kommunala skolor och fastigheter som var 

ett problem under 2014 minskade under 2015 när Nattkoll
3
 startade.  Yakol parts har 

flyttat från Verkstadsgatan till Östergårdsgatan och har inte lika stora problem med 

skadegörelse längre.  

 

Anmälda brott skadegörelse Herrljunga tätort 2013-2016. Brottskoder se tabell 12  

 

Järnvägsstationen 

 

Altorpskolan 

 

 

Punkt som saknar adress 

 

Skoghälla 

 

 

Teckenförklaring 

 
 

Figur 3 Källa: polisen 

 

  

                                                 
3
 Ideella organisationer samt kommunen har visat sig på utsatta platser nattetid. 
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1.10 Data fördelning av polisresursen i lokalpolisområde Alingsås 

 

Inkomna prio 3 
4
händelser per kommun till regionledningscentralen 2013-2015 

 
 

 
Alingsås 

 
Lerum 

 
Herrljunga 

 
Vårgårda 

2013-2015 8172 4455 903 1904 
Tabell 13 Källa: Storm Polisens händelserapporter. 

Kommentar: Herrljunga har få Prio 3 ärenden och det är en indikator att polisnärvaron 

kan vara mindre än jämförda kommuner. 

 

 

 

Anmälda brott ratt- drograttfylleri/ grov per 100 000/ invånare i Lpo Alingsås 

 

 
Tabell 14 Källa: Brå 

 

Kommentar:  

Rattfylleri samt grov.   

9 av 12 år har Herrljunga minst antal rapporter per 100 000 invånare. 

Drograttfylleri 

10 av 12 år har Herrljunga minst antal rapporter per 100 000 invånare på. 

 

Ovan data i tabell 15 och 16 kan vara en indikator på att polisresursen är ojämnt 

fördelad i lokalpolisområdet. Rattfylleri samt drograttfylleri är ett s.k. polisinitierat 

brott.  Polisen behöver befinna sig på platsen för att det skall upptäckas.  

 

  

                                                 
4
 Prio 3-ärende= Övriga ärenden som ska ledas och resurssättas eller åtgärdas på annat sätt i närtid.  Prio 3 

är ofta fordon-och förarkontroller utförda av polisen men inte alltid.  
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1.11 Trafiksäkerhet 

 

Anmälda trafikbrott Herrljunga kommun  

 
Brottskoder  År  2016  2015  2014  2013  

Total     137  74  105  64  

3002 Olovlig körning, grov olovlig körning     21  9  15  16  

3005 Rattfylleri, grovt rattfylleri     28  9  10  7  

3006 Smitning     35  28  33  15  

3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika     3  1  5  4  

3101 Vårdslöshet i trafik     18  10  12  4  

3111 Beteendebrott i trafiken        1  2  3  

3112 Smitning parkeringskada     14  6  11  9  

3171 Övriga vägtrafiksbrott mot trafikförordningen, 
fordonsförordningen m.fl. där endast böter ingår i straffskalan  

   14  7  9  2  

Tabell 15 Källa: Status som hämtar från polisens anmälningssystem. 170120 

Kommentar: 

Godkända ordningsböter är inte med i ovan statistik. Den påtagliga ökningen av 

rattfylleribrotten efter en period av intensivare trafikövervakning i Herrljunga kommun 

gjorde att det blev kommunens första medborgarlöfte mellan polis och kommun. 

Samverkan fokuserar på Smadit
5
.  

 

1.11.1 Skadade i trafiken i Herrljunga kommun sammanfattning 2007-

2015 

STRADA är ett nationellt system baserat på polisens samt sjukvårdens inrapporterade 

olyckor om skadade och dödade i trafiken.  

 

 I Herrljunga kommun har 220 personer skadats och 2 personer avlidit i trafiken 

mellan år 2007-2015. 

 Vanligaste olyckstypen för allvarligt och mycket allvarligt skadade är singel 

olycka motorfordon på det statliga vägnätet. Dödsolyckorna har också skett på 

gatu- eller vägsträcka med statlig väghållare. 

 Cykel- singel är den näst vanliga typen för allvarliga skador.  

 Män 55-64 i Herrljunga löper störst risk att allvarligt skadas i trafiken tätt följt 

av man 25-34 år.  

 För kvinnor är det högst risk att allvarligt skadats i ålder 20-24 år. För de yngre 

lever killar 7-14 år hög risk att skadas. 

                                                 
5
 Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan flera myndigheter. Den 

som rapporteras för rattfylleri kan snabbt få professionell hjälp. Syftet är att minska antalet påverkade 

förare och ge möjlighet för den rapporterade att ta itu med eventuell missbruksproblematik. Polisen 

erbjuder genom ett motiverande samtal den som misstänks för rattfylleri ett samtal med socialtjänst 

och/eller beroendevård. Om erbjudandet antas skall samtalet med socialtjänst ske skyndsamt. 
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Figur 4 Källa: Strada. Tabellerna ovan visar prognostiserade allvarligt och mycket allvarligt skadade 

beräknat utifrån totala antalet skadade enligt sjukvården 

 

Karta över olycksdrabbade platser i Herrljunga tätort år 2007-2015 

 

 
 

 
Figur 5 Alla kartor källa Strada. Fler kartbilder finns i bilaga till polisens lägesbild 2016 
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Mest förekommande allvarliga samt mycket allvarliga skador i trafik Herrljunga 

kommun 2017-2015 

Prognostiserat antal personer      
Olyckstyp Allvarligt 

skadade 
Mycket allvarligt skadade 

S (singel-motorfordon) 19,94 4,46 
O (omkörning-motorfordon) 0,18 0,03 
U (upphinnande-motorfordon) 1,44 0,16 
A (avsvängande motorfordon) 1,66 0,16 
K (korsande-motorfordon) 0,84 0,10 
M (möte-motorfordon) 4,11 0,68 
C (cykel/moped-motorfordon) 3,77 1,35 
F (fotgängare-motorfordon) 0,93 0,15 
      
G1 (cykel singel) 9,57 0,81 
G2 (moped singel) 1,50 0,18 
     
G4 (cykel-cykel) 0,83 0,06 
G5 (cykel-moped)     
G6 (moped-fotgängare)     
G7 (moped-moped)                                 

0,03 
0,00 

Tabell 16 Källa: Strada 

Kommentar: Cykel singel har högt värde på antal allvarligt skadade. Högst på både 

allvarligt samt mycket allvarligt skadade har singelolycka med motorfordon på det 

statliga vägnätet.  
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1.11.2 Medarbetardialog, trafik, från lokal polis i Herrljunga och 

Vårgårda kommuner 

 

Rattfyllerier, alkohol, i Herrljunga kommun (se medborgarlöftet som åtgärdat en del av 

denna problematik.) 

 

Statistiken visar, för 2016, att många kör påverkade av framförallt alkohol. Polisen har 

fått och får mycket tips om detta. Många av dom som rapporterats är äldre män som har 

alkoholproblem. De flesta uppträder inte särskilt påverkade när de stoppas.  

 

Rattfyllerier narkotika 

Det upplevs inte som ett jättestort problem av medarbetarna, jämfört med våra andra 

kommuner.  

 

Buskörning  

Vanligt med buskörning "buskörning" av så kallade "Volvoraggare". Höga hastigheter, 

låter mycket, sladdar mm. Svåra att jobba mot, både målat och civilt då de oftast har bra 

koll. Sker mest i centrala Herrljunga, Storgatan, Ringleden, Stora Skolgatan.  Mest 

frekvent tid är kvällar och nätter, även helger. Ungdomarna själva tycker att det är kul 

att köra. De ser inte hela bilden och förstår inte att deras eget samt kompisarnas 

agerande får sådana konsekvenser för allmänheten.  

 

Hastighetsöverträdelser 

Mycket klagomål från allmänheten vad gäller hastighetsöverträdelser. Vid kontroller på 

flera av dessa ställen har det visat sig att de flesta håller hastigheten. Kanske har vi varit 

där vid fel tidpunkt? Eller upplever allmänheten att det går fortare än vad det faktiskt 

gör? Problemen upplevs överallt.  

