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KF§ 1

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut
Andreas Johansson (M), ordförande i kommunfullmäktige föreslår att följande
ärende läggs till dagordningen enligt 5 kap 52 § i kommunallagen:

• Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om tillstånd att sälja
fastigheten Ölltorp 1:18 .

Beslutsgång
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordnigen antas och finner att
så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om tillstånd att sälja
fastigheten Ölltorp 1 :18 .

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF § 2

Information från Herbo

Sammafattni ng
Christer Johansson, VD för Herrljunga bostäder, informer kommunfullmäktige om
bolagets verksamhet samt hyresvillkor för dem som vill bli Herbos hyresgäst.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF § 3 DNR KS 1/2020 910

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning
Frågor har inkommit från Jan-Gunnar Axelsson angånde väg 1845 med flera.

Kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Andersson (M) svarar på frågorna och
lämnade in ett skriftligt svar. Skriftligt svar från Gunnar Andersson (M) översänds
till frågeställaren.

Kommunfullmäktiges ordförföranden frågar om svaren på frågorna kan läggas till
handlingarna och filmer att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Svaren läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF § 4
KS § 209

DNR KS 37/2019 220

Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor,
fritidshem och skolor

Sammanfattning
Malin Thorman inkom 2019-01-29 med ett medborgarförslag om att ta bort
lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor. Kommunfullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Det bordsmargarin som serveras i förskola, fritids och skola innehåller idag ingen
palmolja. Bordsmargarinet är nyckelhålsmärkt och är tillverkat på Götene mejeri
med svensk rapsolja, svensk känImjölk, smörolja, vegetabiliskt fett (sheaolja och
kokosolja), mjölksyrakultur och salt.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige (kommunfullmäktige § 57/2019-04-
09) om valfrihet i skolan, som innebär att alternativ till lättmargarin i förskolor,
fritidshem och skolor erbjuds.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 81/2019-1 0-3 1

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

• Medborgarförslaget avslås.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till : Förslagställaren, Tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF§ 5
KS § 12

DNR KS 100/2019 216

Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur
kommunens skogsbruksplaner

Sammanfattning
Kurt Brorsson har i ett medborgarförslag föreslagit att Orraholmen ska lyftas ut ur
kommunens skogsbruksplan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14
(kommunfullmäktige § 91) att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden
för beredning. Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämnden 201 9- 11-28
(tekniska nämnden § 100).

Fastigheten Onaholmen 1:1 omfattar cirka 47 hektar, varav cirka 17 är åker- eller
betesmark, cirka 25 är skogsmark och cirka 6 är övrig mark eller vatten.
Fastigheten ingår i den skogsbruksplan över Herrljunga kommuns skogsinnehav,
som togs fram 2016 och gäller för åren 2017-2027.

Tekniska förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ut
fastigheten Orraholmen 1 :1 ur kommunens skogsbruksplan. Om Orraholmen lyfts
ur skogsbruksplanen blir virket i området inte tillgängligt för
föryngringsavverkning (avverkning av träd i ett äldre bestånd som ger plats för en
ny generation skog), vilket medför minskade skogsawerkningsintäkter om 300 tkr
årligen

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 1 00/2019-11-28
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-11-04
Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan
Kartbilaga från skogsbruksplan
Volym och värdeberäkning
Kommunfullmäktige § 91/2019-05-14
Medborgarförslag daterat 201 9-04-08

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

• Medborgarförslaget avslås.

Lennart Ottosson (KV) och Mats Palm (S) yrkar bifall till tekniska nämndens
förslag.

Beslutsgång
Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och filmer att
ärendet ska avgöras idag.

/7%
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 5
Fortsättning KS § 12

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Protokollsanteckning
Mats Palm (S) lärrmar följande protokollsanteckning:

“ Då vårt tUläggsyrkande inte ställdes till proposition i Kommunstyrelsen, vill vi
förtydliga vårt ställningstagande i en protokollsantecknirIg.

Den presenterade avverkningsplanen inom Orraholmens fritids och
rekreationsomräde beskriver i detalj ett föreslaget uttag av skog. Inom 8era
avverkyöngsomräden beskrivs detta i procentsatser om 60 – 90% uttag. Vissa
anmärkningar om lövträd och /röträd fInns i sammanställningen rörande vissa
avverkningsområden. Dessa procentsatser ser inte ut att rimma med den
miljöhCmsyn man i texten vill peka på.

Värt yrkande i ärendet var att ge Teknisk nämnd i uppdrag att revidera dessa
procentsatser, så att ett större kvarvarande naturvärde säkerstäIIs inom
fr itu/tsomrädet. Kommunstyrelsen beslutade i majoritet att inte ställa detta
tUtäggsyrkande till proposition. Värt yrkande kommer äter att väckas vid
beslutstitlfäUet i Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna och Liberalerna.
Genom.
Mats Palm“ .

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att ärendet återremitteras i sin helhet
till tekniska nämnden samt att teknisk nämnden får i uppdrag att återkomma med en
skogsbruksplan som rimmar med områdets karaktär av frilufts och
rekreationsområde.

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till tekniska nämnden.

Gunnar Andersson (M) och Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Håkan Körberg (L), Jan Bengtsson (S), Terese Eneman (V) och Jacob Brendelius
(SD) bifaller Mats Palms (S) förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande



Mn
uw HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄrriGE

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 1 8
sid.

9

Fortsättning KF § 5

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller åtememitteras och finner att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till tekniska nämnden enligt Mats Palms
(S) förslag.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESUT
1. Ärendet återremitteras i sin helhet till tekniska nämnden.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med en skogsbruksplan som

rimmar med områdets karaktär av frilufts och rekreationsområde.

Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

d#7 IS 4
Utdragsbestyrkande
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KF§ 6
KS § 10

DNR KS 62/2019 902

Svar på motion om identifierade behov av nyrekrytering

Sammanfattning
Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) har i en motion daterad 2019-02-20
föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda möjligheterna att i samverkan med
andra aktörer få igång en lokal motsvarighet till Västra Götalandsregionens
Introduktion i arbetslivet (ViA). ViA är en arbetsmarknadsinsats som är till för de
som är vuxna, boende i Västra Götaland och inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Personerna som deltar i insatsen får en betald anställning under tolv månader i
någon av regionens verksamheter där de vägleds av en yrkeserfaren handledare.
Syftet är att öka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden samt motivera till
vidare studier.

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-03-12 (kommunfullmäktige § 53)
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Av förvaltningens svar på motionen
framgår att socialnämnden genom Arbetsmarknadsenheten redan idag samarbetar
med bildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att hjälpa
arbetslösa in på arbetsmarknaden. Förvaltningen föreslår att motionen beviljas med
tillägget att utredningen även ska omfatta fler arbetsmarknadsmodeller.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10
Kommunfullmäktige § 53/2019-03-12
Motion inkommen 201 9-02-20

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att utredningen
ska innehålla flera olika arbetsmarknadsmodeller för att få ut personer i
arbete, inte enbart inriktat mot alternativet ViA.

Lennart Ottosson (KV) föreslår att motionen beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen beviljas.

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

Justerandes sign

15 Z
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 6

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Motionen beviljas.
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KF § 7
KS § 198

DNR KS 232/2019 1 62

Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

Sammanfattning
Enligt den överenskommelse som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat gällande arbetet
med krisberedskap för kommunerna ska varje kommun upprätta ett styrdokument
som ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med
krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet behöver antas i
kommunfullmäktige.

