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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

(-{fl-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2019-01-21 

KS §l 

Kommundirektör informerar om roller inom politik och förvaltning 

Sammanfattning 
Kommundirektör informerar om roller och ansvarsområden inom den kommunala 
verksamheten, om kommunstyrelsens respektive förvaltningens uppdrag och 
ansvarsområde. 

Information om kommunstyrelsens uppgifter i egenskap av arbetsgivare och om 
styrelsens ansvar för arbetsmiljöfrågor. Information om kommunens adelsmärken 
och fastställda vision. 

Information om vikten av att respektera "spelreglerna" i form av gällande 
lagstiftning och praxis fOr hur beslut fattas i styrelsen, fullmäktige och i nämnder. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2019-01-21 

KS § 2 DNR KS 46/2018 

Information om projekt sänkt sjukfrånvaro 

Sammanfattning 
HR-specialist informerar om projekt sänkt sjukfrånvaro. Projekt "sänkt sjukfrånvaro 
2017-20 19" har utifrån 2017 års kartläggningsarbete och samverkansmöten tagit 
fram mål för 2018. Målen är att förkovra cheferna inom tidig rehab, tydligare 
process för tidig rehab, öka förståelsen för kostnaderna gällande sjukfrånvaron samt 
öka samarbetet med Försäkringskassan och Närhälsan. För att nå dessa mål har 
projektet under hösten bl.a. erbjudit föreläsning i att "se tidiga signaler i stress", 
startat upp samverkan med Försäkringskassan skaraborg och introducerat en 
"sjukkostnadsmall" för beräkning av faktisk sjukfrånvarokostand. Vårgärda kommun 
medverkar i projektet på samma sätt. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2019-01-21 

KS § 3 DNR KS 199/2018 

Öppna kommunstyrelsesammanträden 

Sammanfattning 
El in Hegg (MP) föreslog på kommunstyrelsens sammanträde den 2018-09-24 att 
nästkommande kommunstyrelsens sammanträden skulle hållas öppna för 
allmänheten. 

Nämndsamordnare informerar om andra kommuner som har öppna 
kommunstyrelsesammanträden samt olika typer av lösningar för detta, exempelvis 
att sammanträden livesänds eller att endast delar av sammanträden är öppna för 
allmänheten . 

Förslag till beslut 
Mats Palm (S) föreslår att ärendet bereds vidare under kommande 
presidieberedningar och att presidiet presenterar ett förslag för kommunstyrelsen 
under senare sammanträde. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l . Ärendet bereds vidare under kommande presidieberedningar och presidiet 
presenterar ett förslag för kommunstyrelsen under senare sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-01-21 

KS § 4 Postlista KS 2019:2 

Äterrapportering av nyttjandegrad för Annelunds konstgräsplan 

Sammanfattning 
Utvärderingen av nyttjandegrad för Annelundskonstgräsplan redovisades på 
tekniska nämndens sammanträde 2018-11-0 l. Tekniska nämnden återremitterade 
ärendet till förvaltningen för förtydligande av utvärderingen. Den 2018-11-29 
presenterades ett förtydligande av utvärderingen för tekniska nämnden som 
godkände informationen och beslutade att informationen i ärendet även redovisas för 
kommunstyrelsen. 

Fritidschef informerar om att konstgräsplanen i Annelund har en låg nyttjandegrad 
främst under säsong samt under eftersäsong då flertalet lag använder sig av 
befintliga gräsplaner. Planen används som mest under försäsongen och då främst för 
seniorverksamhet Nyttjandegraden uppgår under denna period till 85 procent av de 
uthyrningsbara tiderna. 

Förslag till beslut 
Lennart Ottosson (KV) föreslår att informationen godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-01-21 

KS § 5 

Ekonomistyrningsprinciperna 

Sammanfattning 
Ekonomichef går igenom ekonornistyrningsprincipema. Information om god 
ekonomisk hushållning, vision och målstyming, resursfördelning/styrning, budget 
och verksarnhetsplan, resursfördelningsmodell och hantering av över-/underskott. 

Information om budgetdialogen som äger rum den 19 mars. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 6 DNR KS 5/20 19 

Prognos 2019 skatteintäkter och generella bidrag 

Sammanfattning 

Sid 8 

l juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget (resultatriikning, balansräkning, 
investeringar, kommunbidrag, inriktningsmål och skattesats). Antaganden kring 
befolkningsutveckling gjordes med +50 invånare i Herrljunga kommun mellan l l Il 20 17 
och l/Il 2018. När statistik från SCB släppts visar statistiken att Herrljunga kommun istiillet 
minskat invånarantalet med -15 personer. Detta innebär allmellanskillnadenmellan 
beslutade underlag för skatteintäkter och generella statsbidrag är -65 invånare, viikel ger en 
differens mellan budget och prognosliserat utfall på - 3 61 O tkr. Med beslutat res u l t at om l ,6 
%, 8 836 tkr, ser prognosliserat resultat ut att hamna på cirka 5 000 tkr, utan hänsyn tagen 
till niimndernas och finansens prognoser mot budget. Någon prognos har heller inte gjorts 
gällande ökning/minskning av pensionsskuldens storlek. För att budget ska komma i balans 
mot prognos behöver åtgärder genomföras. Förslag på åtgärder är alt minska 
kommunbidragsramarna proportionellt med den negativa avvikelsen ( -3 61 O tkr totalt). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-0 l-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att minska 
kommunbidraget med 3 61 O tkr, fördelat enligt följande: 

• Kommunstyrelsen -217 tkr 
• Bildningsnämnden -l 660 tkr 
• Socialnämnden -l 3 72 tkr 
• Tekniska nämnden -253 tkr 
• Bygg och miljönämnden -l 08 tkr 

Ajournering. 

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
föreslår kommunfullmäktige att dra ner det beslutade budgetresultatet 2019 till 5,3 
miljoner enligt bilaga l KS § 6/2019-01-21. 

Mats Palm (S) föreslår att bilaga l KS § 6/2019-01-21 läggs till protokollet. 

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enighet med förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-01-21 

Fortsättning § 6 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med förvaltningens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johanssons (S) 
och Håkan Körbergs (L) förslag. 

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, och l frånvarande ledamot, finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

(Röstningsbilaga l, KS § 6/2019-01-21). 

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag om att bilaga l KS § 6/2019-01-21 
läggs till protokollet godkänns och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige beslutar att minska kommunbidraget med 3 61 O tkr, 
fördelat enligt följande: 
- Kommunstyrelsen -217 tkr 
- Bildningsnämnden -l 660 tkr 
- Socialnämnden -l 3 72 t kr 
-Tekniska nämnden -253 tkr 
- Bygg och miljönämnden -l 08 tkr 
2. Bilaga l KS § 6/2019-0l-2lläggs till protokollet. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
reserverar sig mot beslutspunkt l. 

Expcdici'OS till: Kommunchef, ekonomichef, Bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, bygg och miljönömnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

~ 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 7 DNR KS 247/2018 

Budget och verksamhetsplan år 2019 för Boråsregionen 

Sammanfattning 

Sid 10 

Budget och verksamhetsplan år 2019 har inkommit från Boråsregionen. 
Medlemsavgiften för år 2019 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamhet och 3 7 kronor är för finansiering av tillväxmedeL 
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet 2019 är 47 643 tkr (490 tkr lägre 
än föregående år) varav 8 000 tkr är finansiering av tillväxtmedeL I omslutningen 
ingår även projekt som finansieras på annat sätt, exempelvis projektmedel från 
Länsstyrelsen. Anslag för tilldelning av tillväxtmedelligger som tidigare år på 17 
500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika 
former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-0 1-1 O 
Protokollsutdrag 2018-12-07 
Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2019 samt 
medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l . Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2019 samt 

medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

Expl'diHfls till: Boråsregionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

@s- .MP 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2019-01-21 

KS § 8 DNRKS 158/2018 

Förslag till digitaliseringsstrategi efter remissvar 

Sammanfattning 
Ärendet förslag till Digitaliseringsstrategi behandlades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-09-04. Kommunstyrelsen beslutade skicka förslag till 
digitaliseringsstrategi på remiss till partigrupperna. Vid remisstidens utgång hade ett 
remissvar inkommit från Nya Moderaterna. I förslag till digitaliseringsstrategi finns 
beskrivet; Visan, Övergripande mål, Delmål och "Vad är det?" samt genomförande 
med kontinuerligt engagemang och politisk styrning genom de av Herrljunga 
kommun fastställda facknämndema. Kommundirektören har läst och bedömt det 
inkomna remissvaret. Bedömningen är att ansvaret för den politiska styrningen i 
genomförandet av digitalisering i Herrljunga kommun, ska ligga på de ansvariga 
facknämnderna. I förslaget till Digitaliseringsstrategi beskrivs att syftet med 
strategin är att tydliggöra inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta 
takten för kommunens digitaliseringsarbete. Facknämnderna ska ansvara för tre
åriga handlingsplaner inom ansvarsområdet. Kommunledningsgruppen utgör 
styrgrupp för själva genomförandet med därtill hörande samordningsgrupp för 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-04 
Remissvar inkommet från Nya moderaterna, 2018-12-28 
Förslag till Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen 
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun. 

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag. 

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen 

Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun (bilaga, l KS § 8/2019-01-
21). 

Expodicr·as till: Komnnmfullmäkiige 

Justerandes sign Utdragsbestyll<ande 

GtJ-
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 9 DNR KS 4/2019 

Omfördelning av budget 2019 inom kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Sid 12 

En omfördelning mellan Kommunledning och Ekonomiavdelningen om 3 70 t kr görs 
inom budget 2019. Detta görs i samband med att funktionen för upphandling från 
och med februari 2019 ligger under Ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-08. 
Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter godkänns. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens 

verksamheter godkänns (bilaga l, KS § 9/2019-01-21). 

För kiinnrdo111 Ekonomiavdelningen 
Hll: 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-01-21 

KS §lO DNR KS 245/2018 

Ansökan om anställningsstöd för förtroendevalda 

Sammanfattning 
Johnny Carlsson har i en skrivelse ansökt om ekonomiskt omställningsstöd enligt 
OPF-KL. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom 
OPF-KL beslutades om i kommunfullmäktige 2014-09-02, §l 06. 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget 
utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd 
utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under 
de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före 
avgångstidpunkten. Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde fyller 65 år. För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen 
aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Det första årets 
utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomste r. 
De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Rätten att 
erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen 
eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

Johnny Carlsson har under fyra år (20 150 l O l-20 181231) haft förtroendeuppdraget 
som kommunstyrelsens ordförande, l 00%. Det innebär att Johnny Carlsson enligt 
bestämmelserna om ekonomiskt omställningsstöd har rätt till maximalt 12 månaders 
ersättning om 85 % av arvodet som kommunstyrelsens ordförande. För att ersättning 
ska utgå krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-20 
Skrivelse från Johnny Carlsson, daterad 2018-12-18 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension OPF-KL, KF§ l 06/2014-09-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett ekonomiskt omställningsstöd i 
maximalt 12 månader med 85 % av arvodet, i enlighet med antagna 
bestämmelser. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2019-01-21 

Fortsättning KS § l O 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett ekonomiskt omställningsstöd i 

maximalt 12 månader med 85 % av arvodet, i enlighet med antagna 
bestämmelser. 

Expedie•·as till: Gun Rydetorp (lönechef), Linda Rudenwall (ekonomichef), .Tenn y Nyberg (con t roller) sam l Johnny Carlsson. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS §Il DNR KS 240/2018 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Sammanfattning 

Sid 15 

Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL18). 

OPF-KL18 gäller för förtroendevald som tidigare omfattas av OPF-KL 14 eller som 
tillträder vid valet 2018. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för 
förtroendevald gällande omställning, pension och familjepension. Utgångspunkten 
har varit OPF-KL, som antogs av SKLs styrelsen 2013-10-20. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiska omställningsstöd. Ändringar 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL som gäller för anställda i kommuner och landsting. 
Det tillagda familjeskyddsregelverket gäller för föltroendevald med uppdrag om minst 
40% och består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-13 
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF -KL18) 
inklusive bilagor 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med 
tillhörande bilaga. Bestämmelserna gäller fr o m 2019-01-0 l. 

Ronnie Rexwall (KV) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Lennart Ottosson (KV) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enighet med Ronnie Rexwalls (KV). 

Omröstning begärs. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2019-01-21 

Fortsättning § Il 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med förvaltningens förslag 
Nej = i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

(Röstningsbilaga l, KS § 11/2019-01-21). 

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige 
l . Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KLI8) med tillhörande 
bilaga (bilaga l KS § 11 /2019-01-2 l) att gälla rr.o .m. 20 19-01-0 l . 

Reservation 
Ronnie Rexwall (KV) och Lennart Ottosson (KV) reserverar sig mot beslutet 

Expr <l imos till : Kommunfullmäkiige 
För kii nnr <.lom Lönekonechcf 
till: 

Utdragsbestyrkande 

,~;{{p 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2019-01-21 

KS § 12 DNRKS 93/2018 

Revidering delegationsordning kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Från och med den l januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. Den nya lagen 
(SFS 20 17:725) innehåller dels ett antal nya regler och dels en omstrukturering av 
reglerna från den gamla konununallagen. Styrdokumentet Delegationsordning 
kommunstyrelsen är skrivet med hänvisning till den tidigare kommunallagen. 
Delegationsordningen behöver därför revideras i linje med den nya lagens regler och 
struktur i syfte att följa lagstiftningen. Exempel på förändringar i den nya 
kommunallagen gällande delegering är att det nu är möjligt att delegera uppgifter 
från nämnden/styrelsen till presidiet samt att nämnden/styrelsen själv beslutar om i 
vilken utsträckning delegerade ärenden ska återrapporteras till nämnden/styrelsen. 

Delegeringsordningen har även ändrats i linje med insamlade synpunkter från 
förvaltningarna i syfte att återspegla rådande arbetssätt. 