 

1.11.3 Synpunkter, trafik, från Herrljunga kommun 

Chef (gata/park) menar att de trafiksänkande insatserna som gjorts har varit till stor 

nytta, inkluderande polisens ökande trafikkontroller. Får inte så många trafikklagomål 

längre.  

 

1.12 Herrljunga kommuns flyktingsituation 

En del bekymmer på boende för ensamkommande, konflikter med personal och mellan 

de boende. De ensamkommande vill ogärna gå ute själva. Hot från svenska ungdomar/ 

vuxna har förekommit samt de upplever att bilar kan ”sikta” på dem när de är ute och 

går mm. Boende asylsökande från HVB hem talar gärna med polisen men har lite svårt 

att förstå vad polisen försöker förmedla. Efterfrågan från skolor om mer polisbesök för 

att tala med ungdomarna finns 
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1.12.1 Våldsbejakande extremism 

Herrljunga kommun har tagit fram en handlingsplan för våldsbejakande extremism.   

Rykten om IS sympatisörer bland kommit till polis och kommuns kännedom. 

Samverkan sker mellan polis och kommunen men kunskapsnivån hur man skall arbeta 

med dessa frågor förebyggande samt i det enskilda fallet kan förbättras.  

 

1.13 Medborgarlöfte 

 

1.13.1  Medborgarlöfte om risker med alkohol och droger i trafiken 2016 

Ett medborgarlöfte har gemensamt tagits fram under 2016 av polis och kommun. Löftet 

handlar om risker med alkohol och trafik. Medarbetardialog samt brottsutveckling visar 

att många kör påverkade av alkohol i Herrljunga kommun framförallt av medålders 

samt äldre män. Underrättelseläget samt polisutredningar visar att det finns flera säljare 

av smuggelsprit i kommunen. Medborgarlöftet har som mål att minska rattfyllerierna i 

Herrljunga kommun samt höja trafiksäkerheten. Löftet är gemensamt med kommunen 

som kommer att arbeta för att öka information samt hur missbrukare och anhöriga kan 

få stöd och hjälp. Polisen kommer att arbeta med olika trafiksäkerhetshöjande 

kontroller.  

 

Fler löften kan bli aktuella under 2017. 

 

1.14 Medborgar-/invånardialoger 

 

1.14.1 Medborgardialog Webbenkät trygghet Herrljunga november 2016 

101 personer har svarat på enkäten 62 av dem bor i Herrljunga tätort. 54 män och 46 

kvinnor. Enkäten lades ut på Herrljunga kommuns hemsida. Både polis och kommun 

gjorde reklam för den via Facebook och annan media. 

 

Känner du dig trygg i Herrljunga kommun? 

 

Ja 42 
Till viss del 35 
Nej 9 

 

 

Om du till viss del/ nej. Vilka situationer får dig att känna dig otrygg? 

I huvudsak ansåg de svarande: 

1/ Otrygghet när det är mörkt ute och de är ensamma. 

2/ Rädsla för olika ungdomsgäng samt udda människor och invandrargäng.  

3/ En oro för att bli utsatt för olika tillgreppsbrott speciellt mot äldre. 

Meddelande 2



19 
 

Finns det någon plats i Herrljunga kommun som du känner dig mer otrygg på? 

 

Ja 34 
Nej 55 

 

Om ja, vilken/vilka platser? 

 

Storgatan 

Centrala Herrljunga 

Stationsområdet 

Storgatan om natten. Cykelvägar och gångvägar. 

Lägenheterna bakom Herrljunga pizzeria och runtomkring flyktingboenden. 

Runt röda torget/Storgatan 

Mellan tågstationen och Laggarevägen - (cykelaffären typ) 

Bankautomater. Järnvägsområdet. Mörkare platser. 

Stadsparken är olustigt att passera, likaså röda torget. På båda ställena hänger ofta större grupper män, 

varav några av dem öppet säljer droger. 

Området bakom horsbyskolan gång o cykelväg kvällstid dålig belysning. 

Gångvägar mellan Ascom och Kultverket. Ödsligt och en del "skumt" folk som rör sig. 

Där de inte bor någon, typ runtomkring Herrljunga folkpark. Ogillar att de åker bilar på vår, normalt 

sett, otrafikerade grusväg. Grannsamverkan är vi inte med i, varför åker de då till oss och vänder i så 

fall? Svar på detta vill jag ha, utredning i tidningen? 

Grusvägen från Horsbyvägen till Horsby/ Tarsled är väldigt mörk där belysningen slutar. 

På min gata. Verkstadsgatan, där det skett mycket brott. Mycket har varit förknippat med Stayhard och 

bilskroten, som låg här tidigare. Men det har även skett brott mot oss privatpersoner också. Vi hat t ex 

haft inbrott i både vår villa och bil. 

Där jag bor runt gymnasieskolan, Altorpskolan, parken och järnvägsstationen. 

Gångtunneln under stationen + långtidsparkeringen vid stationen 

Skulle inte gå hem själv sent. T ex Skoghälla, mer ljus på cykelväg, Haraberget cykel- och gångvägar. 

Gamla sporthallen  

 

 

Vad skulle få dig att känna dig tryggare på den aktuella platsen/platserna? 

 

De flesta synpunkterna gällde:  

Mer poliser samt öppna polisstationen/ bättre belysning inte varannan lampa tänd efter 

kl. 22/ fler övervakningskameror/ fler väktare/ mer folk ute på kvällarna. 
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Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare? (ett urval) 

 

Mer lampor när man går mellan skolan och isrinken på kvällen när det är mörkt. 

Se till att polisen finns närvarande 

Ha grundlig koll på ALLA gatubelysning fungerar. Nattvärdar. Försök att hitta något för medborgarna. 

Utomhusbio. Var det bästa denna kommun har kommit på! Det måste hända något roligt för alla! 

Byt till starkare vitare LED 

Lära dessa människor att hederligt arbete är lönsamt. 

Aktivera ungdomar. 

Be polisen patrullera. 

Fokusera på belysning. Både när det gäller gång- och cykelvägar men även när det gäller att ljus sätta olika 

objekt för att få en snygg och bra effekt. 

Bättre belysning. 

Oftare polis i Herrljunga kommun och mera belysning rent generellt. 

Ha samtliga gatlyktor tända på kväll/natt och inte bara varannan som idag 

Sätta upp skyltar om grannsamverkan. 

Arbeta för att få mera permanenta och närvarande poliser. Bättre kontinuitet i äldrevården. Legitimation för 

hemtjänstpersonal. 

Verka för att vi skall få tillbaka stationerad polis. Se till att det finns vettig sysselsättning för ungdomarna i 

kommunen. Mer personal på Sportlife. Att träna själv efter kl. 16 som tjej är otryggt. 

Bättre belysning ordna kvällsaktiviteter för ungdomar som bara "drar" omkring. 

Ingenting. Detta är en sak för polisen. 

Gatubelysning, trevliga grannar, polisnärvaro. 

Sätta upp mer lyktstolpar eller inte släcka de befintliga tidigt. 

Bra belysning i tätorterna, bra underhåll av vägar. Ungdomsgårdar. 

Ta hand om och aktivera de som driver omkring på samhället utan särskild aktivitet. Jag är mest rädd för att 

bli rånad, förföljd eller antastad på något sätt. 

Fler aktiviteter för de unga men även lite äldre unga gärna en fritidsgård eller liknande att vara på. 

Förebygga att ungdomar inte hamnar i fel kretsar och begår brott. 

Mer belysning och fler kameror. 

Rusta upp. 

 

Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare? (ett urval) 

 

Visa sig lite oftare 

Se till att polisen finns närvarande 

Som sagt visa sig oftare, prata och var engagerade 

Bli fler och synas mer 

Synas mer på kvällstid 22.00–04.00 typ 

MER POLISER 

Sluta dalta med busarna. Lås in de som inte sköter sig. 
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Sätta fast dem. 

Visa sig oftare i kommunen. De kriminella kan härja fritt tyvärr. 

Synas mer. Var närvarande. 

Vad spelar det för roll vad polisen gör när de som begår brott nästan direkt är fria igen. 