11andlingsprogrammet slår bland annat fast ansvar för krishantering, mål för
kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys, hur utbildnings- och
övningsverksamhet ska bedrivas samt mål för rapportering till andra myndigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-12-04
Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om fön’altningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas (bilaga 1, KS §

1 98/201 9- 1 2- 1 6).

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas (bilaga 1, KS §

198/2019- 12- 16).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF § 8
KS § 206

DNR KS 90/2019 261

Lokalresursplanering 2019-2027

Sammanfattning
Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktaunderlag i budget- och
lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig
planeringshorisont. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23
(kommunstyrelsen § 77) presenterade förvaltningen planen. Kommunstyrelsen
beslutade att remittera planen till tekniska nämnden för yttrande. 2019 närmar sig
sitt slut och en ny plan behövs som belyser lokalbehovet inför framtida politiska
beslut,

Beslutsunderlag
Ordföralldeskrivelse i ärendet daterad 201 9-12-04
Kommunstyrelsen § 77/2019-04-23

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
• Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-

2028

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-

2028

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-

2028

#
Utdragsbestyrkande
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KF§ 9
KS § 207

DNR KS 229/2019 942

Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsomräde

Sammanfattning
En ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 201 9-
10-02 (bygg- och miljönämnden § 51). Parallellt har arbetet med förprojektering
pågått för anläggande av gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning och vatten-
och avloppsledningar. Arbetet har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta
och tidplan.

Beräknade investeringsutgifter för anläggning av gator, gång- och cykelvägar,
gatubelysning och vatten- och avloppsledningar uppgår till 6 900 tkr. Kommunens
beräknade driftskostnader indikerar en ökning med 1 14 tkr per år. I den summan är
det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga
driftskostnader består i snö- och halkbekämpning samt gatuunderhåll och
belysning.

De investeringsutgifter som inte avser gata kommer att matchas mot
försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för vatten och avlopp tas
ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs
mot försäljningspriset. Den eventuella reavinst som uppstår vid försäljning tillförs
resultatet det år då tomten säljs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-06
Tekniska nämnden § 84/201 9-10-3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i
investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra
exploateringsprojekt Hagen
Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för
att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet.
Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i

investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra
exploateringsprojekt Hagen.

2. Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för
att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet.
Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

Justerande s sign

„& 75
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 9
Fortsättning KS § 207

Protokollsanteckni ng
Mats Palm (S) lämnar följande protokollsanteckning:

“ Jag e/tersöker ett tydligare underlag tin beslut gällande delar i kommande
investeringsdskanden. Antal meter väg, Kr/meter väg, Gc, WS m.m.
Detta ger ett tydligare underlag om de olika kostnaderna kopplat till beslutet.
För att följa upp ett ärende, är det bra om han haft bilagt ett specWcerat
underlag,

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i

investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra
exploateringsprojekt Hagen.

2. Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för
att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet.
Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

Expedieras till: Tekniska nämnden

@
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KF § 10
KS § 201

DNR KS 21 8/2019 906

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene caf6 från
Herrljunga pastorat

Sammanfattning
Under åren 2016-2018 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga
pastorat samverkat kring Gäsene caf6 på Stationsvägen 16 i Ljung.
Socialförvaltningen har upplåtit lokal och kök med utrustning utan kostnad.
Kommunen har även lämnat verksamhetsstöd med 130 tkr per år under 2016 och
2017 och 150 tkr under 2018. 2019 lämnades inget bidrag.

En ansökan har inkommit från Svenska kyrkan om ett nytt verksamhetsstöd för
2020-2021 om 250 tkr per år. Ingen ekonomisk redogörelse för tidigare år eller plan
för eller åtgärd för att få verksamheten i balans har lämnats.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 201 9-12-03

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene caf6 från Herrljunga pastorat
daterad 201 9- 1 0-29

Jäv
Kari Hellstadius (S) och Lise-Lotte Hellstadius (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen eller beslutet av ärendet.

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå ansökan från Herrljunga pastorat
gällande driftsbidrag för Gäsene caf6.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Herrljunga pastorats ansökan om driftsbidrag för Gäsene caf6 avslås

Jäv
I kommunfullmäktige anmäler Björn Wilhelmson (S), Kari Hellstadius (S) och
Lise-Lotte Hellstadius (S) jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av
ärendet. Tomas Svermberg (S) går in som ersättare för Lise-Lotte Hellstadius (S).

Ordföranden frågar om Kerstin Johansson (S) utses som justerare för paragrafen
och finner att så sker.

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

Justerandes sign

-1
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Fortsättning KF § 10

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Herrljunga pastorats ansökan om driftsbidrag för Gäsene caf6 avslås.

Expedieras till: Herrljunga pastorat

Justerandes sign

KJ IG
Utdragsbestyrkande



qw::;:uTF:tLLInEr
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 1 8
sid.

18

KF§ 11

KS § 208
DNR KS 236/2019 109

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera
fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av en bestämmelse i
den gamla kommunallagen. Under år 2019 har annonsering skett i Knallebladet.
Inga synpunkter har inkommit från allmänheten avseende annonseringen i
Knallebladet.

Kommunfullmäktiges sammanträden har under 2019 tillkännagivit på kommunens
digitala anslagstavla efter ändring av lagkrav i den nya kommunallagen.
Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av
sammanträde även ska ske i ortstidningar.

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter
att följa kommunens högsta beslutande församling, föreslås att annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts under 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020,
förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet.

• Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Mats Palm (S) föreslår att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
även ska ske i kommunens sociala medier.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms (S)
tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020,

förutom på kommunens webbplats och sociala medier, ske i Knallebladet.
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

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

Justerandes sign

fs 4
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 11

KOMMUN FULLMÄKriGES BESLUT
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020,

förutom på kommunens webbplats och sociala medier, ske i Knallebladet.
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Expedieras till :
För kännedom Administrations- och kommunikationsenheten
till:

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KF § 12
KS § 11

DNR KS 247/2019 610

Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har sedan 2014 spelat in sina
fullmäktigemöten, som sedan läggs upp på kommunens digitala plattformar för
allmänheten. 2019 beslutade kommunfullmäktige att livesända
kommunfullmäktiges sammanträden från Youtube och ett nytt avtal för
direktsändningen tecknades med befintlig leverantör för 2019.

För att kunna fortsätta direktsändning av fullmäktiges sammanträden för 2020
behöver ett nytt avtal tecknas. Från och med den 23 september ska tidsberoende
media (video med mera) uppfylla krav i lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service. Herrljunga kommun ta hänsyn till den nya lagen och de krav som ställs på
publicering av video till allmänheten. Detta innebär bland annat att inspelningen
måste textas och syntolkas inom 14 dagar från det den läggs upp på webben.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-13
Kommunfullmäktige § 7/201 9-02-12

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som
det gjorts i 2019.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och
tillvägagångsätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom
budgetramen

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som

det gjorts i 2019.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och

tillvägagångsätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom
budgetramen.

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

Justerandes sign
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Fortsättning KF § 12

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som

det gjorts i 2019.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och

tillvägagångsätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom
budgetramen.

Expedieras till : Upphandlingsenheten

Justerandes sign
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KF§ 13

KS § 210
DNR KS 238/2019 7762

Revidering av riktlinjer för färdtjänst

Sammanfattning
Färdtjänsten är ett alternativ till den allmänna kollektivtrafiken och kommunerna
har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och bedrivas.
Herrljunga kommuns riktlinjer för färdtjänst upphör att gälla 201 9- 12-3 1 och
behöver därmed uppdateras. Föreslagna revideringar av riktlinjerna baseras på
omvärldsbevakning av bland annat närliggande kommuner, rättsliga bestämmelser i
den nya förvaltningslagen som trädde ikraft 2018-07-01 samt riktlinjer från
Västtrafik.