Ändringar har rödmarkerats i förslaget och de gamla formuleringarna kvarstår för 
referens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-11 
Förslag till Delegationsordning kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att 
gälla tillsvidare. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande ändring i punkt H. l. avseende "Beslut om 
anställningsvillkor, löneinplacering av kommundirektör": att beslut i ärendet 
delegeras till kommunstyrelsens presiclie istället för till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg i punkt H.2. att följande tillägg görs i 
noten: "Kdir fattar beslut avseende Fe efter samråd med berörd nämnds ordförande." 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med Ronnie Rexwalls (KV) 
ändringsförslag och Lennart Ottossons (KV) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 

;· ~r,./-' 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-01-21 

Fortsättning§ 12 

Kommunstyrelsens beslut 
l . Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att 

gälla tillsvidare (bilaga l, KS § 12/2019-01-21) med följande ändring och 
tillägg: 
- Ändring punkt Hl: att beslut i ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
presiclie istället för till kommunstyrelsens ordförande. 
-Tillägg punkt H.2, not: "Kdir fattar beslut avseende Fe efter samråd med 
berörd nämnds ordförande." 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

Qj-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 13 DNR KS 2/2019 

Omfördelning av rollen som säkerhetsskyddschef 

Sammanfattning 

Sid 19 

2017-09-25 utser kommunstyrelsen kommunchef till säkerhetsskyddschef efter att 
dessa frågor fått ett annat fokus. Till ersättare utsågs Räddningschefen som tillika är 
ansvarig för säkerhet och krisberedskapsfrågorna i kommunen. Efter en del 
utbildningar inom området så står det nu klart att det anses olämpligt att högsta 
tjänsteman är tillika säkerhetsskyddschef utan man anser att denne skall ha en annan 
utsedd person som sköter de uppgifter som innefattas av området. 

Paragraf 6 i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) se texten nedan: 

Chef för säkerhetsskyddet 
6 § Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över 
säkerhetsskyddet Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt 
underställd myndighetens chef Det skall finnas en ersättare för 
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande 
säkerhetsskyddschef 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-03 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-24. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen utser Räddningscheftill säkerhetsskyddschef med 
ersättare. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen utser räddningschef till säkerhetsskyddschef med ersättare. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2019-01-21 

KS § 15 DNR KS 3/20 19 

Permanent justerare vid justering av kommunstyrelsens 
sammanträdesprotokoll 

Sammanfattning 
För att underlätta justering av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll föreslog 
Mats Palm, kommunstyrelsens 2:e vice ordforande vid KSAU den 2019-01-07 att 
2:e vice ordförande tillsammans med kommunstyrelsens ordforande ska fungera som 
permanent justerare av kommunstyrelsens sammanträdesprotokolL 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen väljer kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
permanent justerare av kommunstyrelsens sammanträdesprotokolL 

Lennart Ottosson (KV) yrkar på att justerare väljs ur oppositionen och beslutas på 
varje sammanträde i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 

Kerstin Johansson (S) bifaller forvaltningens forslag. 

Beslutsgäng 
Ordforanden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enighet med Lennart Ottossons (KV) forslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Justerare väljs ur oppositionen och beslutas på varje sammanträde i enlighet 

med kommunstyrelsens reglemente. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 16 DNR KS 8/2019 

Politisk representant från Herrljunga kommun i Västra 
stambanegruppen 

Sammanfattning 

Sid 22 

Västra stambanegruppen består av medlemskommunerna efter Västra Stambanan. 
Herrljunga tillhör denna grupp. Syftet med gruppen är att utveckla stråket efter hela 
banan mellan Stockholm -Göteborg med särskilt ansvar för sträckan Töreboda
Göteborg. 

Västra stambanegruppen har utsett en arbetsgrupp, som ska jobba utifrån den 
åtgärdsvalsstudie (Å VS) som var klar 2015. I den redovisade Å VS.en, visas att ett 
ytterligare spår mellan Alingsås-Göteborg behöver byggas. I arbetsgruppen ingår 
Skövde med ett ordförandeskap+ en tjänsteman som arbetar med projektet heltid . 
Herrljunga kommun har under mandatperioden 2015-2018, i arbetsgruppen, varit 
representerat av kommunstyrelsens vice ordförande Christina K Abramssson (M) 
och en tjänsteperson. Planen är att få projektet klart under 2019, för att så 
småningom få med sträckan i Regionalplan 2021-2029. För att inte arbetet ska tappa 
fart vore det av stort värde, om samma politiskt utsedde förtroendevald person kan 
fortsätta representera Herrljunga kommun i Västra stambanegruppen till 2019-12-
31. Uppdraget är ett icke-arvoderat uppdrag. Reseersättning utgår. I uppdraget ingår 
att återrapportera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 l 9-0 1-09 

Jäv 
Christina Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller 
beslutet av ärendet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Christina Abrahamsson (M) utses till att representera Herrljunga kommun i 
Västra stambanegruppens arbetsgrupp för kalenderåret 2019. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Christina Abrahamsson (M) utses till att representera Herrljunga kommun i 
Västra stambanegruppens arbetsgrupp för kalenderåret 2019. 

Expedieras till: Västra Slambanegruppen 

Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande 

A_, t r / ,, 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2019-01-21 

KS § 17 DNRKS 12/2019 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera 
fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av lagkravet Under 
år 2018 har annonsering skett endast i Knallebladet Inga synpunkter har inkommit 
från allmänheten avseende annonseringen i Knallebladet 

I den nya kommunallagen som trädde i kraft den l januari 2018 har lagkravet ändrats 
till att fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens digitala 
anslagstavla. 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 folkvalda församling, föreslås att annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts tidigare . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-0 l-l 7 
Kommunfullmäktige § 190/2018-12-11, Arbetsordning för kommunfull mäktige 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2019, 
förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet 

• Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller förvaltningens förslag 

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2019, 
förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet 
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-21 

KS § 18 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR M eddeland~förteckning 

Protokoll från Sjuhärads 
samordningsförbund 2018-11-14 

DNR 

KS 5/2018 

Sid 24 

2 Anslutningsavtal för användare av 
Migrationsverkets e-tjänst "se och 
ändra ansvar för ensamkommande" 

KS 244/2018 

3 

4 

5 

Beslut från Förvaltningsrätten i 
Jönköping angående flaggning med 
regnbågsflaggor. 

KS 213/2018 

Inbjudan till mötesdag för samverkan Postlista KS 
inom vård och omsorg i Västra 2018:78 
Götaland 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
till kommundirektör i rollen som 
förvaltningschef för 
kommunstyrelsens förvaltning 

KS 1/2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga l, KS § 6/2019-01-21 

Protokollsanteckning. KS 2019-01-21 

Kommunfullmäktige har i demokratisk ordning beslutat om en budget för 2019. 
Det respekterar vi till fullo och förhåller oss i alla delar till. 
Dock är underlaget till beslutet så bristfälligt, att det inte ens var aktuellt när det antogs. 
Nämnderna är nyligen tillsatta och har börjat arbeta med sina uppdrag och sin detaljbudget 
Att redan nu, direkt i inledningen av mandatperioden, skaka om deras planering och arbete, 
känner vi vore djupt olyckligt. Det skulle troligtvis också försvåra för nämnderna att få en 
start som dom därefter har kontroll och styrning över. 

Den budget för 2019 som med alla sina brister ändå är demokratiskt beslutad i vårt 
Kommunfullmäktige, har vi alla att förhålla oss till. 
Därav ser vi nu ingen annan möjlighet än att konstatera att tidigare års budgeteringsbrister, 
försatt oss i en situation av underskott i inledningen av året och mandatperioden. 
Vårt enda val blir då att vi tvingas ta ställning till att det befarade underskottet på 3.6 miljoner 
får tas av det budgeterade överskottet för året 2019. 

Socialdemokraterna i Herrljunga. 



§ 6 Mats Palm (5), Kari 
Hellstadius (5), Kerstin Johansson 
(5) och H§kan Körbergs (L) 

Röstningsbilaga l KS § 6/2019-01-21 Tjänstgörande förslag mot förvaltningens förslag 

JA NEJ Avst§r 
Gunnar Andersson, Ordförande (M) x x 
Jessica Pehrson, 1: e vice ordförande (C) x x 
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S) x x 
Andreas Molin, Ledamot (C) 

Fredrik Svensson, Ledamot (KO) 

Rexwall Ronnie, Ledamot (K v) x x 
Lennart Ottosson, Ledamot (K v) x 
Elin Alavik, Ledamot (L) 

Kari Hellstadius, Ledamot (S) x x 
Kerstin Johansson, Ledamot (S) x x 
Jimmie Stranne, Ledamot (SO) 

Nielas Emanuelsson, Ersättare (C) x x 
Simon Fredriksson, Ersättare (C) 

Peter Artman, Ersättare (KO) x x 
Kent Johansson, Ersättare (K v) 

Håkan Körberg, Ersättare (L) x x 
Christina Abrahamsson, Ersättare (M) 

Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S) 

Magnus Fredriksen, Ersättare (S) 

Jacob Brendelius, Ersättare (SO) 

Tommy Thulin, Ersättare (SO) 

Magnus Jonsson, Ersättare (V) 

Summa 6 4 o 



Bilaga 1, KS § 8/2019-01-21 

DIARIENUMMER: KS 158/2018 

FASTSTÄLLD: KS § 8/2019-01-21 

VERSION: 

SENAS T REVIDERAD: 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENT ANSV AR: Kommundirektör 

strategi 
Ett Hållbart Digitaliserat Henljunga Kmmnun 

Kommunfullmäktige, övergripande Digitaliseringsstrategi. 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1, KS § 8/2019-01-21 

Innehåll 

Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun 

Ett h~llbart digitaliserat Herrljunga kommun 

Innehåll 

Inledning 

l. Vision och övergripande mål 

2. Delmål och "Vad är det?" 

D-infrastruktur 

D-kompetens 

D-trygghet 

D-innovation 

D-ledning 

3. Genomförande genom ell kontinuerligt engagemang 



Bilaga 1, KS § 8/2019-01-21 

Digitaliseringsstrategi 

Ett h§llbart digitaliserat Herrljunga 

Inledning 
Samhället förändras, informationsteknik och intemet fyller en allt viktigare 
funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i 
vardagen. 

Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala 
utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete. 

Förändrade behov från medborgare, näringsliv och besökare skapar förväntningar om 
tillgång till service, information och inflytande genom enkla kontaktvägar och medvetet 
eller omedvetet utförs uppgifter på ett mmat sätt än tidigare. 

Framtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med 
bibehållen eller ökad kvalite för dem som kommunen fi1ms till för. 

Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra 
effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. En effektiv digital utveckling 
möter invånarnas, företagens, den egna verksamhetens och medarbetarnas behov. 

Digitalisering avser urspnmgligen och i tekniskt sammanhang omvandling frän analog 
till digital presentation av information. Idag ses digitalisering som ett vidare begrepp och 
en delprocess i elt större teknologiskt förlopp som syftar på förändring kopplad till 
tillämpning a\ digitalteknik i alla aspekter av det mänskliga samhället, såsom ökad 
tillgänglighel och rörbättrad servicenivå. 

Förutsättningar för genomförande är tillgång till 3D: 
• Digital teknik 
• Digital kompetens 
• Digital förmåga. 

Ett annal ord för detta är digital transformering och handlar om att ta hänsyn till hur 

mänskligt beteende förändras av digitalisering och teknologi. 

Digitalisering av välfärdstjänster är inte någon "Quick-fix", utan är ett kort- och 

långsiktigt utvecklingsarbete. 

Det är av högsta vikt att Herrljunga kommun fastställer viljeinriktningen i den pågående 

och framtida digitala utvecklingen. 

Varje verksamhet ska inför varje budgetår arbeta fram handlingsplaner med syfte att 
beskriva de aktiviteter och satsningar som planeras genomföras inom ramen för 
strategin. 

Digitaliseringen är en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna och 
digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och 
verksamhet, så all de satsningar som görs, är möjliga att genomföra och får så bra effekt 
som möjligt. 

2 



Bilaga l, KS § 8/2019-01-21 

Kortfattal är strategin ett hjälpmedel, för att prioritera vad vi ska göra och använda våra 
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Den ska hjälpa oss att besvara frågoma; 

• Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen? 
• Vilka prioriteringar ska vi göra? 
• Hur ska vi satsa våra kommunala medel? 
• Vilken position vill vi ta? 

1. Vision och övergripande mål 

Vision 

Ett h§llbart digitaliserat Herrljunga kommun 

Etl välutbyggt infrastruktumätmed tillgång till medarbetare med digital kompelens och 

förmåga. 

l allt förändringsarbete ska digitaliseringens möjligheter tillvaratas. 

Digitaliseringen ska möjliggöra god tillgång till kommunens välfärdstjänster och 

kommunen ska tillhandahålla tjänster, vilka förenklar för medborgare och företag. 

Kostnadseffektiva lösningar är en fömtsättning för ett hållbart digitaliscrat Herrljunga 

kommun. 

Övergripande m§l 

Herrljunga kommun ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i allt 

förändringsarbete. 

Vad är det? 

Vid förändringsarbete ska alltid prövas, vilka digitala lösningar som underlältar 

för ä n d r i ng en. 

Herrljunga kommuns digitala kommunikationer ska varu effektiva, säkra och robusta 

1-Icrrljunga kommuns förvaltningar ska vara effektiva. rättssäkra och innovati\'n. 

3 



Bilaga l, KS § 8/2019-01-21 

2. Delmäl och ''Vad är det? 
Det övergripande m~let bryts ned i fem delm~l. 

Delm§len är: 

• D-infrastruktur: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare ha tillgång till infrastmktur, som 

medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering 

Vad är detför Herr!funga kommun? 

Herrljunga kommun skall tillse alt den digitala motonrägen är tillgänglig, enkel, 

säker och robust över tid. 

• D-kompetens: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare kunna använda och utveckla sin 

digitala kompetens. 

Vad är detför Herrljunga kommun? 