Närvaro. Visa sig mer på gatorna. Info till skolorna i föräldrarna vad som gäller när man cyklar. Trycka på 

hänsyn och omdöme. 

Finnas där! 

Kliva ur bilen ibland. Mer trafikkontroller av alkohol och körkort inte bara hastighet. Även ta några vändor i 

utkanten och bostadsområden. 

Viktigt att polisen är mer synlig. 

Det är positivt med den ökade polisnärvaron. Upplever mig helt trygg i byn men tycker det är bra att arbeta 

förebyggande 

Mer nykterhetskontroll då rattfylleri tydligen är ett stort problem i Herrljunga. 

Kliva ur bilen ibland. Mer trafikkontroller av alkohol och körkort inte bara hastighet. Även ta några vändor i 

utkanten och bostadsområden 

Närvaro. Visa sig mer på gatorna. Info till skolorna i föräldrarna vad som gäller när man cyklar. Trycka på 

hänsyn och omdöme. 

 

Om polisen skulle lägga mer fokus på något av områdena som spaltas upp här 

nedan, vilket tycker du vore viktigast? Kolumn till höger antal svar. 

Arbeta mer med trafik för att höja trafiksäkerheten ex buskörning, hastighet, 

beteenden i trafiken mm. 32 

Vara mer synlig på allmänna platser för att arbeta mot påverkade personer, som 

stör allmänna ordningen etc. 49 

Arbeta mer mot de som säljer alkohol och narkotika mot unga. 42 

Arbeta mer med tillgreppsbrott ex bostadsinbrott, bilinbrott mm. 34 

Arbeta mer mot våldsbrott. 27 

Samverka mer med kommunen/medborgare för att vi alla ska kunna hjälpa till 

med att minska brottsligheten (ex grannsamverkan). 33 

 

Kommentar: Den sista frågan ovan ställdes även vid en mindre enkätundersökning vid 

grannsamverkansmöte Skölvene bygdegård, Herrljunga 2016-03-16. Då kom 

alternativet ”arbeta mer mot de som säljer alkohol och narkotika mot unga” först. Av 

28 svarande svarade 10 st att detta var viktigast och 7 st näst viktigast. Sedan jämnt 

mellan, samverkan, synlighet, tillgreppsbrott och trafikarbete kom med liten marginal 

sist.  I webbenkäten kom det på andra plats. Först kom att polisen skulle fokusera mef 

på ”Vara mer synlig på allmänna platser för att arbeta mot påverkade personer, som 

stör allmänna ordningen etc.” 
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1.14.2 Medborgardialog trygghet/ pappersenkät Herrljunga kommun2016 

Seniorsäkerhetsgruppen i Herrljunga kommun, representeras av PRO, SPF, 

räddningstjänst, folkhälsoutvecklaren samt polis, genomförde undersökningen. En 

representant ur gruppen träffade de olika pensionärsorganisationerna och delade ut 

enkät med trygghetsfrågor.  

 

Nästan hälften av de som svarade otrygga till viss del var kvinnor i + 65 år. 

 

Landsbygd 

Totalt antal svar 36 personer i åldern ungdom – 65+ 

 

Av dessa 36 personer upplever 29 att de känner sig trygga, 6 upplever sig trygga till viss 

del och 1 upplever otrygghet och det är ute ensam/gängbildning. 

 

Herrljunga tätort 

Totalt antal svar: 89 personer i åldern ungdom – 65+ 

 

Av dessa 89 personer upplever 41 att de känner sig trygga, 40 upplever sig trygga till 

viss del och 8 upplever otrygghet. 

 

Exempel på situationer som upplevs otrygga: 

– För höga hastigheter på vissa gator 

– Ungdomsgäng i centrum 

– Rädsla för inbrott 

 

Exempel på platser som upplevs otrygga 

– Gångtunneln vid järnvägsstationen 

– Järnvägsstationen 

– Skolområdet centrum 

 

Exempel på vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare? 

– Främst bättre upplysta gator! 

 

Exempel på vad polisen kan göra för att du ska känna dig tryggare? 

– Främst ökad polisiär närvaro! 
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1.14.3 Sammanfattning ”Rapport Herrljunga 2015 slutversion 
6
  

Bakgrund: Vart tredje år genomför polisområde Älvsborg, tillsammans med de 10 

kommuner som ingår, en postal trygghetsundersökning som också går att besvara via 

webben. I 2014 års upplaga utmärkte sig Herrljunga kommun i negativ bemärkelse vad 

gäller ett flertal faktorer; bland annat uppvisade herrljungaborna högst oro för brott och 

lägst förtroende för Polisen. Vidare bör det tilläggas att Herrljunga kommun innehar ett så 

kallat samtjänstavtal. Det innebär att det inte finns någon fysisk polisstation utan polisen 

som åker till Herrljunga kommer ifrån annan ort inom polisområdet. Samtjänstavtalet 

innebär också att kommunanställda utför vissa polisiära uppdrag, så som att lämna polisiär 

information, ta emot hittegods och liknande.  

 

 

Utmärkande områden 

Herrljunga kommun uppvisar högst andel i hela polisområdet 
7
Älvsborg vad gäller en 

rad faktorer Förutom att oron är högre än på totalnivå är det också värt att notera att  

herrljungaborna i högre utsträckning har ett lågt förtroende för Polisen generellt. Ett 

uttryck för denna oro kan också vara att man i Herrljunga kommun har högst andel som 

vill se mer av Polisen. 68 % uppger att de vill se mer av polis/polisbil i deras 

närområde/bostadsområde (mot 53 % på polisområdesnivå). 

 

 

Figur 6 Trygghetsmätning MIND Research 2014 

 

1.14.4 Utdrag ur nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 från Brå  

Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår 

Sammanfattning 2017-01-10 från BRÅ:s hemsida 

 

Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig 

också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader 

                                                 
6
 Källor: Trygghet i Herrljunga kommun, En kartläggning och analys av behov och insatser sammanställd 

av analytiker Stefan Hellberg polisen Västra Götaland. Övriga källor, Status: Besluts- och statistikstöd för 

operativ verksamhet, inom polisen. Status används som ett statistiskt informationssökningsprogram, med 

bland annat anmälda brott. 2 CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 
7
 Polisområdesnivå och totalnivå används synonymt i denna rapport.   
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mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, 

som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. 

 
 

Stora skillnader mellan män och kvinnor 

Det finns stora skillnader i otrygghet mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna uppger 

31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av 

otrygghet låter bli att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen. Även när det gäller 

oro att utsättas för överfall eller misshandel är det stora skillnader mellan män och 

kvinnor (22 procent bland kvinnorna jämfört med 8 procent bland männen är oroliga). 

– Andelen som oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat både bland 

män och bland kvinnor men framförallt kan vi notera att skillnaden mellan män och 

kvinnor är fortsatt stor, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå. 

 

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs 
årligen av Brå sedan 2006. Statistiken är mer användbar då den även tar med inte 
polisanmälda brott. 

 

2 Barn och unga 

 

2.1.1 Medarbetardialog Herrljunga kommun barn och unga 

Familjecentralen: 

Förskollärare/BMM/BVC – upplever, har en känsla av att föräldrar/familjer med ökade 

behov har ökat. Det kan handla om omsorgssvikt, missbruksproblem, olika former av 

diagnoser som t ex ADHD/ADD, Asberger. Dessa familjer behöver extra resurser som 

inte har ökat i kapp med behovet. Kvaliteten på stöd och hjälp har blivit sämre samt att 

det förebyggande arbetet har minskat. 

 

Socialtjänstens enhet; Barn och Familj och Vuxna  
Det finns indikatorer på att det finns viss otrygghet, schismer, mellan familjer, grupper 

av nyanlända, där de bråkar med varandra och det går ut över barnen. T ex så vågar inte 

barnen vara ute. Familjerna vänder sig då till oss. 

 

Elevhälsan  

Ungdomar festar med alkohol. Äldre syskon/ungdomar langar. Plats: Herrljunga 

järnvägsstation, Alingsås. Hänger hemma hos varandra/garage. 