Föreslagen revidering medför bland annat att konceptet arbetsresor, som innebär att
den enskilde kan resa till arbetet med månadskort för färdtjänst, tas bort. Vidare
föreslås bland annat att tillsvidarebeslut om färdtjänst endast ska beviljas personer
som är över 85 år och har en varaktig funktionsnedsättning samt att
regionfärdtjänstområdet utökas till att även omfatta Kungsbacka kommun, eftersom
Västtrafik även trafikerar den kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-1 0- 16
Socialnämnden § 112/2019-11-26
Riktlinjer för färdtjänst

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Riktlinjer för färdtjänst antas.

Mats Palm (S) föreslår att antalet enkelresor utökas från 10 till 16.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med socialnämndens förslag.

Omröstning begärs !

Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med socialnämndens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej -röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med socialnämndens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 21 0/201 9- 12-1 6).

Justerandes sign

15 /6
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Fortsättning KF § 13
Fortsättning KS § 210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för färdtjänst antas (bilaga 1 KS § 210/2019-12-16).

Reservation
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats
Palms (S) förslag.

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att antalet enkelresor utökas från 10
till 16

Lise-Lotte Hellstadius (S), Håkan Körberg (L) och Magnus Jonsson (V) bifaller
Mats Palms (S) ändringsförslag.

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Palms (S) ändringsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Omröstning begärs !

Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) ändringsförslag

Med 18 ja-röster och 12 nej -röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1,
KF § 13/2020-02-18).

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Riktlinjer för färdtjänst antas (bilaga 1 KS § 210/2019-12-16).

Reservation
Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för Mats Palms (S) förslag.

Expedieras till :
För kännedom till:

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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KF § 14
KS g 9

DNR KS 252/2019 942

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen- Sjuhärads
kommunalförbund

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6
december 2019 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt
översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Medlemsavgiften
för år 2020 är beslutad till 78 kr per invånare (cirka 740 tkr per år), varav 41 kronor
för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av
tillväxtmedel. Medlemsavgiften är oförändrat mot föregående år.

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande:
• Business Region med 6 kr per invånare (cirka 57 tkr per år).
• Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 129 tkr per

kommun samt en rörlig del per invånare (cirka 205 tkr per år).
Närvårdssamverkan genom att medlemskommtmerna står för 50 procent av
de totala kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (cirka 48 tkr per år).

•

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-12-30
Följebrev från Boråsregionen
Boråsregionenens budget- och verksamhetsplan 2020 - protokollsutdrag
(Boråsregionens direktion § 1 09/201 9- 12-06)
Boråsregionenens budget- och verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfbllmäktige anta budget och
verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads

kommunalförbund antas.

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

6..7,/
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 14

KOMMUNFULLMÄKriGES BESUT
1. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads

kommunalförbund antas.

Expedieras till Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Justerandes sign

A
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KF§ 15 DNS KS 5/2020 1 11

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i
bildningsnämnden

Sammanfattning
Terese Eneman (V) har i skrivelse 2020-01-09 begärt entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i bildningsnämnden med omedelbar verkan.

Förslag till beslut
Vänsterpartiet har i skrivelse föreslagit Krister Karlsson (V) till ersättare i
bildningsnämnden.

Beslutsgång
1 kommunfullmäktige frågar ordföranden om Terese Enemans (V) begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden godkänns och finner
att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Krister Karlsson (V) väljs som
ersättare i bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Terese Enemans (V) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare

i bildningsnämnden godkänns.
2. Krister Karlsson (V) väljs som ersättare i bildningsnämnden för resterande

del av mandatperioden.

Utdragsbestyrkande
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KF§ 16 DNR KS 5/2020 1 11

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden

Sammanfattning
Margaretha Yngvesson (C) har i skrivelse 2020-01-14 begärt entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan.

Beslutsgång
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Margaretha Yngvessons (C) begäran
om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden godkänns och finner
att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Margaretha Yngvessons (C) begäran om entledigande från uppdraget som

ledamot i socialnämnden godkänns.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KF § 17 DNR KS 5/2020 1 1 1

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden

Sammanfattning
Sebastian Lotjärn (S) har i skrivelse 2020-01-28 begärt entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan.

Beslutsgång
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Sebastian Lojärns (S) begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden godkänns och finner att
så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Sebastian Lotjärns (S) begäran om entledigande från uppdraget som

ersättare i socialnämnden godkänns.

07
Utdragsbestyrkande
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KF § 18 DNR KS 5/2020 111

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden

Sammanfattning
Elin Alavik (L) har i skrivelse 2020-01-29 begärt entledigande från sina samtliga
uppdrag med omedelbar verkan.

Beslutsgång
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns och
finner att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns och finner
att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden godkänns och
finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Elin Alaviks (Ö begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige godkänns och tillskriver länsstyrelsen om ny räkning.
2. Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i

kommunstyrelsen godkänns.
3 . Otlin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i

krisledningsnämnden godkänns.

Utdragsbestyrkande

#
IKT\cBb eNLIgt- TL 3€,g (261-t llae)



HBI:lyIN~FIL:1:::
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 18
sid

30

KF § 19 DNR KS 5/2020 111

Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga
rättigheter

Sammafattni ng
Följande medborgarförslag inkom 2020-01-3 1 inkom från Stina Nilss;

” Jag vill att kommunstyrelsen, kommunfbllmäktige samt anställda inom
Herrljunga Kommun skall utbildas inom hbtqi och mänskliga rättigheter. Inom
detta vill jag också se ett arbete kring att ta fram en handlingsplan och policy kring
hur mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor skall arbetats med och
synliggöras inom kommunen, något som kan göras först efter utbildning.
Målet med detta är att bättre implementera arbetet mot diskriminering, baserat på
de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen.

Under 2019 har det blivit tydligt att främst intresset men också kunskapen är
anmärkningsvärt låg i många av kommunens instanser. Att vara en kommun som
har parollen “våga, vilja, växa“ och hysa ett så lågt intresse för att våga eller vilja
arbeta med mänskliga rättigheter – hur ska då kommunen kunna växa?

Vad gäller bland annat psykisk hälsa, folkhälsa i stort och möjligheter att ta del av
samhället på lika villkor ses hbtqi-personer som överrepresenterade vad gäller att
må sämre, ha lägre förtroende för myndigheter, vård, skola med mera. Herrljunga
kommun är inget undantag i denna statistik, men riskerar att än mer bli en kommun
där personer som bryter mot normer inte kan eller vill bo. Av den anledningen är
kommunens ställningstagande och agerande centralt för förändring och ett mer
jämlikt samhälle.

Jag föreslår att detta sätts igång under 2020, med inköp av utbildning för
politiker och tjänstepersoner, parallellt med en plan för att implementera
mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor i kommunens alla delar.
Om inte budget kan friställas av egna medel finns det gott om statliga och
regionala stöd att söka.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Arendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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KF § 20 DNR KS 2/2020 706

Motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning
Följande motion inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S);

” Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande
aspekt när människor väljer arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva
anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt. För ett
tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, ”Heltid med möjlighet till
deltid”. Det är nu dags att ta nästa steg.

Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk
möjlighet till egen försörjning. Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan
fungera fullt ut genom livet. Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett
fungerande socialt liv blir här en konkurrensfaktor.

Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen tagit ett första
viktigt beslut åt det hållet. Där har man beslutat om “Heltid som norm, utan krav på
delade turer”.

Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de anställda de
delade turerna och antalet helger man arbetar. Här vill vi hitta vägar för att lösa
frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turerna,
utan att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg. Inom någon av de övriga
289 kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.”

Vi yrkar att:

Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger Heltid
utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.
Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning
Följande motion inkom 2020-01-13 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson
(s)

“ Det går en våg av miljömedvetenhet och alternativa livsstilslösningar genom vårt
samhälle. Stressade storstadsbor eller människor som helt enkelt vill leva mer
resurssnålt och klara en större del av självhushållet själva. Cirkulära ekonomier,
ekologiskt boende, nollenergi-boende, ja termerna och ideologierna för dessa
boendeformer är stadigt i ökande.

Ställt i relation till ett ökat klimatmedvetande, har vi goda möjligheter i Herrljunga
att erbjuda och kombinera det lantliga boendet, med ett arbetsliv i någon av våra
angränsande större städer. Flera andra kommuner, Falkenberg, Grästorp,
Örnsköldsvik, Sollefteå m.m. är exempel på kommuner där man efter en
inventering av ödehus fått en positiv inflyttning till kommunerna. Denna
förstärkning till kommunen som helhet, kan också tjäna som befolknings tillskott
kring de mindre skolenheter som ibland kämpar med ett minskande elevunderlag.
Där vi kan ha svårt att hitta bygghemar för nyproduktion, kan dessa upprustade
ödehus fylla motsvarande behov. Det kan vara av värde även för Herrljunga att
bredda typen av och tillgången på hus för de som önskar ett genuint lantligt läge,
ofta med historia. .

https://www.land.se/landkoll/kartlaggning-av-odehus-gav-falkenberg-nya-invanare/

Denna inventering gör givetvis inte sig själv. 1 de delar som ännu inte är
inventerade, kan hjälp gå att finna genom olika typer av praktikplatser, instegsjobb,
plusjobb, lönebidrag eller liknande. Det kan också finnas kulturgeografer,
kulturhistoriker, samhällsvetare eller andra som skulle finna en egermytta i detta
genom t.ex. ett examensarbete. Formerna för detta återstår att konkretisera.

Vi yrkar att:
- Bygg och Miljöförvaltningen, ges i uppdrag att finna formerna för, och

initiera denna inventering av ödehus.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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KF § 22 DNR KS 7/2020 220

Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen

Sammanfattning
Följande motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (SD);

”Vildsvinspopulationen har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige. Svinen
förstör allt fler åkrar och grisar ned i villaträdgårdaro ch parker. Bönder runt om i
Sverige har uppmärksammat de allt större skadorna på skörden. Där det odlas
fleråriga växter så blir skadorna kvar i flera år. Enligt Hans Andersson, professor i
lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, har närmare 40 procent
av Sveriges lantbrukare drabbats. Dessutom orsakar svinen även allt fler
trafikolyckor. År 2010 inträffade färre än 2500 vildsvinsolyckor. År 2017 har
antalet stigit till över 6000 stycken.

Sveriges jägare kan minska viltskadorna både i jordbruket och antalet trafikolyckor,
men då måste vildsvinsjakt uppmuntras på olika sätt. Viltkött är ett av våra mest
klimatsmarta livsmedel. Tyvärr ökar vildsvinsstammen i dagsläget snabbare takt än
vad jägarna hinner skjuta av svinen. Lokala jägare får inte sälja egna skjutna svin
till allmänheten då den egna frysen är fylld. Viltköttförsäljarnas kundkrets är ännu
så länge inte tillräckligt stor.

Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat
vildsvinskött ökar. Våra landsvägar blir säkrare och lantbrukarna får tryggare
ekonomi och sinnesro.”

Sverigedemokraterna yrkar att:
Herrljunga kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och
äldreboenden så att inköp av vildsvinsskött från lokala livsmedelsföretag
utökas.
Herrljunga kommuns skolor och äldreboenden ska regelbundet servera
lokalt producerat vildsvinsskött till elever och boende.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion om "Porr-filter" i skolans nätverk

Sammanfattning
Följande motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (SD);

” Skolan har enligt skollagen ett ansvar för att arbeta förebyggande mot våld och
kränkningar av elever och lärare. Det borde därmed vara en självklarhet att
kommunens skolmiljö är fri från pornografi.

På senare tid har det allt oftare rapporterats i media om ungas ökade tillgång till
pornografi och att debuten då unga börjar titta på porr går allt lägre ned i åldrarna.
På nationell nivå har det rapporterats att barn ända ned i åttaårsåldern kommer i
kontakt med pornografi via datorer, surfplattor och telefoner.

Herrljungas skolor har kommit långt i sin digitalisering av skolarbetet. Våra elever
har allmänt tillgång till läsplattor och datorer i det dagliga skolarbetet. Det är därför
hög tid att våra skolors datorer utrustas med filter mot pornografi likt har skett i
flera andra kommuner runt om i Sverige. Ett filter löser dock naturligtvisi inte hela
problematiken. Skolan måste, som ett komplement till de tekniska lösningarna,
därför även satsa på att jobba med åsikter och attityder tillsammans med elever och
personal.

Ett filter mot pornografi löser som sagt inte hela problematiken men det visar på ett
tydligt ställningstagande -pornografi har ingen plats i skolan!”

Sverigedemokraterna yrkar att:
Herrljunga kommun införskaffar och installerar ett filter som blockerar
pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors
datorer och läsplattor.
Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers
sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med
fokus på internetmiljöer.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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Motion om '’Idrottsbibliotek"

Sammanfattning
Följande motion inkom 2020-01-30 från Bert-Åke Johansson (S) och Jan
Bengtsson (S):

“Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar
att ge tillgång till idrott och motion via ett ”Bibliotek” för lån av idrottsutrustning.
Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också
bygger relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott.
På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett
“Idrottsbibliotek“ sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land”.

Vi yrkar att:
Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med
föreningslivet, starta en motsvarighet till denna funktion med
“Idrottsbibliotek“ inom Herrljunga.

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

KOMMUNFULLMÄKHGES BESLUT
1. Arendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 25

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr Meddelanden DNR

1 Revidering av bildningsnämndens KS 18/2019 942
budget 2020, BN § 153/2019-12-09 5

2 Svar på fråga vid kommunfullmäktige
2019-11-12

KS 196/2019 608

3 Revidering av budget och
verksamhetsplan 2020 för
kommunstyrelsen

KS 7/2019 942

4

5

Tidplan budgetprocess 2021-2023 KS 239/2019 906

Budget och verksamhetsplan 2020 för
socialnämnden

KS 18/2019 942

KOMMUNFULLMÄKHGES BESLUT
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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1. Bakgrund
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap. I kap 1, 4§ anges vad en
extraordinär händelse är:

- Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan

inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet
ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska ange kommunens övergripande

mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och krishantering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting SKL, har
tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings åtaganden inom
krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med
krisberedskap under perioden 2019-2022. Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för
arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Detta handlingsprogram är det styrdokument som skall
finnas enligt överenskommelsen.

2. Syfte och mål
Syftet med detta handlingsprogram är att beskriva hur kommunen ska organisera och planera arbetet med
krisberedskap och krishantering. I handlingsprogrammet finns även ett antal uppdrag som huvudsakligen
baseras på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under 20 1 8-20 19.