Samtliga medarbetare ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha 

förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen samt ta till sig nya 

arbetssätt och förändra arbetsprocesser med stöd av digitala l~älpmedel. 

• D-trygghet: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare på ett säkert sätt ska kunna ta del av, 

ta ansvar för och ha tillit till det digitala samhället. 

Vad är det för Hen·y·unga kommun? 

Samtliga medarbetare ska ha tillgång till digitala tjänster med trygg, säker och robust 

leverans. 

• D-innovation 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare i förändringsarbetel ges möjligheter 

och uppmuntras i användandet av digitalt drivna och beprövade innovationer. 

Vad är delför Herr(iunga kommun? 

Samtliga medarbetare ska ges möjligheter och uppmuntras att använda digitala 

beprövade innovationer i verksamhetsutvecklingen. 
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• D-ledning: 

I Herrljunga kommun ska styrning och ledning präglas av relevant, målmedvelen 

och rällssäker effektivisering och kvalitetsutveckling med digitaliseringens 

möjligheter som bas. 

Vad är detför Herrljunga kommun? 

Chefer och ledare ska aktivt medverka till att digitaliseringen av välfärdstjänsterna 

utvecklas, förvaltas och följs upp i alla led. 

3. Genomförande genom ett kontinuerligt engagemang 
Herrljunga kommun skall nogsamt följa den digitala utvecklingen i Sverige och utveckla 

de kommunala digitala välfärdstjänsterna. 

Respektive facknämnd ska fastställa digital strategi och 3-årig handlingsplan med 

kostnadsbedömning för facknämndens ansvarsområden. Underlaget ska utgöra underlag 

i den 3-åriga budgetplaneringen och ska ange ambitionen avseende 

digitaliseringsutvecklingen inom verksmnhetema. 

Kommunledningsgmppen (KLG) utgör styrgrupp och ansvarar för genomförande aY 

digitaliseringsstrategin. Uppdraget för styrgmppen är alt tillse ett effektivt 

genomförande av digitaliseringsprocesserna och att det finns en röd tråd i 

genomförandet och att resurser läggs i rätt område, i rätt tid till rätt kostnad. 

För det operativa samordnings- planerings- och genomförandearbetet utses 

samordningsgmpp för genomförande, under ledning av IT -chef. 

Respektive förvaltning ska utse representant i samordnings gruppen. 

Respektive förvaltning ansvarar för genomförande med samordning genom 

samordningsgruppen. Samordningen ska säkerställa att största medborgarnyttan uppnås. 

Engagemanget och den digitala förståelsen skall fim1as från den yttersta 

kommunledningen och ända ut till respektive medarbetare inom kommunens 

verksamheter. 

Ett starkt partnerskap med innovatörer, andra kommuner och leverantörer är 

framgångsfaktorer. 
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Ansvar och uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 

samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag 

att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer 

övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 

verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter 
samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av 

kommunal och regional verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för 

samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin 

uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i boks l ut. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstymingen av den kommunala verksamhet som bedrivs i 

bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med 

berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m. 

Gemensamma servicenämnder 

Två gemensamma servicenämnder inrättades l januari 2015 mellan Herrljunga kommun och 

Vårgärda kommun. En servicenämnd bestär av verksamheterna ekonomi och personal och har 

Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och 

te! efoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya 

ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. 

Fortfarande finns vissa förbättringsbehov. 
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Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledning 
Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens 

verksamhet mot uppsatta mål. 

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. 
Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus 

Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt 

den översiktliga samhällsplaneringen. 

Administ.-ation och kommunikationsenheten 
Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv 
administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt 

och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande 

styrdokumenten är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registraturen 
ska bidraga till god insyn i kommunens verksamheter. 

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. 

Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och 

övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen 

och få hjälp med sina ärenden. 

Set·vicenämnd ITNäxelffelefoni 
Servicenämnden ITNäxelffelefoni inrättades den l januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter 

finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden 

ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom 

att öka användarvänligheten för kommunala ITNäxel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara 

en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälpavIT i samtliga 

verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska IT
säkerhetsnivån är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av 

ITNäxelffelefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till TT-tjänster 

samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation . 
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Servicenämnd Ekonomi/Personal 

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med 
Herrljunga kommun gemensam servicenämnd. Vårgärda är huvudman för 
denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka 
stödjande för chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningen ansvarar för 
intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska uppföljningar, 
såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för 
politiska beslut. 

Personalavdelningen har två huvudområden-en HR-avdelning som ansvarar 
för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en 
Löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och 
förtroendevalda med flera. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig 
personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med 
arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, 
rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat 
samverkansprocesserna och pensionsfrågor. 

Planerat i verksamheterna 2019 

Kommunled ni ng 

Prioriterade arbetsområden för kommunledning är att utveckla bästa möjliga klimat för 

företagande. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i 

vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad 

inflyttning. 

Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i 

Herr! j unga. ställningstagande ska ske avseende hur ansvaret för besöksnäringen ska hanteras i 

ett framtidsperspektiv. 

Den 2017 antagna översiktsplanen ska ajourhällas och uppgraderas med syfte att ånyo antas 

inom mandatperioden. Planering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska 

prioriteras. Planering och genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att 

längsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per är. 

Prognosticerad befolkningsökning kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och 

skolor. 

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra 

ny i n flyttade. 

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, 

särskilt pä våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och 

Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser. 
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Uppgraderad vision för HerrljWlga kommun, Vision 2035, ska påbörjas och antas senast våren 

2020. 

Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. stationshuset med omgivning 

har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas 
avseende attraktivitet. 

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare ska 
utvecklas. 

Samarbetet mellan Herrljunga/Värgärda behöver utvecklas ytterligare för att bättre kunna 

möta framtidens omvärldsreal iteter. 

Den allmänna samhällsutvecklingen kräver förbättrat trygghetsarbete, med nya metoder och 

arbetssätt, med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, 

företagare, förtroendevalda och medarbetare. 

Kris- och beredskapsansvaret kräver att risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt därtill plan 

för extra ordinär händelse arbetas fram och antas samt utbildningsplanering avseende kris och 
beredskap samt säkerhet genomförs. Arbetet med att utveckla informationssäkerheten och 

efterlevandet av den nya lagstiftningen avseende den personliga integriteten samt kommunens 
ansvar för det civila försvaret ska prioriteras. 

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och Wlgas uppväxtvillkor. 

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och polis ska skapa bättre förutsättningar för 

trygghetsarbetet, bland annat med samordnade och riktade insatser till barn och unga som 

ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 

Administration och kommunikationsenheten 

Året 2019 ska handla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska 
fungera som ett tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta 
information och engagera sig i demokratifrågor. Administrationen ska digitaliseras och vi ska 
fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar kommWl där det är gott att leva. 
Informationssäkerhetsarbetet ska utvecklas - våra informationstillgängar den ska hanteras 
säkert och korrekt. 

Set-vicenämnd ITNäxei/Telefoni 
IT- tratcgin 

Fortsatt arbete med att genomföra IT strategin 2019- 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte 

av gmndsyslem från Novell till Microsoft. Bytet kommer alt ge synergie/Iekter mellan kommunerna, 

samt en standardisering till övriga marknaden. 
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Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania. 

"Sätta" ekonomin 

Arbetetmed att la fram avtal mot verksamhetema fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de 
ekonomiska transaktionema till servicenämnden. 

··sälla·' Lj iln tcrn a 

Under 20 19 kommer !T /Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara 
tydlig ut till verksamhelerna och på så vis får en tydlig bild av vad som förvänlas av !T/Växel och 
telefoni. 

Ständigas l'örbiillringar av processerna 

Vi kommer alt förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process standard 
som används av IT organisationer. 

Se1-vicenämnd Ekonomi och pe•·sonal 

Under 2018 har ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla och förbättra 
arbetssätt och rutiner i avdelningen. Ett större utvecklingsarbete har 
genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för 
leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet 
Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta under 2019. 
Fokus kommer också att finnas gällande att gå igenom och se över processer, 
rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad 
ekonomiverksamhet i häda kommunerna. 

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd 
till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de 
processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag arbetar utefter. 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt 
inriktade på kommunens politiska mål för personal - att sänka sjukfrånvaron och öka andel 

heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande 
projekt - att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla chefers 

uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM och ett intern chefsförsörjningsprogram Olika 

processer kommer att ses över för möjligheten att digitaliseras under 2019. Detta gäller 

framförallt övergripande introduktion, utbildning och marknadsföring av kommunerna. 
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M§l 2019 

InriktningsmJ/ och prioriterade mJI 

l. Herrljunga kommun ät· en kommun där det är gott att leva! 

l: l Antal bostäder, Antalet nybyggda 5 J 5 st 30 st 30 st 30 st 

lägenheter och småhus ska bostäder 

öka 

l :2 Andel av befolkningen SCB-statistik inom Andel Andel Förbättra 

inom åldersgmppen 25-40 åldersinten,allet i procent 2,3 '!lo % 
år ska öka 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbat· kommun! 

: Prioi~iterat mål ·;_:~; .· ~ ~ · . ; Målindilmtor Boksl :: Prog Mål ' MM ·~. t[Mål-;·_:.-;;: 
,·., .· \ .. . .:. 

" : 2018 
l l ' l;-...... -~1 

:::~·-.·~ ':.:·.·:·:: . :: <•,. t•l ~ ... l• ' :,!· 2017 ·2019 ;, 2020 .:;--··:;20~~ :::~1 
' ... •! : l ,. . ;:-·H~~-· i'' ... ·-·, ·-· . . . , 

l • ... '. \ •• 

2: l Tätorter och byar Installerad effekt per capita 75 100 

planeras och bebyggs på (watt/capita) 

ett sådant sätt alt energi 

och bränslen kan användas 

effektivt 

Antalet planerade lO st 15 st 70 st 70 st 40 st 

nybyggda bostäder i 

utpekade tätorter i ÖP. 

Herrljunga, 

Ljung/annelund, hudene, 

molla, Od, eggvena, 

eriksberg. 

2:2Verka för Antal feriearbetare 44 42 

ungdom s syssel sätl11 in g 

under lov och ferier 

Antal 5 3 

sommarlovsentreprenörer 

*Information saknas 

7 

Af/ 
f . 



Bilaga 1, KS § 9/2019-01-21 

3. Henljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla 

3: l Andel medborgare Rekommenderar Du * * Förbättra 

som rekommenderar andra att flytta till 
andra att flytta till kommunen 

Herrljunga ska öka 

Andelen invånare som Antal Ökning Ökad 

väljer bo i Herrljunga ska inflyttade/utflyttade. om 3 inflyttning 

öka personer 

3:2 Förbättra Antal folkhälsoaktiviteter 24 <30 

fömtsättningarna för som kommunen är 

mötesplatser i Herrljunga delaktig i. 

kommun. 

Antalet besökare 2813 < 3 000 

familjecentralen 

Antalet besökare * 90!115 

fritidsgården besökclre 

per vecka 

*Information saknas 
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4. Herrljunga kommun hat· ett dynamiskt och lokalt förankrat näl'ingsliv! 