Insatsområden:  

– Nätmobbing/sociala medier 

– Minska kulturkrockar, invandrare tjejer/killar, Afghanistan/nätverk - cannabis 

– Fritidsgården ska inte ligga i anslutning till Altorpskolan, bör flyttas. 

Fritidspersonalen bör utökas med ”fältare”. 

– Lägger mer resurser på skolfrånvaron idag jmf med tidigare. 

– Skolfrånvaron (pojkar) nätet/sociala medier (speciellt flickors utsatthet) 
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Bibliotekschef  

Biblioteket har under åren haft återkommande problem med stökiga och störande barn- 

och ungdomsgäng på biblioteket. Just nu har vi inte det, men av erfarenhet vet vi att det 

kan poppa upp när som helst igen. 

Därför är det viktigt med polisen närvarande i Herrljunga och ett bra samarbete 

kommunens verksamheter emellan och att det finns bra verksamheter på fritiden för 

ungdomar i Herrljunga kommun. Biblioteket blir annars lätt ett ställe som kan utnyttjas 

på fel sätt 

 

Just nu finns inte problemen här i Herrljunga, men vi vet att grannkommunen Vårgårda 

fått utstå en hel del av detta under senare tid. 

 

Bitr.rektor, Altorpskolan 

Åk 8 har ett stort behov att få möjlighet att vara med i smågrupper och lyfta svåra frågor 

med samtalsledare. Här vet vi att några elever lever i svåra hemförhållanden och 

behöver på något sätt fångas upp. 

 

Fritidsgårdspersonal,  

– Ungdomarna sköter sig i stort, lugnt. Jämfört med Vårgårda där det är mycket 

sämre/tuffare.  Hasch är lättillgängligt i kommunen. 

 

Fullföljd studiegång/Aktivitetsansvarig 
– Tidiga insatser för att förhindra studieavhopp. Idag ca 10-20 ungdomar med olika 

bakgrund/orsaker till frånvaro från studier på gymnasieskolan. 

 

  

Meddelande 2



26 
 

2.1.2 Medarbetardialog, polisen, om ungdomars brottslighet och utsatthet 

 

Ungdomsutredare i Vårgårda och Herrljunga kommuner 

Inom polisen och åklagarmyndigheten är ungdomsbrott särskilt prioriterade. 

Målsättningen är att brottsutredningar skall ske skyndsamt och att det ska bli tydligt 

med konsekvenser av att begå brott.  I rådande situation inom polisen med ett stort 

inflöde av ärenden och hårt belastade utredare finns svårigheter med att utföra 

ungdomsärenden skyndsamt och detta är inte optimalt för varken målsägare eller 

misstänkt.  Mina erfarenheter som ungdomsutredare är att brottsutsatta ungdomar 

känner en stor oro och att de blir fortsatt brottsutsatta den tid det tar tills 

polisutredningen påbörjas och i värsta fall tills eventuell dom i domstol avkunnas. 

I de båda kommuner jag arbetar i, Vårgårda och Herrljunga, finns stora fördelar med 

kännedom om ungdomar på individnivå då kommunerna är relativt små. Samverkan 

finns i form av SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid) som är ett viktigt verktyg för 

att få en gemensam och aktuell bild av ungdomssituationen. Min erfarenhet är att 

samverkan är nyckeln till att kunna fånga upp ungdomar "på glid" men att även kunna 

förebygga brott och ohälsa bland ungdomar. En annan viktig bit är inblick i de olika 

verksamheternas ansvar och arbetssätt i ungdomsfrågor. 

 

Den övergripande bilden över ungdomssituationen, utifrån mina ögon som polis och 

ungdomsutredare, är att ohälsan bland ungdomar är stor. Många upplever känsla av 

meningslöshet och utanförskap. Detta leder i sin tur till missbruk av narkotika och annat 

destruktivt beteende. Många ungdomar bryr sig inte om konsekvenser av sina 

handlingar då de upplever att samhällets reaktioner på brott "inte spelar någon roll".  

Flera av de ungdomar jag träffar förekommer ofta hos socialtjänsten sedan tidigare då 

de kommer från trassliga familjeförhållanden som ibland är dysfunktionella. En del 

föräldrar är tungt belastade av sina arbeten och egna problem och har bristande insikt i 

sina ungdomars liv. En generell bild är att man som förälder ska låta sina barn ha ett 

privatliv och att man "inte ska snoka". Här kommer internet in som ett omfattande 

forum där ungdomar utsätts och utsätter andra för brott dagligen. Ofta drabbar det unga 

flickor i forma av sexuella trakasserier men även att både killar och tjejer blir utsatta för 

hot och ofredanden. Här finns med all säkerhet ett stort mörkertal pga. skam och skuld 

bland de inblandade men även en bristfällig kunskap och erfarenhet av sociala medier 

av vuxenvärlden och rättsväsendet. 

 

När det gäller droger lägger vi inom polisen allt för lite resurser på narkotika generellt. 

Vi behöver arbeta mot säljare och tillsammans med andra samhällsaktörer verka för att 

förhindra att ungdomar hamnar i missbruk. Här kommer viktiga funktioner så som 

områdespoliser, fältare, fritidsgård, föreningsliv mm in i bilden. Ungdomar behöver 

vuxenkontakter och en känsla av meningsfullhet och sysselsättning för att inte hamna i 

destruktiva sammanhang och beteenden. 
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Från en polisiär synvinkel skiljer Herrljunga kommun ut sig från t ex. Vårgårda 

kommun. Kännedomen om individer är mindre. Ungdomar rör sig inte utomhus på 

kvällar och efter skolan. Fritidsgården har inte många besökare och en gemensam bild i 

SSPF-möten är frågetecken om vad ungdomar gör på fritiden.  

 

Synpunkter från förundersökningsledare för ungdomsbrott  

Enligt förundersökningsledare på ungdomsbrott har Herrljunga betydligt färre öppna 

ärenden än i Vårgårda (161120). Angående ensamkommande- och andra 

flyktingungdomar har ärendeinflödet varit ganska jämnt under hela 2016. Flera ärenden 

rör interna bråk på boendena. 

 

2.1.3 Dialog med gymnasielever angående sexuella ofredanden 

Polisen träffade två stycken gymnasieklasser i Herrljunga och Vårgårda den 11 

mars 2016. Anledningen var att undersöka sexuella ofredanden i offentliga miljöer 

 

Ungdomsutredare Hanna Manikoff samt kommunpolis Robert Möörk besökte den 11 

mars 2016 en klass i Vårgårda i årskurs två samt en klass i Herrljunga årskurs tre på 

gymnasiet. Båda klasserna gick teoretiska program och mötena hölls med killar och 

tjejer gemensamt.  

Anledningen till besöken var en begäran från polisen nationellt att undersöka hur 

ungdomar i landet såg på sexuella ofredande i offentliga miljöer, då detta fått stor 

uppmärksamhet i samband med festivaler och liknande. Diskussionen kom också att 

handla mycket om vad som händer på internet. 

Några saker vi reagerade på var att mörkertalet på anmälningar rörande ämnet måste 

vara stort. Nästan alla tjejer hade på ett eller annat sätt blivit sexuellt ofredade i offentlig 

miljö genom beröring eller tillmälen. Ingenting var polisanmält. 

Internet har både positiva och negativa effekter. Positivt är att många tjejer blir 

medvetna, får mycket information gällande nätkränkningar m m. Det negativa är att 

mycket sexuella integritetskränkande handlingar sker just på nätet. Nästan alla flickor 

hade på ett eller annat sätt blivit ofredade på nätet. Det vanligaste var att få bilder från 

killars könsdelar. Inget är polisanmält här heller.  

 

Tjejerna upplevde att deras rörelsefrihet är begränsad. De känner olust att vara ensamma 

i offentliga miljöer. Killar kan också känna en viss oro för detta. Då handlar det mer om 

våldsbrott som de är rädda att utsättas för. Gemensamt för alla var att det skulle ges 

tydligare information om vilka beteenden som är straffbara enligt svensk lag. 