Målet med detta handlingsprogram är att via de preciserade uppdragen genomföra aktiviteter som stärker
förmågan att bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter under extraordinära händelser eller

samhällsstörningar.
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3. Ansvar för kommunens krisberedskap
Målen för kommunens säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och
förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri-
och rättigheterl. Kommunen ska även minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar2.

Svensk krishantering vilar på tre principer:

• Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden

ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.

• Ukhetsprinci pen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som
möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.

• Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar

• Varje nämnd, kommunalt bolag och förbund ansvarar för, och driver det egna risk- och
krishanteringsarbetet, enligt principerna ovan.

• Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl före, under som
efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- och krishanteringsarbete.

KV lk# ro
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4 Risk och sårbarhetsanalys
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunens och hur
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (SFS 2006:544).

Mål för risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska (MSB & SKL, 2018):

•

•

•

Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanaiys som avser det geografiska
områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och
kommunalförbund.

Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.

Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på
kommunens verksamhetsansvar samt det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas
i arbetet med risk- och sårbetsanalysen.

För att vara och uppfattas som en trygg och säker kommun ska kommunen i första hand förebygga och
hantera risker. Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I arbetet ingår
bland annat att identifiera samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område.
Dessutom ska händelser som kan hota upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för
samhällsviktiga verksamheter identifieras. Arbetet ska ge en samlad bild av risker, sårbarheter och
förmåga inom kommunen samt utgöra ett bra underlag för planering och genomförande av åtgärder som
minskar risker och sårbarheter. Åtgärderna beskrivs kortfattat i denna plan.

4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys
Ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, prioriteringar och implementering av åtgärder

samt uppföljning och utvärdering. Förvaltningen, ska delta aktivt i framtagandet av risk- och
sårbarhetsanalysen genom att ha sakkunniga representanter 3 med i arbetet. Representanterna sitter med
vid identifiering av kommunens lägsta acceptabla nivå4 Vidare har expertgruppen suttit med då
riskanalysen för de kritiska beroendena har framtagits.

Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras för Kommunfullmäktige.

4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys

Reservkrafl 1 strategiska byggnader för kommunens samhällsviktiga verksamhet bör elförsörjningen
säkras. Utbyggnad av permanent och mobil reservkraft bör utredas vidare. Utredningen bör även omfatta
reservdrift av värmeförsörjningen i dessa byggnader. Man bör se över den resewkraft som finns i dag
och skapa en prioriteringsordning för dessa.

Mottagande. Skapa goda förutsättningar för att kunna ta emot utrymda personer. Planeringen bör
tydliggöra vilka platser som ska användas som sarnlingsplatser. Skapa en förmåga att kunna utrymma en
ort och/eller omlokalisera kommunens äldreboenden, förskolor och F-6-skolor.

4
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Trygghetspunkter. Platser där kommunens innevånare kan m information, kost, trygghet och värme.
Det bör tas fram rutiner och planer för att upprätthålla dessa.

Stärka lagerhällning. Lagerhållning av läkemedel, kost och drivmedel är viktig för att kunna bedriva
omsorgsarbete vid utebliven leverans. Lagerhållning som ska kunna användas i vardaglig verksamhet
men även utgöra en buffert vid en extra ordinär händelse.

Matlagning och nödvatten. OmsorgsverksaInheter som har tillagnings- eller mottagningskök bör ha
förmåga att kunna ta emot nödvatten och ha förmåga att kunna tillaga/iordningställa enklare måltider
under störda eller ansträngda förhållanden.

Robust kommunikation . Det bör utredas om fler av statens kommunikationssystem Rakel ska köpas
in till sociala verksamheten. Rakel fungerar oberoende av mobilteleforanätet. Man kan även köpa in
kontantkort för fler operatörer för att minska risken att bli utan telefoni vid störda förhållanden.

KrishanteringspIaner/Kontinuitetsplanering .Kan,VI\n,eT,s samhällsviktiga verksamheter bör
revidera nu gällande planer, eller ta fram nya planer, för att kunna bedriva verksamheter på den lägsta

acceptabla nivån under störda förhållanden.

Krisledningsförmåga . En väl fungerande krisledning, kriskommunikation och samverkan är
avgörande för hur en extraordinär händelse hanteras. Kunskap, kompetens och planering behöver hållas
vid liv internt i kommunkoncernen, likaså förmågan att samverka med polis, räddningstjänst, sjukvård,
frivilliga m.fl.

nB-organisation . Det saknas tjänsteman i beredskap (TIB) som är bemannad 24 timmar per dygn,
365 dagar per år.

mI. Förbättra hörbarhet av VMA. I takt med att samhället har vuxit är hörbarheten i vissa delar av centrala
Herrljunga bristfällig. I Ljung/Annelund saknas detta system.

Räddningsqänst. Räddningstjänstens operativa ledning behöver ses över och utvecklas, för att stå bättre

rustade vid större och komplexa händelser.
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5 Krislednings och krisberedskapsplanering
Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett
antal dokument.

Utöver detta dokument skall kommunen ta fram följande (MSB & SKL, 2018):

• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som
kommundirektören ska ha avseende krisberedskap

• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extra ordinära händelser. Planen ska innehålla:

- hur kommunen ska organisera sig under en extra ordinär händelse.

- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att
uppnå inriktning och samordning.
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid
extra ordinär händelse.

• Kommunen ska ta fram en utbildning och övningsplan

5.1 Plan för extra ordinära händelser
Alla risker går inte att förebygga och därför är en god förmåga viktigt hos såväl enskilda som
verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att hantera samt återhämta sig från olika
allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Den chef som är ansvarig i vardagen är även ansvarig under en samhällsstörning. Organisationen för att
hantera en händelse ska så långt som möjligt likna den ordinarie strukturen.

Vid en händelse arbetar kommunen utifrån Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra
ordinära händelser . Där står det beskrivet hur vi ska jobba med samhällsstörningen, vilka kontaktvägar,
vilka krisledningsmallar och vilka roller vi ska ha vid en samhällsstörrHng samt hur kommunen kan stå
värd för en ISF.

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i kraft och
överta hela eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens förutsättningar och arbete
regleras i krisledningsnämndens reglemente. För att säkerställa att kommunens ledningsorganisation
alltid kan nås – dygnet runt, året om – har kommunen en tjänsteman i beredskap (RCB).

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så
att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka
över tid

I Rikttinj en för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser finns även angett vilka
uppgifter som kommundirektören har avseende krisberedskap.

6
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5.2 Kriskommunikation
Kommunen utvecklar ständigt förmågan till kommunikation genom att regelbundet revidera och öva

kriskommunikationsplanen som är en del av Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra
ordinära händelser .

5.3 TIB / RCB
Kommunen utvecklar ständigt förmågan till att snabbt agera vid en händelse. I dagsläget är RCB
(Räddningschef i beredskap) kontaktvägen som alltid är bemannad i kommunen. Behovet av en separat
TIB-funktion bör utredas.

5.4 Krisstöd/POSOM
Kommunen ska ha förmåga att ge krisstöd till chockade och drabbade. Mer detaljerat hur kommunen
arbetar med krisstöd, finns i den krisstödspärm som alla i ledningsgruppen för krisstöd har. Det är Socialt

stöd/Socialchef eller RCB som aktiverar Kristödet. Alla ledamöter i Krisstödets ledningsgrupp kan
aktualisera en fråga hos sammankallande. Det är ledningsgruppen som ser till att det finns personal
vid en händelse.