~!fi?~i~~~~fmäl_. ·' ·> :· :i Miilindilmtor Bol{sl ': Prog Mål 'Mäl :::M.ttf··;: 
:~r1 :' •'t'l,' · •j.,.·,l'':\ .. ~·: • ,/· • 2017 l 2018 l 2019 '· 2020 1:·202] ' 
~~~ .. ~;f.\~'~~ 'r <: .=, • ~~ :'=- ':_ : .':~~ • ::~ _ :L l~- 1 ~· ·~ Ji~·1;2; .. :~l~ 
4: l Samarbetet Skolans attityd till 2 förbättra förbättra 
gymnasieskola - näringsliv företagande 
ska stärkas 

4:2 Företagsklimatet ska Rankingens 27 förbättra förbättra 
förbättras sammanfattande omdöme 

Tillämpning av lagar och 24 förbättra förbättra 

regler 

Tjänstemännens attityder 35 förbättra förbättra 

till företagande 

Kommunpolitikentas 50 förbättra förbättra 

attityder till företagande 

Allmänhetens attityder till lO förbättra förbättra 

företagande 

Service till företag 28 förbättra förbättra 
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Ekonomi 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 är 34 973 tkr vilket är en ökad tilldelning med 557 tkr 

jämfört med föregående är. Budgetens förändring mot föregående är kan härledas till följande 
områden: 

Politisk justering enligt tidigare beslut där utvecklingsmedel om l 995 tkr flyttas 

tillbaka till gemensamma intäkter/kostnader. 

Löneökningar enligt föregående års lönerevidering. 

Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om l ,9 %på externt och 2,3 %på 

internt 

Ramväxling 314 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning tillIT avseende en 

60% tjänst !T-support 

Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning till IT avseende ytterligare 40 % -
tjänst !T-support 

Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 
Nationella beslut 10 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende 

Offentlighetsprincipen 

Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april 

och ligger inte med i kommunbidraget 

Ramväxling om 55 tkr avseende ej utdelad lönepott gällande 

informationssäkerhetsarbetet från Finanskontot till Kommunledning. 

Ramväxling om 113 tkr från bygg/miljö till Kommunledning avseende 

nämndsekreterare. 

!Område ·;"'":::: .... ~~- .. ,·.-;. .... · .. · · : ·' Summa För1,·dligandc '. · .' 
t 

•-k·'"·<~~-,; .. :;. -~~ ... -::~:· -.. .. .jl 'l • - ) 
~~;f'·,- _,·,r·,(·: · . : · ·· · · · (tl•r) · · 
l': •• ..t.~ • .,; • .!..,.'. -•.-:C:.·J~~- ---~ •.L r l·~. • • - - -' • .- • .,;. __ _.__'_ ~- ~ J 

Lönerevidering 437 2,6% uppräkning 

Prisuppräkning 333 1,9% + 2,3% uppräkning 

Kapitalkostnadsförändring l 056 Utförda investeringar 

Nationella beslut lO Offentlighetsprincipen 

Politisk justering -l 995 U l vecklingsmedel 

Ramväxlingar 314 l T-support 

Kompletterande ramväxling 234 !T-Support 

Ramväxling nämndsekreterare 113 Från BoM 

Ej utfördelad lönepolt 55 Inionnationssäkerhelsarbelel 

Total förändring 557 
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Summa intliktcr 

Personnlkostnnder 

Loblkostnader, energi, VA 

Övriga kostnader 

Kapitalkostnader 

- 17 936 - 12 993 

19898 18367 

2619 1911 

28 252 26 223 

Organisatorisk fördelning per ansvar ...... 
Kommunledning 9 571 
Adn1.-och kommunikation 3 919 
TT N äxelffelefcmi s 437 
Rcccplion 442 

Ekonomi 3 902 
Personal 

Summa 
Kommunbidrag 

Resultat 295 

Intäkter -17 936 
Kostnader 51955 
Nettokostnad 34 019 
* Kommunbidragel innehåller IIJncpoltsfljrdelningjlJI' 2018 

8 015 

4 207 
6 142 

465 

4 667 

-12 993 

48 403 
35 410 

Budgetfördelningen år 2019 bygger på uppräkningar från 2018. Kommunfullmäktige har tagit 

hänsyn följande aspekter: 

• Lönerevidering på 2,6 % 

• KPI-uppräkningar 1,9% externt och 2,3% internt 

• Politisk justering till KS- l 995 tkr 

• Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 

• Nationella bes! ut l O tkr avseende offentlighetsprincipen 

• Ramväxling 314 tkr för U-support (60% tjänst) 

• Kompletterande ramväxling 234 tkr för ytterligare IT -support ( 40% tjänst) 

• Ramväx l in g om 113 tkr från bygg/miljö avseende nämndsekreterare. 

Il 
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Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och 

räknar upp med antingen PKV eller löneuppräkningen. Vmje verksamhet får i sin tur höjd 

med de tiotusentalskronor som motsvarar uppräkningarna, efter dettajusteras det på 

kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom respektive verksamhetsområde. 

Inför 2019 har en omfördelning om l 139 tkr gjorts m el l an servicenämnd och 

kommun ledning. 

Föregående år låg utvecklingsmedlen fördelat på både gemensamma kostnader/intäkter och i 

kommunbidragsramen. Genom ramväxlingen på l 995 tkr flyttas alla utvecklingsmedlen till 

gemensamma kostnader/intäkter. 

Investeringar 
Investeringsbudget antagen av KF juni 2018 

S:a investeringar gm TN o o o o 
Markköp 180 l 000 2 000 2 000 
Genomförande IT -strategi o 2 000 l 500 l 500 
IT -kapacitetsutökning o 2 000 2 000 o 
Ombyggnation Wifi o o 
Herrljunga bildning 

300 300 

Konstgräsplan Herrljunga -100 o 5 000 o 
Kom.ledn. teknik o o 
Kom.ledn. Brandstation o o 
Kom.ledn. tillträdesskydd o o 
Kom.ledn. IT -säkerhet o o 
S:a investeringar egna 80 5 000 10 800 3 800 
TOTALA 

80 5 000 
INVESTERINGAR 

10 800 3 800 

Kom.ledn. = Kommunalledningsfönnäga 

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt 

de kommande åren 2020-2021. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden. 

12 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-1(L18) 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § l kommunallagen. OPF
KL 18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

l. Inledande bestämmelser 

• Pensionsmyndighet 

• Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

• Aktiva omställningsinsatser 

• Ekonomiskt omställningsstöd 

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestätmnelser 

• Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

• sjukpension 

• Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel l 

Inledande bestämmelser 

§ l Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF
KL18. 

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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l(apitel 2 

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalforbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med smrunanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller for fortroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestätrunelsema gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestätrunelser för förtroendevalda. 

§ 2 Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd forutsätter att den fortroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller f1era uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a§ LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

Respektive kommun , landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella forutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

§ 4 Ekonomisl\t omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års salrunanhängande uppdragstid. 

~(/-/ 
, / .. 
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F ör varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kmmnunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendennånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med smmnanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kmmnun, landsting/region eller kmmnunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års salrunanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för alhnän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a ~ LAS 
angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kmmnunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7 Uppgiftsslcyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lätnna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan- om särskilda skäl föreligger- besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap . l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF -KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestätmnelsema tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsfönnåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4- 9. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
satmnanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

F ör förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 §kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterfönnån eller tjänstepensionsfönnån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbel opp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbas belopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

F ör förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB ). 

Anmä1·kning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

F örtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
fonn av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet 
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§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses smmnan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kmmnun, landsting/region eller kmmnunalförbund. 

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna infonnation till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskmmnelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

A v giftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av fönnånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

F örtroendevald är skyldig att lätnna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensions behållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendevald genom att lätnna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kmmnande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ l o sjukpension 

sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som rar rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 §kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

l. sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk
eller aktivitetsersättning. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendeval de 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11 EfterJevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt§ 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Bilaga 1, § 11/2019-01-21 

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt§ 6, till 
fönnånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 %av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av fönnånen börjar. 

§ 12 Vissa insl{ränkningar i rätten tillpensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsfönnånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsofonnåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19,20 a och 100 a§§ lagen om forsäkringsavtaL 

§ 13 Finansiering 

F ör utfåstelser enligt dessa bestäimnelser svarar kmmnun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfårdar. Den fortroendevalde eller 
fönnånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär for att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt forverkar rätten till 
fönnåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfarätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag. 
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestä1mnelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kmmnunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL1 8 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från srumna tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 2 Rätt til1 familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till fruniljeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt§ l, 

b) under tid då han eller hon rar sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § l O 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendeval de av l i der: 

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punktema 

b)- c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4 Familjesl{ydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till fönnån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga fönnånens värde 
l, l inkomstbasbelopp delat med tolv. Fönnånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6 Familjesl~dd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fYller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7 Berälming och utbetalning av familjes~dd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till famiUeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig fönnån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Fönnånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet 

Det sammanlagda månatliga fönnånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga fönnånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av l ,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan fönnån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda fönnåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på fönnån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

N är anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

F ör att rätten till fönnån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på fönnån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket F AL. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL 14 
har antagits. 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, 
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmånerinivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regel verk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF -KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet A KAP
KL. "Åiderspensionsintjänandet" (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda. 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL 14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL. 

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till attjämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers. 

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med "tidigare uppdrag" 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3). 

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samtOPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § l mom. 3). 