 

Nyhetsprogrammet Rapport hade den 22 november 2016 ett reportage om ett 

uppseglande problem med ungdomar som skickar bilder med sexuell innebörd till 

varandra via nätet så kallade ”Dickpics”. Detta problem hade uppmärksammats av 

RFSU och kommenterades av ungdomsutredare inom polisen som uppmanade att 

anmäla om man inte bett om att få bilder och om man kände sig kränkt. Mycket låg 

anmälningsfrekvens och i huvudsak killar som skickade enligt reportaget. 
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Medarbetardialog, polisen, våldsbrott i hemmet 

 

Våld och hot i nära relation är ett problem. Mörkertalet är stort och polisen får reda på 

brott först när det skett.  

Dolt problem, svårt att upptäcka/fånga upp innan det ”är för sent”. Mycket ligger på 

socialtjänsten och vården, t ex BVC; att i tidigt stadie fånga upp och informera 

barnfamiljer.  

När det väl har hänt – svårigheter och avsaknad av ”metod” att få målsägande att vilja 

medverka. På ett bra sätt kunna motivera målsägande varför detta ska vara bra, vad det 

ska leda till i förlängningen? Att misstänkt bli dömd, vad blir det egentligen för bra av 

det ur målsängandes perspektiv?  

Upplevelse av otillräcklighet då Polisen bara kan göra en liten del. Ett helhetstänk och 

samarbete med exempelvis socialtjänst och vård saknas. Målsägande ”släpps därhän” 

och blir informerad om att ”Polisen kommer kontakta dig framöver”. Svårt med 

bevisning, även om målsägande vill medverka.  

Kulturkrock – upplever att det kan förekomma en del våld i familjer med annan kultur 

och synsätt. Att aga barn kan i vissa familjer vara något som ses som normalt, t ex. Är 

bristfällighet i information om svenska lagar och människosyn ett problem?  

Kommunerna har bra nätverk t ex. Familjecentralen, Folk tandvården, Kvinnojouren i 

Borås, Utväg
8
 som finns i Alingsås och i Borås. 

2.1.4 Anmälda våldsbrott med misstänkt mellan 10-17 år 2013-2016 

Herrljunga 
Brottskategorier  År  2016  2015  2014  2013  

Våldsbrott     17  21  12  23 

 

Vårgårda 
Brottskategorier  År  2016  2015  2014  2013  

Våldsbrott     27  23  18  10 

 

Alingsås 
Brottskategorier  År  2016  2015  2014  2013  

Våldsbrott     43  48  50  36 

 

Lerum 
Brottskategorier  År  2016  2015  2014  2013  

Våldsbrott     51  24  40  40 

Tabell 17 Källa status 

Kommentar: Vårgårda och Lerum har flest öppna ärenden av våra fyra kommuner i 

lokalpolisområdet (161120). En del av anmälningarna i alla kommuner rör interna 

konflikter mellan asylsökande ungdomar boende på HVB hem.  

                                                 
8
 Utväg är ett kompetenscenter mot våld i nära relation   
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2.2 Drogvaneundersökningar Herrljunga kommun 

 

2.2.1 CAN:s undersökning (april) 2013 år 7-9, och år 2 på gymnasiet 

 

Alkohol 

Bland Herrljungas 15-åringar uppger 47 % att de druckit alkohol någon gång de senaste 

tolv månaderna. Det är fler pojkar än flickor som druckit, 54 % kontra 39 %. Detta 

förhållande tycks förändras helt när eleverna blir äldre. Bland 17-åringarna från 

Herrljunga är det 81 % av flickorna och 75 % av pojkarna som uppger att de druckit 

alkohol de senaste tolv månaderna. 

 

Intensivkonsumtion
9
 

Det är framförallt de 17-åriga pojkarna, från Herrljunga som intensivkonsumerar 

alkohol medan de 17-åriga flickorna ligger lägst i länet. Andelen 15-åringar, 15 %, som 

intensivkonsumerar ligger något över länsgenomsnittet. 

 

Narkotika 

Användningen av narkotika ökar betydligt mellan 15 och 17 åringar. 15åriga flickor 2 

%, 15 åriga pojkar 7 %, 17 åriga flickor 8 %, 17 åriga pojkar, 14 %. 

Narkotikaanvändningen bland såväl 15-åringar som 17-åringar från Herrljunga är lägre 

än genomsnittet i Västra Götaland 

 

 

2.2.2 CAN:s undersökning (april) 2016 år 7-9 och år 2 på gymnasiet 

 

Alkohol 

Bland Herrljungas 15 åringar uppger 33 % att de druckit alkohol någon gång de senaste 

12 månaderna medan 56 % av 17 åringarna uppger att de druckit alkohol. Dessa siffror 

är lägre än genomsnittet i Västra Götaland, 41 % respektive 74 %. 

 

Intensivkonsumtion 

Av de 15åriga flickorna är det 0 % som uppger att de intensivkonsumerar alkohol. 8 % 

av pojkarna.  De 17-åriga pojkarna är det 30 % och flickorna är det 24 %. Genomsnittet 

av intensivkonsumtion i båda åldersgrupperna är lägre i Herrljunga än i Västra 

Götaland. 

 

Narkotika 

Det har skett en minskning av narkotikaanvändningen bland Herrljungas ungdomar i 

båda åldersgrupperna.  

2016 17-åriga flickor 10 %, 17-åriga pojkar 8 % 

Narkotikaanvändningen är lägre än genomsnittet i Västra Götaland. 

                                                 
9
 4 burkar starköl/starkcider eller 

 25 cl starksprit eller 

 1 hel flaska vin eller 

 6 burkar folköl 
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2.2.3 Håkan Franssons
10

 drogvaneundersökningar (september) 2015  

 

Alkohol 

15 åriga flickor och pojkar som druckit alkohol ca 26 % 

15 åriga flickor och pojkar som varit berusade ca 11 % 

15 åriga flickor och pojkar som intensivkonsument ca 7 % 

15 åriga flickor och pojkar som druckit hembränt ca 5 % 

 

Narkotika 

Flickor och pojkar år 7-9 som har använt narkotika ca 2 % 

Flickor och pojkar år 1 på gymnasiet som har använt narkotika ca 7 % 

 

2.2.4 Håkan Franssons drogvaneundersökning (september) 2016 

 

Alkohol 

15 åriga flickor och pojkar som druckit alkohol ca 33 % 

15 åriga flickor och pojkar som varit berusade ca 16 % 

15 åriga flickor och pojkar som intensivkonsument ca 5 % 

15 åriga flickor och pojkar som druckit hembränt ca 3 % 

 

Narkotika 

Flickor och pojkar år 7-9 som har använt narkotika ca 3 % 

Flickor och pojkar år 1 på gymnasiet som har använt narkotika ca 6 % 

 

Hälsa på lika villkor 2015 jmf med kommuner och statsdelar i Västra Götaland 

Narkotikaerfarenhet; Andel personer, 16-84 år, lågt resultat. 

Riskabla alkoholvanor; Andel personer, 16-84 år, resultatet någonstans mitt i mellan. 

 

2.2.5 Narkotikasituationen Herrljunga kommun enligt polisen 

I Herrljunga kommun finns flera kända adresser både centralt och utanför tätorten där 

det förekommer narkotikahantering. Narkotikaproblemen anses dock inte vara lika stora 

som övriga kommuner i lokalpolisområdet. Missbrukare samt narkotikasäljare i 

kommunen har under många år haft kontakter med likasinnade i Skaraborg företrädesvis 

Floby och Falköping. Under 2016 har missbrukare gripits för både villainbrott samt 

andra tillgreppsbrott.  Några nätverk i Herrljunga tätort är ledande inom 

narkotikahanteringen. Väldigt få narkotikabrott i Ljung/ Annelund jämfört med 

Herrljunga tätort 2013-2016.  

 

  

                                                 
10

 Drogförebyggande konsult  
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3 Gemensamt prioriterade områden 

 

3.1 Utgångspunkt fokusområden Herrljunga kommuns lägesbild  

 
 

Barn och unga 

 

 Familjecentralen upplever att föräldrar/familjer med ökade behov har ökat kraftigt. Det 

kan handla om omsorgssvikt
11

, missbruksproblem, olika former av diagnoser. Resurser 

har inte ökat i kapp med behovet.  