5.5 Utbildnings och övningsplan
Under avsnitt 7 har kommunen angett mål med denna verksamhet. I den årliga verksamhetsplanen
planeras utbildningar och övningar in och följs sedan upp i en årsuppföljning.
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6 Geografiskt områdesansvar
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att
(SFS 2006:544):

1. Olika aktörer i kornmunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet

2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas

3 . Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att (MSB & SKL, 2018):

•

•

•

•

•

•

Kommunen ska ta ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför
och åtgärder under en extraordinär händelse.

Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en imiktnings och
samordningsfunktior1 (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers
åtgärder
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär
händelse

Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse
samordnas

Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande

kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att
samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.

Säkerhetsställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för
utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

För att nå framgång krävs en kontinuerlig samverkan internt inom kommunen och med andra aktörer,

såväl inom offentlig verksamhet som privat näringsliv. Kommunen driver och ingår i en rad nätverk med
syfte att stärka förmåga att samverka. På delregional nivå planerar och deltar kommunen på
krissamverkan Sjuhärad samt andra aktiviteter som främjar det geografiska områdesansvaret. På regional
nivå sker samverkan i Regionala rådet genom en representant från delregionen. Kommunen deltar också
krissamverkan som Länsstyrelsen anordnar för hela Västra Götaland. På nationell nivå har delregionen en
representant i NKK (Nationellt Kommunalt Krisberedskapsnätverk).

Ovan nämnda nätverk underlättar samverkan genom att krisberedskapsaktörer identifieras så att
kontakter och samverkansformer med dessa kan upprättas. Samverkan och nätverk skapar en förståelse
för aktörernas organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar.
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6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar

• Kommunen ska deltaga i aktiviteter som genomförs både regionalt, delregionalt som lokalt som
är kopplat till det geografiska ansvarsområdet

• Kommunen ska genom att identifiera och upprätta kontakter och samverkansformer med övriga
krisaktörer – såväl privata som offentliga – ha en grundläggande förståelse för aktörernas
organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar. Detta görs
genom kommens kdsberedskapsgrupp och lokalt krishanteringsråd.

• Samverka med 2:4 aktörer som bedriver farlig verksamhet.

• Bygga upp stabssamverkan med regionen, polisen och räddningstjänsten och på sätt stärka
kommunens roll som samordningsansvarig för kommunens geografiska områdesansvar, med
utgångspunkt från MSB:s modell Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

• Fortsätta att utveckla samverkan i Kris samverkan Sjuhärad tillsammans med
sjuhäradskommunerna (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda).

• Revidera Styrel (prioritering av samhällsviktiga el-användare som genomförs i samarbete med
Länsstyrelsen och elnätsföretag)
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7 Utbildning och övning
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som
behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544).

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att (MSB & SKL, 2018):

•

•

•

Kommunen ska ha en regelbunden utbildad och övad krisorganisation. Även kommunen
beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försör}ning och krisstöd ska vara
utbildade och övade.

Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod.
Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång under en
mandatperiod

Kommunen ska i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering
av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser

För att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska kommunens krisledningsorganisation
regelbundet utbildas och övas för sin roll. Inriktning och omfattning på övningarna planeras utifrån de
risker och sårbarheter som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen samt aktuella händelser.

7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning
Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så
att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka
över tid. Övningar, utbildningar och händelser ska utvärderas och erfarenheter ska tillvaratas genom
exempelvis framtagandet av en åtgärdsplan/uppdatering av befintliga planer.

7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning
• Ta fram en rutin för utvärdering av övningar och utbildningar för att stärka kommunens

krisberedskapsförmåga.

• Nämnder, bolag och förbund anger önskemål om omfattning och inriktning för
övningsverksamheten samt bidrar med resurser i form av tid och kompetens för planering,
genomförande och utvärdering.

• Delta aktivt på regionala och delregionala samverkansövningar.

• Planera och leda kommunspecifika övningar och utbildningar för hela
krisledningsorganisationen samt delta i andra lämpliga övningar.

• Kommunens krisledningsstab ska utbildas eller övas minst en gång varje år.

• Krisledningsnämnden ska utbildas eller övas minst en gång varje år.

• Krisstöd ska övas eller utbildas minst vart annat år.

10
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8 Rapportering
Kommuner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som
vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i SFS 2006:544) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen
samt den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder (SFS 2006:544).

Kommunens uppgifter (MSB & SKL, 201 8) :

• Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer
med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och Rakel)

• Kommunen ska ha förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en
extraordinär händelse

Kommunen rapporterar in resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen senast den 3 1 oktober

under första kalenderåret i mandatperioden. Årligen ska kommunen följa upp åtgärdsplanen utifrån risk-
och sårbarhetsanalysen. Denna rapportering sker i elektronisk form. Säkerhetssamordnaren ansvarar för

att initiera, sammanställa och genomföra rapporteringen. Förvaltningen ansvarar för att rapportera in
nuläge och status till Säkerhetssamordnaren utifrån gällande åtgärdsplan.

För rapportering under en händelse använder kommunen befintliga tekniska hjälpmedel som
Länsstyrelsen godkänt, exempelvis Rakel, WIS, Video-/telefonkonferens.

8.1 Mål för kommunens rapportering
Vid en händelse ska kommunen löpande delge Länsstyrelsen och andra berörda krisberedskapsaktörer
lägesrapporter. Länsstyrelsen ska informeras om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. Detta görs oftast i WIS om samhällsstörningen
enbart är lokal. Rakel ska också användas som kommunikationssystem.

8,2 Aktiviteter inom rapportering
• Utveckla förmågan att använda Video-/telefonkonferens, Rakel och WIS för lägesrapportering

och samverkan med lokala, delregionala, regionala samt eventuellt nationella
krisberedskapsaktörer.

• Delta i övningar där moment med lägesrapportering övas

11

Oh Åt M/ 75



Bilaga 1, KS 6 198/2019-12-16

9 Höjd beredskap
Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (SFS
2006:544).

Mål för det civila försvaret är att (MSB & SKL, 2018):

• Värna civilbefolkningen
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

• Bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap
Kommunen ska ha en grundläggande förmåga till civilt försvar genom att ha en god förmåga att hantera
samhällsstörningar i fredstid. Kommunen arbetar efter överenskommelsen mellan SKL och MSB7

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd
beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta
beredskap. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen ska verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av
olika krishanteringsaktörer samordnas och för att samverkan ska komma till stånd mellan dem som
bedriver verksamheten,

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen9 i annat fall tillämpas, i den omfattning
som regeringen i särskilda fall beslutarlo:

1 . Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor

2. Medverka vid allmän prisreglering och ransonering

3 . Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och det övriga förhållanden som har
betydelse för det civila försvaret i kommunen.

9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap

• Följa utveckling och planeringen kring återupptagande av det civila försvaret
• Delta i kunskapshöjande aktiviteter

• Arbeta efter de prioriterade målen säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering

12
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10 Ekonomi användning av ersättning i
överenskommelsen
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

jredstid och höjd beredskap anges att kommunen ska få statlig ersättning för arbetet med krisberedskap.
Ersättningen finansieras genom statens utgiftsområde 6, anslag 2:4. Hur ersättningen ska användas
regleras i särskilt utgivna anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1,

Ersättningen betalas ut årligen och avgränsas till att finansiera förberedande och förebyggande arbete för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och stärka förmågan att hantera
extraordinära händelser. Arbetsuppgifterna som avses är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys,
planering, samverkan, utbildning, övning och rapportering. Huvuddelen av ersättningen kan och bör
användas för personalkostnader. Ersättningen ska inte användas för större investeringar eller finansiera
hantering av en inträffad händelse.