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt. 

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40% av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40% av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL. 

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligtOPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser§ l , utser en särskild 
"pensionsmyndighet", dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna. 

Gällande ändringar och tillägg ti Il bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF
KLI8 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäkti ge beslutar. 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning. 

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
faststäBandet av det lokala regel verket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt§§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a§ LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram. 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. l händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldral edi ghet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden . 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbel opp. 

Ekonomiskt omställningsstöd är attjämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräl dra ledighet. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald : 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och 

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden . 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt skatteförvaltningens definition (från år 20 12) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som skajämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
da!,Ttraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst Ä ven det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet ochjordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandeL 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
"pensionsavgifter" och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 

6 



Bilaga 1, § 11/2019-01-21 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2018-09-14 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget. 

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2). 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst(§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
fö11roendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling). 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL 18. 

Pensionsavgifter(§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30% på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a§ LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 %på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital. 

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut. 

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen "nedsatt arbetsförmåga i uppdraget" ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden . 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Ä ven här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+ l) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+ l). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6% ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6%. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
all män pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+ l) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+ l) innan pensionsbehållningenbörjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
böljar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

sjukpension(§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100% och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50% så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet 

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning. 

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning. 

Efterlevandeskydd(§11) 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med "efterlevandeskydd" avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring. 

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte. 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med "familjeskydd" avses en fastställd förmän som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande. 

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

10 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Bilaga 1, § 11/2019-01-21 

2018-09-14 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten. 
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1. Allmänt om delegation 

1.1 Syfte och avgränsning 
Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: 

• att avlasta det politiska organet mtinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av 
principiella ärenden 

• att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare 

Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras är bl.a. att det föreligger alternativa lösningar och alt 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 

Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en laglighetsprövning 
kan göras av besluten. 

Revidering av delegationsordning ska göras vid förändringar i verksamheten. Minimikravet är att den 
revideras inför varje mandatperiod. 

Utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar och tillsynsansvar ska kommunstyrelsens 
delegationsordning tillämpas i respektive nämnds delegationsordning. Nämnden fastställer delegal inom 
sill ansvarsområde. 

Genom delegation nyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder in helt i 
kommunstyrelsens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett 
kommunstyrelsebeslut respektive nämndbeslut. Beslut som fatlas på delegation gäller direkt och knn inte 
ändras av styrelsen/nämnden. Däremot kan kommunstyrelsen återta sin delegation, även för ett enskilt 
ärende, men detta får inte rättsverkan på redan fattade beslut. 

Nämnden kan delegera sin beslutanderätttill: 

• en grupp av ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, l ex. ett utskott cllci u;imndcn.; 
pres id iu m 

• enskild ledamol eller ersättare inom nämnden 
• enskild anställd inom kommunen 

Kommunallagen lillåler inle delegation !iii ell prosiditt±&.-

I Herrljunga kommun gäller generellt att kommuneflefdirektör och förvaltningschef har rätt att 
vidaredelegera delegationen om inte annat anges. 

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med vägledande 
beslämmelser utfärdade av nämnd/styrelse. 

Delegaten har också att beakta gällande beslut om anslag och budget samt förvissa sig om att de resurser 
som behövs för att verkställa beslutet står till förfogande. 
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Varje beslut ska innehålla uppgift om vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vilket beslut som 
faltals och vad beslutet avser samt vid behov kostnadsställe. 

Tillämpningsanvisningar finns i Riktlinjer för dokument- och ärendehantering. 

Beslut som fallas inom ramen för verkställighet grundas ofta på instmktioner, avtal eller policy och ingår 
oftast i tjänsten. Typiska exempel på sådana beslut är tillämpning av tjänstledighetsregler, tilldelning av 
förskoleplats enligt regelverk och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Sådana beslut kan heller inte 
överklagas. 

Antalet beslut som fattas som ren verkställighet är mycket omfattande. Det finns inte någon mening i all 
lista alla möjliga beslut som kan fattas som ren verkställighet. Ett mindre antal verkställighetsbeslut finns 
listade i delegationsordningen för att klargöra att dessa beslut är, just verkställighet, 0/). 

Fullmakt skiljer sig från delegation på flera sätt. 

Fullmakt ligger inom ramen för civilrättens område och avhandlas i avtalslagen. Lagen utgår från 
gmndtanken all fullmakten är en förklaring av fullmaktsgivaren (det politiska organet) att fullmäktigen 
(förtroendevald eller tjänstepersoner) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren 
tar således på sig ansvaret för de rättshandlingar (avtal mm) som fullmäktigen ingår för dennes räkning 
inom fullmaktens gränser. Beslut och andra rättshandlingar inom ramen för en fullmakt kan inte 
överklagas genom kommunalbesvär. 

En delegat däremot, har en organställning genom att delegaten går in i kommunstyrelsens ställe och 
beslutar. 

1.2 Kommunallagens regler 
Kommunstyrelsens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i r, ·; 1 .~(t~~'. 7 bp "· / och 
i speciallagstiftning. Observera att i kommunallagens mening är även kommunstyrelsen all betrakta som 
nämnd. 

2.2..__h. (' ') 7 ti 
~ o J ,J 

En nämnd får uppdra åt j)h.·sidici. ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte i de fall som avses i~ () kap 3X ~ · 

En gemensam nämnd får även under samma fömtsättningar uppdra åt en anställd i någon av de 
samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 

:34-§--6 kap 38 § 
I fö(jande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
l. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäkiige liksom yttranden med anledning av alt beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 
5. i.il cndcn som enligt lag eller :1nnan f'örfat1ning inte far delegeras. vissa ärenden, som anges--H-ärsk-i-14ft 
föreskrifter . 
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36--§ 6 kap 39 § 
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en mman ledamot som nämnden har utsett att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

~6 kap40 § 
\: ämnelen s kil bcslulcl i \ii k en ulstriickning beslut som hm fattals med stöd uv uppdrag (:nlil!.l :~ 7 ~ ska 
anm:ilas till den. Beslut som inte anmiils ska protokol!Cöras siirskiiL om bcsluhA far Ö\ crklagas cnhgl 
bcsiiimmclsc:rna i kommunallagens 1 J :c kapitel 

S<\d:ill:l beslut SOlll il\ ses 1 Ii kap]')~ ska anmi\[as yjJ nällllldens fliiSli.l SillilllHllllriidc 

Beslut som har fallals med slöcl aY t1!=119dreg enligtJJ § skall anmälas till näellldema som aestt:inlmer i 
Titken ordning delta skall ske. 

7 l ,- § Kap J . 

En n~imnd rar uppdra al en ansUiHd hos kommunen eller lilndstingcl alt heslutapa n:imndc.'ll'> vi.ignar 1 Cll 

1·issl iircndc efter en\ is~' grupp ;l\ iircntkll, dock in! c l dc J'(il] SOlll a\'S(.'S i (l kap 38 ~ -

7 kap 6 § 
Om en niimnd med stöd HY 7 kap 5 § uppdrnr at .;m förvaltningscher inom nämndens 'crksamhctsotnnuk 
all Cntta beslut. filr n~immkn överlilla at förvaltningschefen att i sin tur uppdr;1 i\l en ann:111 :ll1Siiilld inom 
kommunen c! ler lands i i u gel all fatta beslukt 

Gm en nän+Aei-eJ.IeF-gomensam nättmd-fl't-ecl-städ av :n § uppEifar åt en förvaltningschef inenl-RäfltnåeHs
,·erksamhetsområde all falla aeslul, får nämnden överlåta åt förvaltningsohofon au i sin lur upj:ldfe ål en 
ann1m anställd inom l<oln:munen eller lanastinget ett sesluta i stället. Sådana eoslut sicall anmälas till 
förvelin ingsehefen. 

7 kap 7 § 
Om en nämnd med stöd <lY 7 knp S ~ uppdrar at en anstii!Id at! besluta p~i ni\mndcns YiignilL !':ir nämnden 
s!iil1:1 upp villkor som inneblir ntl brukarna av niimndcns ~iänskr ska ges tdlfällc il!\ liif?,ga Jl·;ml försLig 
eller att \-ltra sig. innan b~'slulcl i':1Has. Nämnden fiir ocksa bestömma all en ans!iilld f<\r f:1t1t1 bGslul endast 
om f'örclrädar(' !ör brnkama lwr tillstyrkt beslutet. 

GUl eu nä1nnd medslöd a'<' 33 ~ ttppdrar Ål en anstäl ld aH aeslt1ta på Hämndens Yägnar får nämnden 
uppställa •,·illkor som innebär au de som ulnyt~jar nämndens Ljfu1sler sl<all ges tillfälle att lägga fram 
.ferslag eller all yltrn sig, innan beslutet fnllas . Nämnden far oekså föreslcriYa all en anställd fnr fAlla 
beslut endast om företrÄdare för dem som utnylljar nämndons tjänster har Lillstyrkl beslutet. 

1.3 Registrering och rapportering av beslut 
l princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. 

Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fallas 
med stöd av delegation. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till kommunstyrelsen i enlighet med 
Riktlinjer för dokument- och ärendehantering. 

;(//P 
/ '" 
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Ett beslut som är fattat på delegation ska kunna överklagas liksom andra beslut som nämnd/styrelse 
fattar. Därav följer vikten av att delegationsbeslut anmäls. Anmäls inte besluten eller försenas anmälan 
av beslut, förlängs överklagandetiden med motsvarande tid. Tiden för överklagande löper 3 veckor från 
att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. 

Förvaltningslagens särskilda regler gäller i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Enligt-§ 
~ 44 § FL börjar klagotiden löpa från den dagen part har fått del av beslttlel d.:·.l nv b-:·slulct genom 
b~'~dutS 1'11) ndighc! cn . 

I delegationsordning nedan, finns beteckningarna F, D respektive V. 

F anger a11 ärendet hanteras med fullmakt, V anger att ett beslut ska betraktas som ren verkställighet utan 
formellt krav på återrapportering till KS. D anger att ärendet är en delegering med ålerrapporteringskra,· 
till K~ , inom vilken KS b0slnlar om hmtn·id<J ii rell(lct ska aterrapporteras til l KS cll e1 inte. l 
dclcgcringsordning .. ~n ;il dl'lcg.crade är .. ~ndcn markerade med D l för beslu t som ska alerrapporkora:; till 
I~S, och rncrl D2 för heslu t som ska dokumenteras och [ön aras hos hc-.slutsfnttarcn. 

Beslut av delegat ska skriftligen anmälas till nämnden/styrelsen nästkommande sammanträde. Beslut 
som fattas med stöd av vidaredelegation från Kommuneflefdi1 ck! ör eller förvaltningschef ska rapporteras 
till kommunefl.efd ircktör/förvallningschef. Syftet med krav på återrapportering är att nämnden/styrelsen 
ska få information och kunna utöva kontroll samt att beslutet blir registrerat. 

1.4 Begränsning av delegation 
I de fall delegaten inom ramen för lämnad delegation har att fatta ett beslut av principiell betydelse eller 
som annars är av större vikt skall ärendet lyftas till kommunstyrelsen för bedömning/beslut. Detsamma 