 Elevhälsan. Nätet/ sociala medier speciellt flickors utsatthet.  

 Socialtjänst. Det finns indikatorer på att det finns viss otrygghet, schismer, mellan 

familjer, grupper av nyanlända, där de bråkar med varandra och det går ut över barnen.  

 

Trygghet 

 

Otrygghet enligt flera invånardialoger 2016: 

 Bättre upplysta gator! 

 Ökad polisiär närvaro! 

 Ungdomsgäng i centrum 

 Rädsla för inbrott 

 

Trafiksäkerhet 

 

 För höga hastigheter på vissa gator 

 Buskörning/ störande körning 

 

 

  

                                                 
11

 Föräldrars omsorgsförmåga har stor betydelse för barns fysiska och psykiska utveckling 

Graden av känslomässig otillgänglighet tycks höra intimt samman med var gränsen går mellan sviktande 

omsorg och omsorgssvikt. Skrämd/skrämmande omvårdnad leder till omsorgssvikt.  

Omsorgssvikt uppstår när föräldrar inte fullgör den uppgift de har att ge sina barn tillräcklig fysisk och 

psykisk omsorg. Omsorgssvikt är en vanlig förelöpare till desorganiserad anknytning hos barn. 
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3.2 Utgångspunkt fokusområden polisens lägesbild  

 

 
 

 

Våld särskilt hot samt fridsbrotten 

 
 En betydande ökning mellan 2010-2016 anmälda brott per hundratusen invånare än 

närliggande kommuner speciellt på hot och fridsbrotten.  

 En analys om vad som finns bakom statistiken, se ovan, bör utföras. 

Det finns ett stort mörkertal ang. dessa brott samt särskilt flickors utsatthet för sexuellt 

integritetskränkningar på nätet. 

 

Inbrott/ stölder/ skadegörelse både hos företagare/ kommunala fastigheter 

och villaägare 

 
 Stöldbrotten är fler i Herrljunga än vissa närliggande kommuner.  

 Skadegörelsen ligger på en normal nivå.  

  Företagarenkät visat att inbrott och skador efter inbrott upplevs som allvarligt. Många 

upplever en stor otrygghet och grannsamverkansgrupper startas hela tiden. Skolan 

upplever att stölder är ett problem 

 

Önskan om ökad polisiär närvaro 

 
 Stöldbrotten är fler i Herrljunga än vissa närliggande kommuner. Skadegörelsen ligger på 

en normal nivå. 

 Företagarenkät visat att inbrott och skador efter inbrott upplevs som allvarligt. Många 

upplever en stor otrygghet och grannsamverkansgrupper startas hela tiden. Skolan 

upplever att stölder är ett problem. 
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4 Förslag på gemensamma fokusområden  

 

 

 
 

 

Barn och unga  
 

 Tidigt identifiera riskfaktorer för att barn och unga inte skall utveckla en destruktiv livsstil 

och ta fram skyddsåtgärder för att förhindra detta.  

 

 Våld hot samt fridsbrott.  

Särskilt mot flickor/ kvinnors otrygghet. Nättrakasserier/sexuellt ofredande 

 

 

Trygghet 

 
 Inbrott/ stölder/ skadegörelse både hos företagare/ kommunala fastigheter och villaägare 

skapar otrygghet och kostnader. Herrljunga har fler anmälda stöldbrott än närliggande 

kommuner på 100 000 invånare. 

 

 Ökad polisiär närvaro, se webbenkät samt jämförelse polisresurs i lokalpolisområdet. 

 

 

 Belysnings och andra trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet. 

 

           Trafiksäkerhet 

 
I Herrljunga kommun har 220 personer skadats och 2 personer avlidit i trafiken mellan år 

2007-2015.  

 

 Cykel- singelolycka är den näst vanliga typen för allvarliga skador. ”Polisen "missar" 70 – 

80 procent av cykelolyckorna då polis ofta inte larmas på cykelsingelolyckor” (källa 

trafikverket) Vanligaste olyckstypen för allvarligt och mycket allvarligt skadade samt 

döda är singel olycka motorfordon på det statliga vägnätet. 

 

 Rattfylleri, hastighet samt buskörning är frågor ligger invånarna varmt om hjärtat enligt 

trygghetsmätningar. 
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5 Diskussion 

 

 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska ses långsiktigt. Alla delar av 

kommunen, polisen och övriga samhället behöver bli engagerade. ”Det behövs en by för 

att uppfostra ett barn” är ett gammalt vist ordspråk. 

  

Vi behöver identifiera riskfaktorerna för barn och unga och sedan sätta in relevanta 

skyddsåtgärder. Här talar vi både om social samt situationell prevention. Regeringens 

nya brottsförebyggande program som kom ut i mars 2017 ”Tillsammans mot brott” 

trycker mycket på detta. Till det långsiktiga arbetet är den gemensamma lägesbilden och 

samverkansöverenskommelsen ett bra verktyg. Nivåer inom olika brott och 

trygghetsområden är förhållandevis stabila över tid i en kommun. Barn och ungdomar, 

droger, trafik, inbrott/ stölder är exempel på områden som vi långsiktigt behöver arbeta 

med.  

 

Som komplement till det långsiktiga arbetet behöver polis och kommun en bra 

samverkan på hastigt uppkomna oroshärdar o problem där samverkan bedöms 

framgångsrik. Här behövs kunskap om varandras organisationer och resurser och en 

öppen dialog. 

 

Att arbeta med orsaker till brottslighet och otrygghet samt fysisk och psykisk ohälsa så 

att problem aldrig uppstår, sparar både pengar och mänskligt lidande. Att satsa i 

förebyggande insatser är en investering för framtiden.  

 

Samverkan mellan kommun och polis gör att det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet växlas upp. Polis och kommun har olika ansvarsområden 

men båda har vitala kunskaper i sina respektive områden som gör att samverkan 

kommer att göra skillnad. 
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2017-05-30 

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga 

Tid: kl. 10.00-12.00 

Närvarande 

lngbrith Torstensson, SPF 

Ulla-Britt Andersson, SPF suppleant 

Anita Stiller, SPF suppleant 

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga 

Lennart Larsson, PRO Herrljunga suppleant 

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga suppleant 

Gerd Svensson, PRO Gäsene 

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant 

Kjell Nyvaller, FUB 

Berit Axelsson, NHR 

Ritva Orpana-Andersson, Finska föreningen 

Lennart Ottosson, ordförande 

Johnny Carlsson, ordförande kommunstyrelsen, § 16-21 

övriga : Magnus Stenmark, socialchef 

Linnea Holm, sekreterare 

§ 12 Mötet öppnades 
Ordföranden hälsar alla välkomna . 

§ 13 Val av justerare 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, och Kjell Nyvaller, FUB, väljs till juste rare. Protokollet justeras fredagen 
den 2 juni kl. 14.00. 

§ 14 Föregående protokoll 
a. Frågor från tidigare möten 

a. Snöröjning 
Linnea Holm, sekreterare, informerar om att snöröjning på gångbanor sker från att det 
finns 6 cm snö samt att kommunen utför halkbekämpning. Utifrån avtal så har 
entreprenörerna plogen på från 15 november. Innan dess tar det längre tid för 

företagen att starta röjningen. 
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b. Parkeringsplats fotvård 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att det inte finns något svar på frågan 
idag. Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, informerar att det är ont om parkeringar runt 
Hemgården och detta har tagits upp på trafiksäkerhetsrådet. Förslag lades fram att det 
borde bli fler parkeringsrutor kring Hemgården. Laila Gustavsson, PRO Gäsene, 
informerar om att det finns parkeringar vid fotvården i Ljung. Lennart Ottosson, 
ordförande, informerar om att det troligen kommer bli fler lediga parkeringsplatser vid 
Stationsvägen 16 i och med att boendet för ensamkommande avvecklas. 

c. Ljudslinga Hemgården 
Linnea Holm, sekreterare, ställer frågan om det är någon som vet vad det är för fel på 
ljudslingan. PRO Herrljunga vet inte om det fortfarande är fel. De tar med sig frågan och 
återkommer på nästa möte. 

d. Brukarråd Hemgården 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att brukarrådet på Hemgården ännu inte 
är uppstartat i och med att cheferna precis är nya. Men det ska komma igång. Kjell 
Nyvaller, FUB, ställer frågan om det inte är aktuellt att ha brukarråd inom hemtjänsten. 
lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, informerade om att brukarrådet hade som 
funktion att ta upp frågor som rörde byggnaden. Magnus Stenmark, socialchef, 
informerar om att brukarrådet bör arbeta med frågor som aktiviteter, mat och 
verksamheten på boendet. lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, informerar att detta 
är frågor som de diskuterat. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att utifrån syftet 
för ett brukarråd ser han inte behovet av ett för hemtjänsten. Han informerar även om 
reglerna kring hyra av lokaler. 