Ersättningen består av ett grundbelopp, som är olika stort beroende på vilket kommunk]uster man tillhör,

en verksamhetsersättning baserat på invånarantalet i kommunen, mindre poster som ersättning för
utomhusvarning (tyfoner för beredskapssignal) samt subvention för Rakel-abonnemang„.

Kommunen ska årligen rapportera till Länsstyrelsen hur ersättningen använts och vilka aktiviteter som
vidtagits. Om ersättningen inte använts eller om den använts felaktigt kan den krävas åter till staten. En
gång per mandatperiod genomför Länsstyrelsen uppföljningsbesök i kommunen.

13

Ap A4}}# 15



Bilaga 1, KS § 210/2019-12-16

DIARIENUMMER: SN-2019- 1 00

FASTSTÄLLD :

VERSION:

SENAS T REVDERAD: -

GILTIG TILL: Tillsvidare

DOKUMENTANSVAR: Socialnämnden

Riktlinjer
Riktlinjer för /äydtj änst

Dokumentansvarig: Socialnärrrnderl

q;"='~'''~'""~"'~ /äga 'Å%'' vä&a!

GB KraFT /



gB „„,.„,„„„EUSga 1' KS § 210/2019-12-16

Innehåll
1. Inledning .....................................................,.............................................................................. 2

2. Tillstånd för färdtjänst.................................,...............................................................,.............. 2

2.1 Barns rättighet till färdtjänst..................,.............................................................................. 3

2.2 Olika typer av resor ...............................,.............................................................................. 3

2.3 Tillståndsnivåer .................................................................................................................... 3

2.3 Begränsningar...........................................................................................................
3 . Färdtj änsttillståndet omfattning

3.1 Giltighetstid .....

4

,................... 4
..... 4

3.2 Resor...............................................................................................................................

3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor ......................................................................... 5

3.5 Medföljande ledsagare ......................................................................................................... 5

4 Färdtjänstens utförande ................................,.............................................................................. 5

4.1 Beställning av resa................................................................................................................ 6

4.2 Medföljande resenär ..............................,.............................................................................. 6

4.3 Assistanshund och sällskapsdjur .......................................................................................... 6

4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol ..................................................................................... 6

5. Område för färdtjänstresor ......................................................................................................... 6

6. Färdtjänshesa inom annan kommun .........................................................................,............... 7

7.Regionfärdtjänst ......................................................................................................................... 7

7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten ....................................................................................... 7
7.2 Tillståndet omfattning .......................................................................................................... 7

8. Prövning av rätt till färdtjänst ....................,............................................................................... 8

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstårld ...,........................................................ 8

8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd.........,....................................................................................... 8

8.3 Avslag och överklagande ..................................................................................................... 8

8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstårld ............................................................ 8

9. Avgifter ...................................................................................................................................... 9

4

1

cn– ÅF ts//



g8"*="~'"”„"LS
Bilaga 1, KS § 210/2019-12- 16

1. Inledning
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik.

Den allmänna kollektivtrafiken i Herrljunga kommun utgörs av bussar, tåg och närtrafik. Närtrafik
är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätorternas närtrafikhållplatser eller
tvärtom. Den regionala trafiken ombesörjs av bussar och tåg.

Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736) och det är folkbokföringskommunen som har
ansvar att anordna färdtjänst för kommuninvånare. Färdtjänsten jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken och man försöker i så stor utsträckning som möjligt ha liknande förutsättningar.
Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna så att fler
funktionshindrade kan använda sig av dessa.

I Herrljunga kommun är det socialnämnden som är ansvarig nämnd för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Kornmunen kan efter erforderliga beslut överlåta sina uppgifter till regionala
kollektivtrafikmyndigheten inom Västra Götalands län och genom avtal har Herrljunga kommun
uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och beställningscentralen.

2. Tillstånd för färdtjänst
Färdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som efter behovsprövning är tillgänglig
för personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt,

- har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller
- att resa med allmänna kommunikationer.

Enligt domstolspraxis ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader för att inte
betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och
som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller för att
genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst.

Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i
bedömningen. Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller
bristande förmåga att framföra eget fordon.

För färdtjänsttillstånd gäller följande i Herrljunga kommun:

•

•

•

•

•

Den sökande är folkbokförd i kommunen.
Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.

Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med allmänna
kornrnunikationsmedel.
Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att
förflytta sig själv eller att genomföra själva resan.
Tillstånd till färdtjänst är personligt.
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2.1 Barns rättighet till färdtjänst
Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för andra
barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror
på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap
skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter.

Om barnets svårigheter i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och
mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret.

När det gäller större barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar
att göra resor som jämnåriga normalt kan göra på egen hand.

2.2 Olika typer av resor
1 Herrljunga kommun kan tillstånd beviljas för;

• Färdtjänstresa med personbil eller specialfordon
• Verksamhetsresor

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet enligt LSS (omsorgsresa) eller
dagverksamhet enligt Sol. (dagverksamhetsresa).

2.3 Tillståndsnivåer
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder
och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller
flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid
beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes
funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man
måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

I följande ordning blir resenären anvisad lämpligt färdsätt utifrån sina individuella förutsättningar:

•

•

•

•

Färdtjänst får endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga
svårigheter att använda annat färdsätt såsom närtrafik. Finns närtrafik att tillgå skall den
nyttjas i första hand.
En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har
svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från
allmän kollektivtrafik, s.k. anslutningsresa.
Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med
byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör
riskera att bli kraftigt påverkat för att resor med personbil/specialfordon ska beviljas.
I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra sin
resa inom ramen för tidtabell och linje kan resa beviljas med färdtjänstfordon om det finns
synnerliga skäl
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• En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil
alt. specialfordon beviljas detta. Resorna samordnas med andra resenärer när så är möjligt.

2.3 Begränsningar
Färdtjänsttillstånd Hr inte användas för resor som görs i tjänsten, då dessa resor är ett ansvar för
arbetsgivaren.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna eller om
annan betalningsansvarig finns. Sjukresor, ambulanstransporter, skolskjutsar och resor som
bekostas av arbetsförmedlingen eller genom förordningen om aktivitetsstöd är exempel på sådana
resor

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas
färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket.

3. Färdtjänsttillståndet omfattning

3.1 Giltighetstid
Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. 1
normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder
om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer över
85 år med varaktig funktionsnedsättning kan meddelas tillstånd för färdtjänst tillsvidare.

Om behovet av färdtjänst förändras under tiden är det resenärens skyldighet att meddela detta till
kommunens färdtjänsthandläggare.

3.2 Resor
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller
begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske då
det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för
tillståndshavaren.

För Herrljunga kommun gäller följande :

•

•

•

•

•

Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor.
Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks
regler
Barn under 7 år Hr inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap.
Den som beviljats verksamhetsresa (omsorgsresa alt. dagverksamhetsresa) har rätt till en
tur- och returresa per dag.
Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11
31/3

4
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3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor
Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet innehålla undantag från samåkning, undantag
från baksätesplacering samt hämtning och lämning i hemmet. Behovet ska normalt styrkas genom
ett medicinskt utlåtande.