gäller om det politiska momentet i ärendet kan antas vara stort. Delegaten har att i dessa fall överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen/nämnd för avgörande. Delegationen omfattas således inte av denna typ av 
ärenden. 

1.5 Allmänna delegeringsregler 
Överordnad chef äger rätt alt fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteperson vid 
ordinarie delegats frånvaro , vid jäv eller om delegaten överlämnar ärendet till denne. Den som förordnats 
som vikarie för viss tjänsteperson inträder som delegat i dennes ställe. Kommunefl.efdircktörc.n har rätt att 
falla beslut i stället för samtliga tjänstepersonsdelegater. 

Den som av kommunstyrelsen utsetts till delegat har rätt att underteckna de avtal och andra 
rättshandlingar som erfordras för verkställande av delegationsbeslutet 

I Herrljunga kommun gäller generellt att konununeliofdi r~~kteF och förvaltningschef har rätt att 
vidaredelegera ärenden som är lämpliga att vidaredelegera och om inte annat anges . 

Vid kommunstyrelsens ordförandes bortovaro inträder kommunstyrelsens vice ordförande som delegat. 

1.6 Förkortningar 
F = Fullmakt D= Delegation V= Verkställighet 
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2. Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
Delegationsordning avseende Upphandling/Inköp/ Avtal, Extra ordinär händelse, Krisledning och IKT liT 
gäller [ör samtliga nämnder. 

Tillämpliga delar utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar för funktionema administration, 
ekonomi, organisation och personal ska tillämpas inom respektive nämnds ansvarsområden. 
Servicenämnd har att fastställa delegationsordning för ansvarsområdet. 

Innehållsförteckning delegationsordning: 

A Allmäm1a administrativa ärenden 

B. Extra ordinär händelse och krisledning 

C. Ekonomiärenden 

D. Upphandling/Inköp/ Avtal 

E. Organisationsärenden 

F. Kommunstyrelsen som personalorgan 

G. Personalärenden 

H. Lönesättning 

I. Tjänstledigheter 

J. Arbetsmiljöarbete 

K. Lokalplanering och Lokalanvändning 

L. IKT/IT 

M. Samhällsplanering 

N. Mark- och exploateringsärenden 

O. Fastighets-, markköp respektive försäljning TN (KF) 

SerYieenämnel Ekonomi/Perse:tta+ 

P. Allmänna eeh adminisiTatiYa ärenden 

Q. Ekonamt 

R. Upphal'<d ling, inköp aYtal 

S. KS ansYar som personalorgan 
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T. Personalärenden 

U. bönosälllling •,·id nyanställning/Beslut om tji 

V. Ärenden avseende arbelsmiUöarbete 

A. Allmänna administrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat F/D/V Not 

A. l Underteckna gåvo- och lånehandlingar, Kommunstyrelsens F Finansiella aytal 
borgensärenden samt avtal och förbindelser av ordförande (KSO) rapporleras till ek 
principiell betydelse. 

Ersättare: 
chef 

Kom m u nslyrelsens 
Handlingar ska 
kontrasigneras av 

andn1 vice kommuneltefdirc 
ordförande (2:a V ldör 
KSO) 

A.2 Representation (förtroendevalda) Ordf. i resp. Dl 
nämnd/styrelse 

A.3 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser Ordf. i resp. D ! 
och dylikt upp till 7000 kr per person nämnd/styrelse 

A.4 Beslut å kommunstyrelsens vägnar enligt 6 bp * KSO Dl 6kap~ YJ ~ 
39 KL komnnmallageH (6:36) i fall som är så kl.. 
brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan 
avvaktas 

A.5 Fatta beslut i framställningar från föreningar, KS Ej Inom budgetram 
organisationer och företag rörande ekonomiskt delegerat för tillväxt och 
stöd. utveckling 

Ej inom ansvar 
förenings stöd, 
vilket åligger 
tekniska 
nämnden 

A.6 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens Kommunehefdirc Dl KL 6 kap l .'i § 
talan inför domstolar och andra myndigheter ktör (Kdir ) 
samt vid förrättningar av skilda slag E' J 

vidaredelegering 
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A7 Avge yttrande till länsstyrelsen i enlighet med 18 Kdir D2 
§ bag-ein-alffi.l.ä+r-1-<affi~ä>reR· a l; 11 i Ag ( 199 8: l 5O) 
Kam('f <lÖ\ en <lkningslag (20 i3 4fiO) 

A8 Beslut att inte lämna ut uppgifter/allmän handling Kanslichef D l 2 kap 14 §TF, l O 
samt enligt prövning av sekretesslagen eller att kapll-13§§& 
uppställa förbehåll av skilda slag inom Ersättare: 15 kap 2-3 §§ 
kommunens politiska beslutsprocess och 

Nämndsekreterare 
OSL 

kanslifunktionens ansvarsområden 
samordnare/ Kdir E. 

J 
vidaredelegering 

A9 Beslut att inte lämna ut uppgifter eller allmän Ekonomichef (Ek Dl 2 kap 14 §TF, 10 
handling samt enligt prövning av sekretesslagen chef) kap 11-13 §§ & L 
eller att uppställa förbehåll av skilda slag inom kap 2-3 §§ OSL 
ekonomifunktionens ansvarsområden Ers . Controller/ kdi1 

E' J 
vidaredelegering 

Al O Beslut att inte lämna ut uppgifter eller allmän Personalchef (Pers D l 2 kap 14 §TF, lO 
handling samt enligt prövning av sekretesslagen chef) kap 11-13 §§ & l. 
eller att uppställa förbehåll a\' skilda slag inom kap 2-3 §§ OSL 
personalfunktionens ansvarområden Ers. personalstrategi 

Kdir E .l 
vidaredelegering 

All Yttrande till domstol vid överklagande av beslut Delegaten i ärendet D l E. 
.l 

alt ej lämna ut allmän handling vidaredelegering 

A12 Prövning och beslut om all avvisa för sent Kanslichef Dl E. 
.l 

inkomna överklaganden enligt 24 oeh 27 §§ ~l 5- vidaredelegering 
:+(i FL 

A:-8 BeslHl aH A'•"··isa rör sen~ inl;omna ä~·erl<lagll:l:låen Kansliehof f) Bj 
oH~·~l~>S-1-agen ~ 2<1 E 19~ "'iaareeelegering 

AM Beslut om ändringar och tillägg i Kanslichef D l E. J 
13 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan vidaredelegering 

A~ Personuppgiftsbehandling inom KS Kanslichef D2 E. J 
l ~l ansvarsområden vidaredelegering 

Kommunstyrelse 
och respektive 
nämnd är 
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personuppgifts-
ansvarig 

A. M Rogist·eransvar ror 13CI'Setlfegisler för Kansliehof D2 Personregister 
15 komn-mHSt)'Telsen 

RcgistenmsYarig f'örtc('kning ska 
Ans\ ar !Or förteckning över finnas 
pcrsonuppgif!t;bchandling:lr för tillgängligt för 
Lommuns l) rclscn redovisning 

Resp. nämnds 
ansvar 

A.++ Beslut om aH bestämma änåamå l ooh 1neåel fef Kanslichef D.?. ~ 9 §~ ' .. PUb 
Iii persoimppgiCLer !W mindre prineipiell belyaelse 

~ 
l3cslutil om c]('i1 rcgistr('radcs räitighcter i friiga ·,·idarOflelqgering 
om r~i!t.:+;(', radering. begriinsmng <J\ behandling 
och öno:rföring n> personuppgifter till illll1311 An. l() .}o. 

pct·~;onuppgiftsans\ arig (dJ!ilp01iabihtc1) 
f{yrordn 1 n~)_cn 

nin11nd.s 
::Hl"~\ 

A-+& Bosltll om all inte liimna ~11 itlfem:talien till Elen Kanslichef D2 n ~ PUb 
17 registrerade 

;\rt [ '·,\ h } /.-

lkshn aH neka den begäran om d<lid:~k\ dd~~ 

dnllf~.~,( n 

E. 
J 

vidaredelegering 

R(•Sp lliirn11d:' 
ansYar 

A.+9 l:l1se eeh eHI IedigA ~~erse Htii~PgiA-sembtle Kansliehof D2 ~ 
l ~; Tifl.a-t=ed~~Rfl·f; 

pcrsonuppgi ftsbitriid('SJ\ tal med personer Behörig 
u\{m!('lr den kommunala organis:11ioncn som avtalsansvarig Art. 2X 3. 
behandlar fK'rsonuppgillcr för dataskydds-
Lommunsl)rcbcns r~ikning. förordning(' n 

Resp ni\m!lds 
ans1 ar 

A. W Tillståndsgivning enligt Lotterilagen Kansliehof D2 E' J 
19 vidaredelegering 
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Bcsöhsniirings -
ansvang 

A. U A v ge yttrande eller föra talan i ärenden rörande Förvaltningschef D2 Folkbokförings-
20 folkbokföringen (Fe) lag (1991 :481) 

Socialnämnd 

A.~ Besvara till styrelsen inkomna skrivelser där KSO v 
.21 styrelsens yttrande ej anses påkallat . 

A. ;g Göra framställningar till statliga verk eller KSO v 
n kommunala myndigheter i anslutning till 

styrelsens verksamhet 

A. M Avge yttrande i enlighelmed politiskt antagna Kd ir v 
23 styrdokument respektive handlingar 

A.~ Namnändringar och redaktionella ändringar i Kdir v 
2.·1 avtal och andra handlingar 

A. U Beslut om gallring i kommunens centralarkiv Kanslichef/ D2 
?.5 Arkivansvarig 

A ;t;+ Ansvar för diarieföring av ärenden, registrering, Kanslichef v Ska finnas 
2() och arkivering inom kommunstyrelsens tillgängligt 

ansvarsområde 
för redovisning 

Resp. nämnds 
ansvar 

A~ Tillstånd eller avslag att använda kommunens Kanslichef v Lag (1970:498) 
2'7 

w l vapen och logotyp om skydd för 
vapen och vissa 
andra officiella 
beteckningar 

Am Yttrande över länssty relsens remisser angående Kansliehof D2 
'V ansökning rörande borgerliga vigsel- eller ,:., ,\ 

regislrcri ng s förrällare K di r 

A.JG Yllrande ang. anlagande av hemvärnsmän Kdir D2 Hem Yiirns för-
.~ () ordning 

(1997: 146) 

A* Kommunens digita la anslagstavla Kanslichef v 
·~il 
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A.J.t:. Omprövning av beslut som fattas på delegation Delegaten i Dl 37 ~ FL 
31 urspmngsbeslutet 

A~ Beslut om rättelse av beslut som blivit fel på Delegaten i Dl % ~ FL 
.. ~2 gmnd av förbiseende och som är uppenbart urspnmgsbeslutet 

oriktigt 

B. Extra ordinär händelse och krisledning 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär 
händelse. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsen art och omfatb1ing. 

Grundprincipen är att alla givna delegationer fortfarande gäller, men krisledningsnämnden äger dock 
räll att återkalla givna delegationer och överta beslutanderätten i de ärenden som berörs av den 
extraordinära händelsen. Den som normalt sett har delegationen ska skyndsamt informeras om elt 
sådant återkallande. 

Vid extra ordinär händelse upprättas en ledningsgmpp, vilken tillika är beredningsgntpp för 
kris led n in g s nämnden. 

Beredningsgmppen leds av kommuneflefeltclircktören. 

Nr 

B. l 

B.2 

B.3 

Ärende 

Krisledningsnämnd vid extra ordinär händelse 
eller krissittwtion 

Utse ersättare för konununehefdit cktörcn vid 
kommunchefens planerade frånvaro vid extra 
ordinär händelse eller krissituation 

Beslut om säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 

Delegat 

Krislednings
nämnd 

K dir 

Sälwrhets 
saRlordHare 

Siikcrhcls
sk:,ddschcf 

B.4 Besluta om att bistå annan kommun som har KSO 
framställt begäran om hjälp p g a att det pågår en 

D/V 

Dl 

D l 

Dl 

Not 

Sammankallas 

Reglemente för 
Krisledn ings
nämnd samt 
Krisledn ings
plan för 
extraordinär 
händelse 

E. J 
vidaredelegering 

E. J 
vidaredelegering 

E. J 
vidaredelegering 

Il 
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extra ordinär händelse där, upp till ett värde av l O 
prisbasbelopp 

B.S Ianspråktagande av ekonomiska resurser inom K dir Dl E' J 
kommunstyrelsens ansvar vid extra ordinär vidaredelegering 
händelse, upp till 1 O prisbasbelopp 

B.6 Ansvara för, handlägga och arbeta fram Risk- S äl~:effiets v 
och sårbarhetsanalys inom samtliga nämnders s aa10rdnare 
och styrelsens ansvarsområde 

Kris- och 
beredskaps-
samordnar(~ 

B.7 Begära stöd från en mman kommun vid en KSO Dl E' J 
extraordinär händelse. vidaredelegering 

B.8 Lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild KSO Dl E' J 
som drabbats av en extraordinär händelse, upp vidaredelegering 
till ett hnh! prishasbelopp 

Sociu bd;rc; er;! re 
nas pa 
kontmsticL ll'n 
0513-! 70 (Hl 

Vidakul k) 
kon!cll '>l id) rinr·. 
i ! 2. tx; at! li1 ta b 
med so c ii1l 

! 
(sociala !(:11 

crbiud,>r 
ullf'iilhgt 'ill~d c:; 

malm.m} 

C. Ekonomiärenden 

Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar fullt ut för tilldelad budget. 

Inom fastställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut. 

Undantag finns om förbehåll eller annan delegation är fastställt/d. 

Det innebär i korthet att delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram. 

12 



Bilaga 1, KS § 12/2019-01-21 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

C. l Beslutsaltestant för kommunstyrelsens Kdir D2 Ekonom ich e f ges 
ansvarsområde räll all utse 

ersältare för sig 

Ek chef 
själv och 
bes !u lsatlcslanlcr 
och ersältare för 
s lyrelsens 
ansvarsområden. 
Förteckning Ö\'er 
dessa ska hallas 
aktuell och 
anmälas till 
nämnden/ 
styrelsen 

C.2 Beslut om ändring i atteslantförteckning under Ek chef D2 E' J 
löpande mandalperiod vidaredelegering 

C.3 Overenskommelse om betalning av fordran Ek chef/ Fe D l E' J 
vidaredelegering 

Rapporl till Ek 
chef 

C.4 Anstånd med eller avbetalning av skuld till Ek chef/ Fe D2 Rätt till 
kommunen till ett högsta belopp av 3 vidaredelegering 
prisbasbelopp 

Rapport till Ek 
chef 

C.S Anstånd med eller avbetalning av skuld till KS Ej delegerat 
kommunen över 3 prisbasbelopp 

C.6 Nedskrivning respektive avskrivning av KS Ej delegerat. 
kundfordringar Ö\ er cH haht prisbasbelopp Konkurser, 

bouppteckningar 
l dödsbo-
anmälningar ska 
vara avslutade 

C. 7 "\cdsk: j, l C l.. t ~1 vskm n mg av Ek chef Dl 
upp iill el t hah! pnsb<lsbclopp 

C.+S 
Avskrivning av Iönefordran under ett halvt Personalchef D2 
prisbasbelopp 

13 
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C.&-9 Lånefinansiering Ek chef D l Enligt Kf:s 
budgetbeslut 

Omfördelning av investeringsmedel inom Ks K dir Dl E' 
C.9 J 

lO fön,altning mellan verksamheter inom vidaredelegering 
budgeterad investeringsram 

C . .W Omdisponering av KF fastställd Resp. nämnd Framgår av 

I l investeringsbudget efter framställan från nämnd fastställda 
för samtliga nämnder. ekonomistyrning 

s-pnnctper 

C.++ Besluta om internbudget inom KS Ej delegerat 
!2. kommunstyrelsens verksamhetsområden 

c.~ Ta ställning till krav på skadestånd eller andra Kdir /Fe D2 E' J 
!J ersättningsanspråk vidaredelegering 

Fe inom 
respektive 
ansvars-område 
Försäkringsbolag 
ska alltid 
kontaklas 

C. +J Likviditetsförvaltning och löpande finansiella Ek chef v Inom ramen för 
l·l transaktioner finanspolicy 

C.+4 Långsiktig medelsförvalt11ing ink!. Ek chef v Inom ramen för 
15 pensionsmedelsförvaltning finanspolicy 

C. B Donationsmedelsförvaltning Ek chef v Inom ramen för 
l (; finanspolicy 

C.+6 A v ge yttrande i juridiska processer avseende Ek chef D2 Inom ramen för 
j 7 upphandling, inköp och avtal uppdraget 

inköp/upp-
handling/avta l 

C.++ Utse attestanter för utkvittering/uttag avseende Ek chef D2 Fastställd lista 
~~ bankmedel, plusgiro, bankgiro och checkar ska finnas 

tillgänglig på 
ekonomi-
avdelning 

Två attester vid 
vm:je tillfälle 