§ 15 Månadsuppföljning socialnämnden 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar att bokslutet för april visar på en prognos på plus ca 3 000 
tkr. Av detta så är 1500 tkr överskott från flyktingbufferten som går in i räkenskaperna 2017. 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att kostnaderna för vård och omsorg har ökat lite 
beroende på ökad bemanning vid behov. Inom socialt stöd så är det en större kostnadsökning och 
detta beror på ett ökat antal placeringar i familjehem. Detta kommer troligen påverka prognosen 
framöver negativt. 

§ 16 Budget 2018 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att arbetet med budget 2018 är påbörjat. 
Kommunstyrelsen behandlade budgeten 29 maj. Kommunfullmäktige behandlar frågan i juni. 
Socialnämndens budget ser tight ut för kommande år som vanligt. Bland annat skulle bemanningen 
på särskilt boende behöva utökas utifrån nya riktlinjer. Tekniska hjälpmedel kommer behövas för att 
klara riktlinjerna. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att Maricel Zoll, e-hälsosamordnare 
Borås regionen, varit i kommunen och informerat om e-hälsa och välfärdsteknik. Hon informerade 
om att det kommer saknas ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg. Lennart Ottosson, 
ordförande, informerade att det kommer behövas fler platser på demensboende. Han tipsar även 
om att gå in på kommunens hemsida och läsa kallelsen till kommunstyrelsen och protokollet från 
mötet när det är justerat. Johnny Carlsson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att det 
förslag som röstades igenom på kommunstyrelsen innebär oförändrad skattesats samt en 
befolkningsökning med 100 personer. Uppräkning har skett med KPI och enligt 
demografiförändringar. Utöver detta har socialnämnden fått 2 100 tkr extra och kommunstyrelsen 
250 tkr för hyra. 5 500 tkr har avsatts till politiska medel som ska kunna användas för behov som 
finns, dock ska det inte kunna äskas i tid och otid. Det finns stora investeringsbehov i kommunen på 
grund av ökade behov inom såväl barnomsorg och äldreomsorgen. 
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§ 17 "Balansera mera" 
Linnea Holm, sekreterare, informerar om projektet "balansera mera" som socialstyrelsen har. Det är 
ett projekt för att minska antalet fallolyckor. Projektveckan är vecka 40. Birgitta Larsson, PRO 
Herrljunga, informerar om att de har tagit upp detta i sin studiecirkel samt på månadsmöte. De har 
även delat ut 100 broschyrer och vykort. Hon tycker även att kommunen borde göra mer i frågan. 
Linnea Holm, sekreterare, kommer maila ut mailet från socialstyrelsen till de ledamöter som angett 
sin mailadress i kontaktlistan . 

§ 18 Remiss översiktsplan 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att översiktsplanen är ute på remiss. Sista svarsdag på 
remissen är 5 juni. Han ställer frågan om föreningarna har läst igenom översiktsplanen. lngbrith 
Torstensson, SPF knutpunkten, informerar om att de har läst igenom den. Kjell Nyvaller, FUB, anser 
att service- och gruppbostäder för funktionshindrade ska finnas med i översiktsplanen. Lennart 
Ottosson, ordförande, informerar att översiktsplanen inte är så detaljerad. Johnny Carlsson, 
ordförande kommunstyrelsen, informerar om att detaljer som service- och gruppbostäder för 
funktionshindrade behandlas i detaljplaner som tas fram. Kommunen har ökat tjänsten för 
samhällsplaneringen avseende detaljplaner för att kunna öka planeringstakten. Översiktsplanen är 
väldigt grova drag. Linnea Holm, sekreterare, informerar om att detaljplanerna går ut på remiss till 
kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet. Lennart Ottosson, ordförande, ställer frågan om 
rådet vill svara på remissen. Linnea Holm, sekreterare, föreslår att rådet tackar för möjligheten att 
yttra sig men att de inte har några synpunkter på planen. 

§ 19 Fråga från FUB 
Kjell Nyvaller, FUB, har skickat in en fråga kring hur många som är utbildade och har delegering inom 
hemtjänsten. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att det var ca 20 personer inom hela vård 
och omsorg som inte var undersköterskor i höstas. Kommunen har haft kontakt med Komvux för att 
se över möjligheterna till att validera sig för de som inte är undersköterskor. Att inneha delegering 
är något individuellt som ges till de som uppfyller de krav som ställs. Kjell Nyvaller, FUB, säger att 
planerarna säger att det är svårt att planera på grund av delegeringar. Magnus Stenmark, socialchef, 
informerar om att alla inte har delegering på grund av olika anledningar. Det kan vara timvikarier 
som inte har delegering. Vissa delegeringar kan man först få om man arbetat under en längre period 
och klarar utbildningen. Sedan kan man lämna tillbaka delegeringar. En viss rörlighet får man alltid 
räkna med. Delegeringarna regleras i kommunens riktlinjer och rutiner för att säkerställa att de som 
har delegering har rätt kompetens för det. Han informerar även om att kontinuiteten på personal 
hos en brukare är beroende på vilken omfattning av hjälp de har. Kjell Nyvaller, FUB, menar att 
kommunen har låg kvalitet. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att kommunen inte har dålig 
kvalitet utan den är bra i förhållande till storleken på kommunen. 