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. En trappklättrare kan
användas för att förflytta person på invändig trappa till och från den egna bostaden i ett
flerbostadshus. Västtrafik utreder och beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett
säkert sätt. Trappklättring utförs inte i den egna bostaden eller utomhus.

Liggande transport samt bärhjälp tillhandahålles ej. Scooter får ej medföras vid färdtjänstresa.

Färdtjänstinnehavaren är skyldig att anmäla förändringar gällande hjälpbehov, hjälpmedel, behov
av fordonstyp eller adressändring för att tillståndet skall bli rätt registrerat hos Kund- och
resetjänst .

3.5 Medföljande ledsagare
Färdtjänstberättigad person som måste ha hjälp av någon annan person i fordonet för att kunna
genomföra själva färdtjänstresan kan efter ansökan beviljas ledsagare. Detta avser hjälp utöver
det stöd som erhålls av transportören eller som går att beställa utan kostnad för att kunna
genomföra resan. Behov av hjälp före eller efter resan samt hjälp på resmålet berättigar inte till
ledsagare.

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

•

•

•

•

•

Tillståndshavaren har behov av hjälp under själva resan.

Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren.
Ledsagare reser utan kostnad.
Ledsagaren ska kunna tillgodose tillståndshavarens hjälpbehov.
Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare.

4 Färdtjänstens utförande
Färdtjänst är en samordnad transportform vilket innebär att resorna sker tillsammans med andra
resenärer och att fordonet inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas.

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären Hr följande service vid färdtjänstresa:

• Hjälp till och från ytterdörr i markplan.
• Hjälp in i och ut ur fordon.
• Hjälp med säkerhetsbälte.
• Hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet.
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4.1 Beställning av resa
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa genom
av kommunen anvisad beställningscentral.

Resan ska beställas i så god tid som möjligt, helst redan när man vet att man kommer att
genomföra den aktuella resan, men minst 2 tirnmar före man vill resa. Beställning av återresa kan
göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor sarntidigt.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Resor kan inte beställas med via-adress och
uppehåll får inte göras under resan. Undantag kan beviljas för tillståndshavare med minderåriga
barn med via-adress till förskola/fritidshem.

Vid beställning får man besked om vilken tid man blir hämtad. Denna tid kan förskjutas 10
minuter framåt.

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan
överenskommen tid för hämtning.

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation.

4.2 Medföljande resenär
Medresenär avser person som reser i sällskap med den färdtjänstberättigade utan att vara
ledsagare. Den färdtjänstberättigade får ta med en medresenär och egna barn/syskon upp till 20
år. Detta får inte generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från
resans start till dess mål.

4.3 Assistanshund och sällskapsdjur
Färdtjänst är en persontransport och sällskapsdjur Hr inte medfölja.

Undantag gäller för certifierad ledarhund samt certifierad assistanshund. En certifierad hund mr
medfölja utan avgift. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.

4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol
Tillståndshavare får ta med de hjälpmedel som behövs för resans genomförande, ex.
gånghjälpmedel eller rullstol.

Bagage får bestå av två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär
på en kollektivtrafikresa.

Vid behov av bilbarnstol/bilkudde skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren.

5. Område för färdtjänstresor
Färdtjänstområdet innefattar resor i Herrljunga kommun och till, från, inom och mellan
kommunerna Falköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde.

För karta se bilaga 1.
6
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Färdtjänstresa till och från arbete eller studier, s. k. väsentliga resor, kan i undantagsfall beviljas
även till kommuner utanför färdtjänstområdet.

6. Färdtjänstresa inom annan kommun
Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till
att företa resor med färdtjänst i denna kommun. I Herrljunga kommun kan detta beviljas om det
finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas för ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara
gymnasieelever studerande vid riksgymnasium för funktionsnedsatta eller vid tillfällig
semestervistelse .

7. Regionfärdtjänst
Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänsttillståndet även gälla för resor mellan kommunen och
en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänsttillståndet, om det finns särskilda skäl. För
Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst i övriga kommuner inom Västra Götalands län samt
Kungsbacka kommun.

För resor utanför Västra Götalands län och Kungsbacka kommun finns möjlighet att ansöka om
riksfärdtjänst .

7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten
De tillståndsnivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, med
några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika för
regionfärdtjänsten, enligt nedan.

1.

2.

3.

En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik men har
svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från
allmän kollektivtrafik.
En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil
beviljas detta även i regionfärdtjänsten. Resorna sker med personbil hela vägen. Resorna
samordnas med andra resenärer.
Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med
byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör
riskera att bli kraftigt påverkat för att resor utan byten ska beviljas.

7.2 Tillståndet omfattning
Regionfärdtjänst meddelas för 10 enkelresor under en tolvmånadsperiod, till och från samt inom
kommunerna i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun. Fler resor kan beviljas om det
finns särskilda skäl. Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som förtroendevald
i handikappförening eller utöva handikappidrott.
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8. Prövning av rätt till färdtjänst
8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstånd
Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den
enskilde. Ansökan om färdtjänsttillstånd kan vara skriftlig och muntlig. Utöver ansökan kan
krävas utlåtande från läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. I ansökan kan
samtycke ges till att färdtjänsthandläggare kan ta del av uppgifter hos andra, såsom läkare, hälso-
och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och andra myndigheter. Personligt sammanträffande,
hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteperson kan ske.

8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd
Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är
behörig. Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt
vilka färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras
och information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas. Ett ärende får inte avgöras utan
att den sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än
sökande själv. Vid eventuellt avslag ska underrättelse av material som är av betydelse inför beslut
kommuniceras med den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet att yttra sig över eller
komplettera materialet.

8.3 Avslag och överklagande
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör en
prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar
tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från det
att den sökande fick ta del av beslutet. Om överklagandet inkommit i rätt tid och om
nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som begärts skickas överklagan vidare till
förvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom
kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om
prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen

8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd
Enligt 12 § lag om färdtjänst far ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna
kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller
upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även
föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;

upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,
att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,
vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller

8
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vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för
färdtjänstresan,
att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

9. Avgifter
Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna
kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris,
uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige.

Färdtjänstresa med personbil alternativt specialfordon
Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + 15 %. Barn under 7 år åker gratis, gäller både
som färdtjänstresenär eller som medresenär. Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen
innan man fyller 20 år, gäller betalningen enligt Västtrafiks baspris för ungdom + 15%.

Verksamhetsresor till daglig verksamhet och dagverksamhet
Gällande avgift för färdtjänstresa gäller för både tur och retur.

Färdtjänstresa inom annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde
Inom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun.
Vid färdtjänstresa i annan kommun, utanför Västtrafiks trafikområde, är egenavgiften 30 % av
taxameterbeloppet, dock lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun.

Avgift för medresenär inom färdtjänstornrädet
Medresenär ska betala avgift vid alla resor enligt vad som anges vid färdtjänstresa. Ledsagare
betalar ingen avgift.

Avgift vid utebliven färdtjänstresa
Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer
sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 kronor av
resenären.

Avgift vid allvarlig överträdelse
Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av
föreskrifter och villkor har kommunen rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden
för den beställda resan.

9
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Bilaga 1: Herrljunga kommuns /ärdtjänstomräde
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Marie Frost
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NÄRVARO

TJG l sLEDAMÖTER

V
Terese Eneman

Magnus Jonsson

Ersättare :

Bo Naumbur!

Lillemor Fritioff

Ordförande
Andreas Johansson M
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X

X
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