C.+& Utse attestanter för utkvittering av kommunens Ek chef Dl Fastställd lista 
l() postförsändelser ska finnas 

tillgänglig på 
14 
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C.+9 Kommunal delfinansiering i BU-projekt och KS 
211 andra regionala projekt 

~ ~Eie i !a~.:eringsärenåen EHft 

D. Upphandling/Inköp/ Avtal 

Uppln~nelliAg/1nkep,lay!al sker på tre olika samordniugsniYåer; 

Fön·altningsspecifik 
Herrljanga kommun 

ekonomi-
avdelning 

Ej delegerat 

t) 

Samorånaåupphanåling meEI andra kommuner resJ3ektive organisationer såsom r . J . .IL . ~ V I 

Kemmontt:IS med nere centrala UJ3phanålingsorgan 

A·,·en sa1»erånaå upphandling kAn ·,·ara rörvallllingsspeeifik eller lconHHungemensa m 

Poliey och Rii<Lii1~jer för inköp oeh tipphandling ska följas . 

Upphandlingsans·,·arig (U hA) i Werrljuuga kommun ska anlitas. 

Sfirskilda rilillinjer gäl ler ..-icl direklttf)phandling, samriiEI ska sl;e med upphtHldlingS<lllS\'Arig. 

~-1tköp a1· 'arore~t-l.jänsler iHOOHtti+»>+EieRS-flflsvaFSO-Itlrfide oel · ttEig-el-fl-ttS-ittg ska ske genant· 
.ffirval!ningarnus utsedda beställare. 

++14-g·r-tHt€1--föF-aHSka+H~~ph-and-1-ffig--s-ka-faffiSWH.J.EI...&t:lågel fillilA s, iHOitHH~-'eSWI~-»g-el-4ef 
e~<ploalering. 

Respekti·,·e sudgelansvarig chefliedare ansvarar för tilldelad bu~ 

Inom fastslälld btl4gelram råder rerkställighol fö r el<onomiskl relateraclo beslut. 

Undan~ag finns om förbehåll eller annan åelegation är fastställt/d. 

Del innebär i korthel aH dologalionsorelningen är öYerordnaEI verkställighet inom budgetram. 

Följande npphandlingsnid10r gäller 20 L 11. Ni·,·åorna upprälmas årsvis~ 

Direktupphandling tipp till 505 800 kr O)dd moms (20 14) 
----FörenldAd upphandling 505 800 kr l 806 427kr exkl moms (201 '1) 

Öppen upphanelling över l &OG 427 kr exkl moms (20 111) 

BeiOpJ>sgränsen rör upphandlinglinköp avser por upphandliagstillfiHie/ i11köpstiJifälle. 
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+-belo13pet ska inräknas· 

V i d kö~-a-v-!jät~et+-1.-GiiHa--stiHitlt&fl-f:eH~erleMIT-SOITI-i!IT&l-tMI.-iP.'SEIF-i:n*] US i\ 'O Opl::i-e+ler 
Via kö1> a.,. vara inköpssumma och elriftsl<ostnaclea (eKkl kapitalkoslnaa för de närmaste lre åren) 

.Gel-äi· inte tiiiRtet all Eiela upp avtalon/ inköpen i aYsikt att komma HHder de olika eoloppsgränserna. 

De ska iställotulga frän doA liPI>haHcllat~de mytH4ighelous ollor onhe!ens samlade inl<öpsbello;· ö\' en 1·iss 
ntra, tjänst eller eyggentroprenad. Ramavtal får teolmas mod löptid under högst fyra år. 

Delegali~ning avseonde UpphanclliJlg/Tnkäp/AYtal si< a gälla ±ör sam l liga nämnder. 

~ekliYe nämnel ska r:ast·stiilla delegation avseende delega+:-

Upphandlingsans;·arig förkorlas Ul1a 

Upptwndlinglnköp/avtat sk('f p[\ tr(' olika samordmngsnivacr: 
Fön al!ningsspccil'ik 
Förva!lningsö\<:.>rgripandc ~ Hcrrljungn kommun 
[ Jpphand!ing i samvc·rknn med andra kommuner samt med andra upphandlande organisationer silsom 
Kammnrko!!cgicl och SKL Komm~'ntus Inköpscentral 

Somordnad upphandling kan n1ra i~)rvaltningsspccifik c! ler förvultningsövergripandc. 

Policy och Riktlinje! f'ör inköp och upphandling skn ro!jns. 
Ekonom ichcf (L k chef) och upphaneiii ngssamorclnarc: (U so) i Herrljunga kommun s l:. a an l itns. 
Stirski!da riktlinjer gJlkr vid dircklupph:wd!ing diir samnid skn ske tn('d upphandlings:wsv:1rig. 

l n köp t\1' 'aror och ljiinstcr inom niimndcns nnsvarsomnide oclt budgelanslag sk<~ ske genom 
förv:iltningamas utsedda bcstiillar(' 

Cör anskarrning och upphandling ska faslslimd budg.:.'l finrws. inom drifi. invc~hTing dkr 

~~r i u ch fl cd are ans\ arar för tilldelad hudg('l 
rader '.:.>rkställ rör ('.konotmskt relak'rnzk hc'SIUI. 

OBS! 
O! ikn rc:!)cr beroende om en upphandlings \ iirdc övcrstig0r d ler under c\1 viss! 
!röskch iirrk D<irCör maslc del !o! al a m vmjc upphandling bcriiLuas för all se vilka q)m 
giillcr . Köp m samma slag riiklws snmnwn o;wsct! om del är \'ara, lJiinst eller hyggc11lrcprcnad 

tri~ sk.; h :ir(k/upphnnd lings \är dc (iirskostnad altcrnali1 1 to l ah el\ tals\ ärdc) ar .W l X och 
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Trös!<ch·iink --Varor och t_jänstcr 
Direktupphandling upp Lill 581) t)()7 SEI-.: 
Förenklad upphandhug )~(,<JOX kr- 2 0% 097 SEk 
()ppcn upphand l mg öv..:·r 2 0% 0'!7 SFK 

Triisli:dvärde -- Byggcntrcpn~nutkl' 

Fön:nklm! upphandling.- 52 620 5C> l S EK 
Öpp.:-n upphandlmg- över 52 (J20 56! SEK 

[kt ör in le tllblct au dela ttpp en npphondl in g i ~l\ sikt att kom m n unckr dc olika hcloppsg.rönscma. 
1\ama\!al fin tcckn;ls f'ör högst fvra '\r. 

Dclcg:ltionsordning avsc.:·-ndc Upphand ling/[nköp/ A vt<il ska giilla for samtliga uiinmdcr 
i(cspcktiv~' n ii m n d ska f':Jsl~Lälla (kkgal1on m seende delegaL 

l.lpph~1ndli ng~silmorclnarc förkorlns U so. 

Nr Ärende Delegat D/V 

Förvaltningsspecifik 

D. l Direkl11pphandling förvaltningsspecifik v 

Starta och genomföra upphandling Budgetansvarig 

Beslut Budgetansvarig 

Avlal/Beställning Budgetansvarig 

Eventuell avtalsförlängning enligt option 
Budgetansvarig 

D.2 Förenklad upphandling, förvaltningsspecifik Dl 

Starta och genomföra upphandling Fe 

Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Fe 

Teckna avtal Fe 

Eventuell avtalsförlängning enligt option 
Fe 

Not 

tJ:fla e ist år och 
ska anlitas 

S:>mrad sk;; ske 
mc'd Uso 

Ska diarieföras 

Direklllpp
handling över 
100 000 ska 
dokumenteras 
och diarieföras. 

Riktlinjer för 
direktupp
handling ska 
följas. 

Uha e is! år och 
ska an! i tas 

Samriid ska sh· 
med Uso 

Ska atmonseras, 
dokumenteras 
och diarieföras . 
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D.3 Oppen upphandling, fön,altningsspecifik Dl 61ha sistÄr eeh 
sl<a anlitas 

Starta och genomföra upphandling Resp. nämnd 
Samrad ~kl ske 

Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Resp. nämnd lll('cl Uso 

Teckna avtal Fe Ska annonseras, 
dokumenteras 

Event11ell avtalsförlängning enligt option Fe och diarieföras 

Eventuell avtals-
förlängning efter 
samråd med 
respektive 
nämnd 

Förvaltningsövergripande 

D.4 Direktupphandling, kommunövergripande v l::lha bistå F eeh 
sl<a anlitas 

Starta och genomföra upphandling Budgetansvarig 
S an1riid sk:1 

Beslut Budgetansvarig med Usu. 

Avtai/Beställning Budgetansvarig Ska diarieföras 

Eventuell avtalsförlängning enligt option Budgetansvarig 
Di rek tupp-
handling över 
l 00 000 ska 
dokumenteras 
och diarieföras. 

Riktlinjer för 
direkt-
upphandling ska 
följas. 

D.5 Förenklad upphandling, Dl l::lha bis~!~ r eeh 
förvaltningsövergripande slca anlitas 

Starta och genomföra upphandling Kdir/Ek chef Samrikl ske 
med Uso 

Tilldelnings beslut/ Antagande av anbud Kdir/Ek chef 
Ska annonseras, 

Sluta avtal Kdir/Ek chef dokumenteras 
och diarieföras 

Eventuell avtalsförlängning enligt option Kdir/Ek chef 

D.6 Öppen upphandling, kommunövergripande D l l::lha eis!il r eeh 
sl<a anlitas 

Starta och genomföra upphandling 

IS 
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Kdir!Ek chef <:..:1mrad i-ka sh-c 
Tilldelningsbeslut, antagande av anbud nh·_~d t ;~in 

Kd ir!Ek chef 
Teckna avtal Ska annonseras. 

Kdir!Ek chef dokumenteras 
Eventuell avtalsförlängning enligt option och diarieföras. 

Kd i1 /Ek chef 
Eventuell avtals-
förlängning efter 
samråd med 
kommun-
styrelsens 
presidium 

Samordnad upphandling Ramavtal 

Upphandlingsverksamheten i kommuner ska i möjligaste mån samordnas för att uppnå bästa 
möjliga affärsvillkor och totalekonomi samt för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. 

Samordning ska även ske med andra kommuner, myndigheter och upphandlingsorganisationer där 
så är lämpligt. 

Samordnad upphandling fömtsätter likvärdiga förfrågningsunderlag och kan avse en eller flera 
förvaltningars behov. 

D.7 Förenklad upphandling, samordnad D l 61 ha eis!ar eeh 
sl<a anlitas 

Beslut om medverkan eller ej vid upphandling KdirltAtaEk 
chef Samrild sk:l sk~, 

Tilldelnings beslut/ Antagande av anbud med Uso. 
Kclirl-l:RtttEk 

Teckna avtal chef' Ska annonseras, 
dokumenteras 

Eventuell avtalsförlängning enligt option Kdir/-tJhaFk och diarieföras 
chef" 

Kdir/-l:RtttEk 
chef 

D.8 Öppen upphandling, samordnad D l tJita. bislår oeh 
sl<a anlilas 

Beslut om medverkan i upphandling Kdir !Ek chef 
S:mn<id ska ske 

Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Kdir !Ek chef med Uso 

Teckna avtal Kdi r !Ek chef 
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Eventuell avtalsförlängning enligt option Kdir /Ek chef Ska mmonseras, 
dokumenteras 
och diarieföras 

D.9 Uppsägning av avtal Behörig v Ingår i 
avtalsansvarig uppdragets 

funktionsans var . 

l:fha siståF ee\: 
ska anlitas 

Samri!d skc1 
med Uso 

D. lO Teckna leasingavtal Kdir !YitaEk D2 Kdir rätt till 
ch cC vidare-

delegering 

(~;~onrad sk~"~ '.~L~., .. 
rncd i : \ ~ 

E. Organisationsärenden 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

E. l Beslut avseende kemnmnens eeh förvaltningarnas K dir Dl Rätt till 
interna organisation vidaredelegering 

F. Kommunstyrelsens ansvar som personalorgan 

De flesta beslut i personalfrågor fattas utifrån lagar och avtal. Besluten är då att se som ren verkställighet. 

Ä ven beslut som fattas i enlighet med politiskt antagna riktlinjer och policys är verkställighet och skall 
därför skiljas från beslutsdelegering i kommunallagens mening. 

Kommunehefendi!'('k!örcn och respektive chef har, med nedan m1givna undantag, fullständigt 
personalansvar inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal och kommunala riktlinjer 
och policys. 

Kommunehefen.clircktör('n svarar för att riktli1\ier, policydokument och anvisningar utarbetas. 

Nedanstilende ärenden kan inte beslutas genom verkställighet av tjänsteperson och ska delegeras av KS . 

Ärende J Delegat j D/V j Not 
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F.l Tecknande/Uppsägning av lokala kollektivavtal Personalchef D') 
L 

F.2 T visteförhandlingar jml 64 och l O §§ MBL Personalchef D2 

F.3 Intresseförhandlingar avseende löner, Personalchef D') 
.0 

anställningsvillkor, arbetstider och dylikt. 

F.4 Centrala MBL-förhandlingar (MBL§ 14) Personalchef D2 

F.5 Ordförande i samverkansgmpp samt delegation at1 
hålla förhandlingar inom ramen för 
samverkansavtalet (MBL § l l, 19, 38): 

Övergripande (CSG) Kdir D2 

Förvaltningsövergripande (FSG) Fe D2 

Avdelningsnivå (LSG) Avdelningschef 02 

Enhetsnivå/Områdesnivå (LSG) Rektor/Områdes-
chef/Enhetschef 

02 

F.2 Med bindande verkan för kommunen genom Personalchef 0 2 
lokala kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

F.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande Personalchef o> '· 
lagstiftning och förhandlingsrätt utom vad gäller 
Il - 14 och 38 §§Lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområde 

F.4 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av Personalchef D2 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandetmellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

F.5 Beslut med anledning av arbetsmarknadskonflikt KS Ej delegerat 

F.6 Fastställande av ram vid KS Lönenivåer i 
löneöversyt1sförhandlingar enlighet med 

Herrljunga 
kommuns 
lönepolicy 
antagen av .. . 
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F.7 Genomförande av löneöversynsförhandlingar Kdir D') 
'~ Vidaredelegerat 

till personalchef 

Öppnande och 
avslutande av 
lokala 
förhand! inga r. 

F.8 Beslutanderälten i lönerevisionsfrågor K dir D~). Vidaredelegerat 

persona Ich e f 

F.9 Prövning av arbetstagares bisyssleinnehav Fe v Samråd ska ske 
med 
personalchef 

F.IO Utveckla, förvalta och arbeta fram förslag till Personalchef v 
strategiska mål och policydokument för 
personalfrågor 

F.ll Utveckla och förvalta pensions- och Personalchef v 
försäkringsavtal samt handlägga pension- och 
försäkringsfrågor 

G. Personalärenden 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

G. l Anstä 11 n i ng, för llyttn i ng, avstängning, Efter samråd med 
disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av; personalchef och 

forhandlingar i 
Kommunefl.efd trckiör KS enlighet med 

Förvallningschef Kdi1 
gällande aYlal 

Dl 
A-rseende F:e sl.m 

Personalchef/Ekonomichef/Kanslichef Kdil!Fc Dl samr i!El sl<e meel 
K:i;G eeh 

Förflyttning av personalmellan förvaltningar Personalchef D2 . J . . • .. ,.(. 
'l' 

orclförande fö re 
Inom kommunstyrelsens förvaltning Personalchef 02 ~ 

Inom respektive förvaltning Fe/ 0 2 l\.dir fatim bestut 
personalansvarig T\ SC\.'Udc Fe. cfkr 

chef samri\d med KSO 
och h.crörd 
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ni\mnds 

G.2 Tidsbegränsad anställning av Kdir v 
förvaltningschef/ställföreträdare högst 
sammanlagt 12 månader 

G.3 Tjänstledighet för kommuneltefefldircklörcn KSO D2 

G.4 Vikariatsförordnande och kvarstående i KSO Dl 
anställning efter uppnådd pensionsålder för 
kommun~lirck l ören 

G.4 Kvarstående i anställning efter uppnådd Personalchef D2 
pensionsålder 

G.S Ledighet för enskilda angelägenhet, max 6 Personalansvarig v 
månader chef 

G.S Beslut om flyttbidrag Personalchef D2 

Ers. Kdir 

H. Lönesättning 

Beslut om lönesäth1ing ska vara väl underbyggda utifrån såväl gällande avtal som av Herrljunga kommuns 
lönepolicy 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

H. l Beslut om anställning, anställningsvillkor, K:W D2 
löneinplacering av konununehefendircklöron. 

KS presiclic 

H.2 Beslut om anstä ll ning, anstälh1ingsvillkor, Kclir D2 Kulr l"aLLcu· b('<:! ut 
lönesättning av förvaltningschefer samt övrig a \'<;CCJ1dC: f" 
personal inom kommunledningsförvaltningen ~ner smnriid med 

b-.'rörd n:illl nds 
ordforanclc. 

H. J Beslut om anställning, anställningsvillkor, Fe D2 
lönesättning inom förvaltningsområdet 
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I. Beslut om tjänstledighet med löneförmån 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

1.1 Personal tillhörande förvalh1ingsområdet Fe D2 

I.2 F örvalh1ingschefer samt personal inom K dir D2 

kommunledningsförvallningen 