§ 20 Fråga från SPF, PRO Gäsene och Herrljunga 
Linnea Holm, sekreterare, informerar om den skrivelse som inkommit från SPF, PRO Gäsene och 
Herrljunga där de föreslår att det ska finnas ett trygghetsboende i Herrljunga tätort. 
Lennart Ottosson, ordförande, ställer frågan om föreningarna funderat kring formen på bostäder, 
hyresrätt eller bostadsrätt? lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, menar att de funderat på 
hyresrätter. Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att kommunen har sett tecken på att 
äldre tycker att hyrorna är för dyra när man kommer från ett hus därför kan det finnas poäng att ha 
trygghetsboende som bostadsrätter istället för hyresrätter då det är lägre kostnader per månad. 
Hyran för nyproducerade hyresrätter ligger på 1200-1500 kr/kvadratmetern. Samtidigt så är man 
van vid att ha stora ytor och vill därför inte gå ner för mycket i storlek vilket gör att hyrorna blir 
höga. lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, ställer frågan om hyran på trygghetsboendet på 
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Stationsvägen. Lennart Ottosson, ordförande, är osäker. Linnea Holm, sekreterare, informerar om 
att den ligger kring 5000 kr i månaden. Anita Stil ler, SPF knutpunkten, menar att äldreomsorgen inte 
kommer bli lika belastad om kommunen erbjuder trygghetsboende. Ulla Knutsson, PRO Herrljunga, 
säger att i en bostadsrätt får ägaren stå för renovering m.m. inom bostaden själv. Linnea Holm, 
ordförande, informerar att det är beroende av bostadsrättsförening. Anita Stiller, SPF knutpunkten 
säger att det är vanligt att man har vaktmästare i hyresrätter som kan hjälpa till. Hon tycker att 
kommunen måste ha något som alla kan ha tillgång till. Kommunen kan väl få bidrag för byggnation 
av trygghetsboende och äldreboenden? Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att det finns 
bidrag och att även privata hyresvärdar kan söka detta. Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, tycker 
rådet kommit ifrån frågan. Grundtanken är att det borde byggas trygghetsboende i Herrljunga 
tätort. Kjell Nyvaller, FUB, berättar att olika fastigheter i Herbos bestånd har haft olika åldersnivåer. 
Han undrar om detta har förändrats. Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att Herbo 
kommer delta och då besvara frågan. Gerd Svensson, PRO Gäsene, menar att om man är äldre så vill 
man komma ifrån arbetet som krävs i hus. Lennart Ottosson, ordförande, informerar att Götene har 
byggt om bland annat äldreboenden med hjälp av riksbyggen och gjort dem till 
bostadsrättsföreningar. Han visar förslag på ritningar från en annan kommun som har väl fungerade 
trygghetsboende. Det är fullstandard i lägenheten. Från socialnämndens sida vill man självklart ha 
trygghetsboenden i Herrljunga tätort. Det blir mer rationellt för hemtjänsten då det innebär mindre 
resande. Sedan bör principen vara att man ska kunna bo kvar där hela livet såvida det inte är så illa 
att man blir svårt dement då det kan finnas behov av särskilt demensboende. Anita Stiller, SPF 
knutpunkten, undrar hur deras skrivelse ska hanteras. Lennart Ottosson, ordförande, tycker att det 
är smartast om Herbo bygger ett trygghetsboende. En annan lösning kan ju vara om vi får till ett 
demenscentra på Hagen. Då frigörs förhoppningsvis ytor på Hemgården som kan användas till 
trygghctsboende. Men det smartaste är nog att bygga nytt på Lyckan. 
Karin Carlsson, ordförande Herrljunga bostäder, och Birger Sjöberg, VD Herrljunga bostäder, 
ansluter till mötet och informerar att de vill träffa rådet för att diskutera bostadsfrågor då de även 
bygger för äldre. Efter att de avslutat bygget på Styrbjörn så beräknar de att bygga lägenheter på 
Tallen, bredvid Linden, vilket är placerat på delar av parkeringen vid Hemköp. Utöver detta så räknar 
de med att bygga på södra Horsby. De undersöker nu vilka önskemål och behov som finns. Ska det 
vara hyresrätter eller bostadsrätter? Storlek på lägenheterna m.m. Herbos intresseorganisation har 
tagit fram förslag, så kallat SABO mini, för kvarteret Tallen. Förslaget är ettor på 35 kvm och en hyra 
på cirka 4000 kr och tvåor på 45 kvm och en hyra på 5000 kr. Tillgänglighet är också en viktig aspekt. 
lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, frågar hur Herbo får fram vad önskemålet är. Karin Carlsson, 
ordförande Herbo, informerar att genom att delta på kommunala pensionärs- och 
funktionshinderrådet så får de en del information. Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, undrar om 
detaljplanen är ändrad för Lyckan. John ny Carlsson, ordförande Kommunstyrelsen, informerar om 
att den inte är ändrad men att arbete pågår och att tron idag är att den går igenom. Lennart 
Ottosson, ordförande, föreslår för Herbo att det kan ha en enkät. lngbrith Torstensson, SPF 
knutpunkten, trycker på att det är viktigt att behovet och önskemål blir kända. Lennart Ottosson, 
ordförande, informerar om att gemensamhetsutrymmena ingår i hyran när dessa finns. Detta gör ju 
att hyran plockar till, ju större gemensamhetsutrymmen som finns desto högre hyra. Karin Carlsson, 
ordförande Herbo, informerar om att utrymmena måste planeras smarta. Bovieran är ett hus i 
Partille som är byggt som ett U och däremellan är en vinterträdgård. Byggnaden är patenterad. 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att de har en bra hemsida och att det är +55 boende. 
Det är lite dyrare. Karin Carlsson, ordförande Herbo, informerar om att Tallen är tänkt för alla. 
lngbrith Torstensson, SPF knutpunkten, frågar vad tidsplanen är för modulerna på Lyckan. Lennart 
Ottosson, ordförande, informerar om att modulerna på Lyckan kommer sägas upp av 
socialnämnden så avtalet går ut 2018-04-30 då det är höga kostnader. Han ber ledamöterna ta med 
sig frågan om önskemål och behov avseende boenden till sina föreningar. 
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Birger Sjöberg, VD, Herbo informerar att hyran på Styrbjörn är 1350 kr per kvm. 4 lägenheter är 
bokade. Tvåorna är på 62 kvm och treorna på 72 kvm. 
Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan om Herbo har åldersgränser på sina boenden. Birger Sjöberg, VD 
Herbo, informerar att både Slöjdarn och Svea fortfarande har åldersgräns. Samtidigt så har personer 
med särskilda behov också rätt att bo i dessa lägenheter. Anita Stiller, SPF knutpunkten, lämnar över 
skrivelserna från PRO Gäsene och Herrljunga och SPF. Föreningarna kommer återkomma med fler 
detaljer till Herbo. 

§ 21 Övriga frågor 

a. Sparbanken 
Linnea Holm, sekreterare, informerar om att Siv Olofsson, chef Sparbanken Alingsås i Herrljunga, 
kommer delta på nästa möte. Hon kommer ta med sig fika och vill därför veta om det är några 
allergier. En laktosintolerant anmäls. Sedan vill hon ha in eventuella frågor innan mötet. 
Föreningarna får i uppdrag att skicka detta till Linnea Holm, sekreterare, två veckor innan mötet. 

b. Färdtjänst 
Kjell Nyvaller, FUB, informerar om att det är under all kritik att färdtjänst som är beställd till 
18.00 kommer 19.30. De brukare som åkte med färdtjänsten skulle delta på FUB:s 
avslutningscafe som slutade 20.00. Linnea Holm, sekreterare har fått frågan och tagit det vidare. 

c. Synpunkt 
Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, informerar om att deras medlemmar klagat på att 
hemtjänstpersonalen talar om hur mycket de har att göra. Hon tycker inte att det är rätt att 
skuldbelägga brukarna på detta sätt. 

d. Svårt att komma rätt 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, informerar om att de har haft en medlem som haft svårt att nå 
ansvarig för att få en plats på trygghetsboendet. Hon tycker att det är viktigt att växeln får rätt 
information. 

e. Bevattning 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, tycker att det saknas information i alternativa kanaler istället 
utöver kommunens hemsida samt Facebook. Johnny Carlsson, ordförande KS, informerar om att 
detta har påpekats för Herrljunga vatten AB. 

f. Samlingssal på Gäsenegården 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, ställer frågan om det inte kan bli en samlingssal på Gäsenegården i 
och med att boendet för ensamkommande avvecklas. Lennart Ottosson, ordförande, informerar 
att det inte är aktuellt att skapa en samlingssal på Gäsenegården i nuläget. Fastigheten ägs av 
tekniska nämnden och socialnämnden hyr de lokaler de behöver. Så länge det är oklart hur 
ensamkommande läget ser ut vill SN inte släppa de lägenheterna ifall behovet skulle öka. 

g. Matlagning 
Ulla-Britt Andersson, SPF knutpunkten, informerar att hon har fått till sig att det finns 
medarbetare som har lagat mat hos en brukare och spillt. Brukaren har i detta fall påpekat att 
de vill att den enskilde ska städa undan det de spillt. Personalen har i detta fall svarat att det får 
jag inte göra, du har inte städning idag. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att självklart 
ska detta torkas upp. Det är viktigt att informera enhetschef när sådana händelser inträffar. 

h. Adressändring 
Ulla-Britt Andersson, SPF knutpunkten, undrar om kommunen kan gå in och ändra adresser. Det 
har varit svårt för ex. ambulans att hitta rätt ute hos dem på grund av problem med adresser. 
Johnny Carlsson, ordförande KS, tar med sig frågan till bygg- och miljöenheten. 
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Linnea Holm 

Sekreterare 

Justeras: 
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Kjell Nyvaller, FUB 

Lennart Ottosson 

Ordförande 

PROTOKOLL 

r.f.0.ef. ... J.: .. 1':~ .~ .. ' ...... ' .... ' 
Gerd Svensson, PRO Gäsene 
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