I.l Personal tillhörande förvaltningsområdet Fe D2 

J. Ärenden avseende arbetsmiljöarbete 

Ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerat till respektive nämnd/styrelse. 

Respektive nämnd/styrelse ska genom ordförande delegera ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna inom 
ansvarsområdet till Fc/Kc. 

Denne ska i sin h1r delegera ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna i linjeorganisalionen. 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

J.l Ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifter under Kdir/Fc D2 Inom 
kommunst:, rcl:; ~.;n O(' l\ ntimnd.:r kom mu n lednings 

förvallningen är 
ansvaret för 
arbetsmiljöarbets 
uppgifterna, av 
k o mmtmellef<.l i r c 
]dör, delegerade 
till respektive 
avdelningschef i 
linjeorganisation 
en 

J.2 Plan för Systematiskt Arbetsmiljöarbete Personalchef D2 Inom 
kommunlednings 
förvaltningen är 
ansvaret för 
arbetsmilj ö arbets 
-uppgifterna, av 
kommunefiefdi1 c 
l\lör, delegerade 
till respektive 
avdelningschef i 
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linjeorganisation 
en 

RcspcktiYc 
[ärva Ilningschef 
ansvarar för att 
plan för 
systematiskt 
arbets m iljöarbcte 
arbetas fram . 

K. Lokalplanering och lokalanvändning 

Ansvaret för planering av verksamhetslokaler ligger hos respektive verksamhetsansvarig nämnd. 

Alllokalplanering ska säkerställa all kommunens planering avseende verksamhetslokaler sker utifrån ett 
strategiskt långsiktigt och hållbart planeringsperspektiv. 

Tekniska nämnden ansvarar för verksamhetslokaler utifrån ägarperspektivet. 

Beslut om ombyggnation respektive tillbyggnader för verksamhetslokaler vilka fordrar investeringsinsats 
ska ske i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget och Policy för Verksamhets-
och ekonomistyrning 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

K. l Lokalfrågor rörande kommunhuset Kdi r D2 

K.2 Teckna hyreskontrakt för lokaler avseende Fe Dl Ska ske efter 
verksamhet och/eller boende med samråd med 
fastighetsansvarig teknisk nämnd respektive 

nämnd. 

Samtliga 
hyreskontrakt 
ska tillställas och 
förvaras vid 
ckonomiavdelnin 
gen 

K.3 Beslut om mindre lokalförändringar~justeringar Fe D?. Efter samråd med 
för verksamhets lokaler, inte underhåll, inom nämnd 
egen budgetram drift, upp till l O prisbasbelopp 

Samrådet ska 
dokumenteras 

K.4 Beslut om inköp utrustning arbetsplatser Kdil' /Fe v Avrop från 
ramavtal och 
liknandeinköp 
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inom sordning 
för 
upphandling/ink 
ö p 

K.S Teckna förstahandskontrakt med externa Fe tekniska V- Efter samråd 
fastighetsägare för lokaler avseende verksamhet nämnden Dl med hyrande 
och/eller boende. nämnd 

Samråd ska 
dokumenteras 
och redovisas till 
kommun-
styrelsen 

K.6 Dödande av inteckningar och liknande åtgärder Ek chef D ' .::. 

L. IKT /IT 

IKT l iT -a\'delningen ansvarar för drift och utveckling av den tekniska plattformen, infraslmktm, 
kommunikation, drif! verksamhetssystem, lT -säkerhet, IT -strategi, licenser, teleteknik mm. 

Verksamheterna ansvarar för syslemförvaltning/utveckling, behörighetsadministration, utbildning !T-
säkerhet, IT -beställare till TT -avdelningen (inköp) nun . 

Se även delegationsordning upphandling/inköp 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

L. l Beslut om programinstallation i kommunens IT-chef v Inom budgetram 
datorer/datornät 

Ingår som 
verkställighet i 
uppdraget 

L.2 Beslut om behörighet i kommunens datanät IT -chef v Ingår som 
verkställighet i 
uppdragel 

L. J Besluta om inköp IT -utrustning och IT -chef v Inom budgetram 
verksamhetssystem/programvara 

Ingår som 
verkställighet i 
uppdraget 

L.4 Besluta om hyresavtal av fiber och/eller mman IT -chef v Inom budgetram 
infrastruktur för bredband 
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Ingår som 
verkställighet i 
uppdraget 

L.5 Besluta om support- och operatörstjänster IT-chef v Inom budgelram 
avseende tele- och datakommunikation 

lngår som 
verkställighet i 
uppdragel 

M. Samhällsplanering 

Remisshantering i planärenden avser: l. Planer som upprätlas av Herrljunga kommun . 2. Planer från 
grannkommuner. 3. Rem is ser från staten, länsstyrelsen och övriga 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

M. l Remisser, enkla och okomplicerade och som :PianeFiHgs D .~ 

följer intentionerna i den översiktliga seketeFaFe 
planeringen 

Samhiilh-
11!\ cck larc 

M.2 Fastställa uppdrag avseende fördjupade KS Ej delegerat 
översiktsplaner och/eller tematiska tillägg till 
översiktsplan inklusive finansiering 

M.3 A v ge yttranden angående kollektivtrafik- Kollektivtrafik- D2 Kollekt i vlrafikpla 
turlistor, koncession för trafik och därmed samordnare nering i första 
jämförliga åtgärder hand -

PlaneFings Kollektivtrafik-
sekreteFaFe samordnare. 

Sumh:ills- Övergripande 
utv.:,cklarc strategiska 

remisser kopplat 
till 
samhällsplanering 
-
Planeringssekrete 
rare 

M.4 A v ge yttranden i ärenden rörande koncession för PlaneFings D2 
eldistributionsledningar och liknande sela:eteFaFe 
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Smnhiills~ 

utvcckhirc 

M.5 A v ge yttranden över ansökningar om KS Ej delegerat 
täkttillstånd 

M.6 Ge uppdrag till Bygg- och Miljöförvaltningen att KS Ej delegerat 
utarbeta detaljplan. 

Finansiering ska 
säkerställas före 
beslut 

M.7 A v ge samrådsyttrande till Bygg- och PlaH:eFiH:gs Dl Efter samråd med 
Miljönämnden i ärenden om enkelt sekreterare KSO/Vice. KSO 
planförfarande enligt PBL 

Samhi\lls-
u l vecklare 

M.8 A v ge samrådsyttrande över förslag till KS Ej delegerat 
detaljplaner och områdesbestämmelser 

M .9 Prövning av domar avseende överklaganden av KS Ej delegerat 
beslut som fattats av KF respektive KS 

M. lO Bevakning av kommunens intressen vid Fe D2 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

Teknisk nämnd planläggning och byggnationsplanering 

M. l l Framställningar och yttrande till Bygg- och KSO 
Miljönämnden eller lantmäterimyndigheten 
angående fastighetsbildning, bygglov mm. 

N. Mark- och exploateringsärenden 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

N. l Brådskande mark och exploateringsärenden, KS Ej delegerat 
besluta om köp, försäljning, byte, 
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet elle1 
fastighetsdel inom de ramar och enligt de riktlinje 
som kommunfullmäktige fastställt. 
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O. KF-beslutade ärenden - Ärenden till eller som berör tekniska 
förval t n i n gen 

Nr Ärende Delegat D/V Not 

O. l Inom beloppet l 00 prisbasbelopp genomföra TN Dl Vid ärenden av 
köp/ försäljning av strategiska fastigheter/ möj Ii g 
strategisk mark. principiell 

betydelse eller 
mmars av större 
vikt ska tekniska 
nämnden fatta 
beslut efter 
samråd med 
kommunstyrelse 
n 

Ärenden av 
principiell 
betydelse eller 
annars av större 
vikt för 
Herrljunga 
kommun ska 
överlämnas till 
kommunfullmäk 
tig e 

3. Förslag till ElelegeriRgsorEIRiRg för ServiceRäFRREI 
EltoRoFRi/PersoRal för HcrrljuRga ltoWIMHR MCEI 
huttHElMaR 'JårgårEia. 

P. ServiceAälflAEI ElteAelfli ech PerseAal meEI ht:J'It:IEIMaA 'JårgärEia 

En gemensam nämndlär uppdra i\t en anställcl i någon av cle sanwerl<ando kommunerna eller landslingett 
-a-H-besk~å--tlältH1<4et·l5-\'ågnar. Lag ( 19~ 

Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun Cöreslår Sen·icenänmd Ekonomi oeh Personal all fastställa 
delegationsordning för Herrljunga lmmmun avseende Ekonomi och Personal en ligt sannna nslällt~ i ng 
ttedtttr.-

~ l Ärenc:te J Delegat 
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P-:+ Beslut all inle lämna tll UJ3J3gifl:er eller allmän Ekehof g 2: l< ap l •l p::J<, Hl 
ltattå-littg-S&A~~I-a·etesslage~+ *'13 Il l;l§§ e 15 
eller aH UJ3J3SHilla ffireahåll a,· skilåa slag inom ersättare ka13 2 3 ~§ 086 
ekonomifunktionens ansvarsområåen Centroller 

respel<ti•,·e l~ 
Ej 
;•iåareEielegering 

~ Beslut oH i11~e liim11a al ~113J3gi .fter eller aiiHlän Personalehof g 2: l;ap l 'l ~+l<, lO 
fln.nåling samt enligii~Fi:i'. • 11ing a•.- 8ol<retesslagen l< al~ Il 13 ~~o 15 
ollor all t!J3J3Sltilla fereeh åll a•,• shilela slag iHem Ersättare kap 2 3 *~ 086 
J30fSOna l f1111kl iOilOilS AnSYAI"Oillrååen Personal siralog 

Ej 
resJ3el<~i~·e lidlir ,·iEiareEielegerittg 

IL-J Qm.pr-ä~·Hi+~e&l-u4-sem fallas 13å dele~1+ :Qe~ooa-t D 27- § F•,•b 
~ , J. 

~' ~y •ou ·~· ... 

P-4 Besitt l am räHelse a~· besitt! SOIH ali~· it fel j3å Delogalet! i g 26 § F>o·b 
grtmel ay förbiseende eeh som är UJ3J30I~ 1., .l 

'" ~Y ""b~ 

erii;Jigt 

Q. EI<OAORli 

~'j3&k-t·i-ve-ett4ge~ib~l+le001:e-an&Vflrar fu Il l ut föl'-ii1klela~t1~ 

Jllem fastställd budgelram råder verkställ ighet för ekonomiskt relaterade beslut. 

Undanlag fitttlS om förbeh åll oUor annan åelegati-en är fastställt/d . 

9et in11ebär i l<erthel alt delegaliOI!SOFåningen är ä•,·eFeFElnaå '• 'OFI<stäl l ighe~ illOHl ettelgelram. 

Nf ÄFeAEte Qelegat Q..fV- Het 

Q:-1- Besltt~saHestan~ WF l<otnRHII!S\J'Folsens Kdif D e l;enem iehefges 
ans..-arsemrååe FäH att tttse 

Hc ehof eFSäHaFe-fef-5-ig 
själ•,• eeh 
besbtsattestanter 
eeh ersäHare fär 
8tyFelsoas 
ans•,·arsetHråElen. 
Färleekning ä..-er 
Elessa sl<a hallas 
al<t.iell eeh 
anmälas till 
nämnåen/ 
slyFelsen 
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~ Beslul om iindring i aHeslantR>rteel;ning under Ek chef .g ~ 
~ä))iH-l<1e-t+~-flHda ~~~eFied \ iaaFeElelegeFing 

Q:-; ö-.·erens lcommelse om bola In in g a\· l<lrciHttt Ek eheh' .g ~ 

Resj~el<li\ ·e !'=e 
vidareåelegering 

~ 
00 

Q4 Atts-taneltHed eller fl'<'be!alning a•,· si<M IEILill Ek chef! .g Räll till 
kommunen l iii el! högsta beiOJ3J3 ar 3 

Respeklive Fe 
\" idaredelegal i on/ 

-~:i-sbasbel-e1313 
-RawefH.i~~ 
00 

/wskriYning av lönel<lrdran under ell halvt Personalchef .g 
~ J3ri sbasbeiOf:ll3 

banefinansiering Ek chef .g Enligt ~:s 
~ budgelbes lut 

~ LilcYieliletsfärvahHing och löpanele finansiella Ek chef V- Inom ramen fär 
transal.;tioner finansJ3elic)'· 

~ LåBgsiklig meelelsffir•<'altning inlil. Ek chef V- lnotu rameH fär 
!}ens i ens meelel s fen-a Il tt i ng- finansJ3elicj· 

W> Donalionsmedelsfuryaltning Ek chef V- Inom ran1en rär 
fitUI:HSJ30iic:!' 

Q:--W Avge yHFaHde--iittl'tEffirk.a-J*OOGSSE!r a-.·seenåe Ek chef .g Inom ramen fer 
upphandling, inköp oeh a-.·tol ttj3j3draget 

inhöplttpphand Ii 
ng,la~'tal 

Q+t 61tse auestAHler H:ir utlwietering/ultag twseendo Ek chef .g Fastställd lista 
batl:l<medel, plusgiro, bankgiro och ehoekar sl<a finnas 

ttllgänglig f:lA 
ek&Aom ia..-delnin 
g 

+\·å allesler :d 
-.·arje tiHHille 

QcH 61lse alleslanler för utk-.-itteri ng av konJrnunel'ts Ek-eh- .g ~astställå lisla 
postförsändelser sl~:a finnas 

@gänglig 13å 
eko nom i a\ ·del n i n 
g 
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l ~ l Ytlnmde i I!H<Cri:ngsärenden l~ 

R. Uf)f)RaAEIIiAg/IAitöf)/A..-tal 

YwJlandlin:iflnköp/a,·tal sker I'JR tre olika samordningsniYåer; 

1'7ö rva l! n i n g s s p eetfH.<. 
Herrljunga komtHat: 
Samordnad upphandling med andra komnum ~.., 
Kommentus med nera centrala ttpphanellingsorgan 

• t>' 
• - < 

Ä'•en samordnad upphandling kan vara föp;altning~peeifik eller kom1nungemensam 

Policy och Riktli1~ j er för inköp och ujJphandling ska följas . 

Upphandlingsansn=trig (Uha) i Herrljunga komnlllll ska anlitas. 

Särski lda riktlinjer gäller Y id direkllqJpbandling, sa1nrad ska sl<e med t:Jflj3hanEII ingsansvarig. 

Inköp av ,·aror och tjÄnster inom ntimndens ansvarsområd:o och budgetanslag ska ske genoa1 
teiYallningarnas utsedda beställare. 

~lftHld för anskaffning oeh upphand ling ska fastställd budgel finnas, inGt!Hlrirt. itwes lering eller 
Cö'\ploatering. 

RespckliYe budgotansYarig ehoiliedare ansrarar för tilldelad budget. 

Inom rastställd budgel!'fllll räder \'Orl<sHilligheL för ohoHOllliskl relaleracle beslut. 

Undaning finns 0111 förbehf\11 aller AllHAll delegation är raslställt/d. 

Del in11.eeiir i korlhel all delegationsoråningel:l är Ö\'erordnad ,·erksläl lighel inom budgetram. 

I<öljnnde 1:1pJ3hondlingsniYåer gäller 20 l '1. }liYRorna uppräknas årsvis; 

Direktupphandling U I~P tiJI 505 800 kr e~dd moms (201'1) 
j.<:öreHklael ~1pp.hondling 505 &00 l<r l 80G •127 kr exkl moms (20 1'1) 
Öppen upphandling över J 806 '177 kr ~dd moms (20 14) 
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()BS.! 

~r~sgränsen fer-ttj)J}Itatl~ser-~~13'~gst+l-lfä.l-le/ inköpstillfät le. 

l belopjlel ska inrälmas; 

).,liå l<öp a•t ~jänsl åen totala smt~man !:er hela perioden som anl:måel a"<•ser inl<IHsi•,•e optiener 
~~ köp AY \'Etra inköpssumma och cl:rillskostnaåen (olldd lcapitalkoslnaå för de nännaste tre aren) 

Del är inte tillåtet aH dela upp avlalen/inköpen i a..-sikt al1l<Omma unEler de olika belopjlSgriinsemrr. 

9e sl<a istället utgå fi·än Elen upphanEIIfmEie EHynEiighelens el ler on:holctts sat=nlaEie inl<ö ,~sbelle"<· a•, en \"ISS 

' 'ara, tjänst eller byggentreprenael. Ranuwlal ffi r tcelm as mc å löptid under högst !)Ta år. 

9elegationsordn ing a\'-seet!Eic Upphandlingllnköp/A..-tal ska gälla för samtliga nämnd.er. 

-R:espol-rt,i-•re-t·l·ä+lHld sl<a Alstställa Elo-legalion ;wseen<-le-4elega17 

Hf: ÄFeR~e 9elegat 9-PJ- Het 

JLij rvaltn i n gss r~eeili l• 

Pc-1- .O~~EI-J.i.Rg--fäR•-tl-ltnffigs~eeili* YM-åist-år-eeft 
ska anlitas 

Starla och genomföra upplumdliug Budgelans,·arig 
Beslut 
A~·talfBeslällning B-tidgeta IIS\" AF i g V-

E..-enl~:~ell a\·talsförlängning en ligt option Slia eliariaföras 
Btielgetans,·arig 

Budgetans,·arig 
9 i r el< h t !)j}ita»c.J.I.i. 
ng ö•<'er l OQ 000 
ska 
elelttunenteras 
och diarieföras. 

-Ri l;tlitljer rer 
d irel;lupphanell i n 
g-sh~ija~ 

~ JO:äreitl< la el t.t ~~hand l i ng. fön·a l In i ngss~ee i !=il; bl ha bistfir eeh 
sl;a atllilas. 

Slarla eel1 geneturera tti3Jlhanelling f<e f) 

+illdelnittgsåeslti!!Anlaganele ;w anbttå 
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Teolma a..-!al ~ Sl<a annonSOft!S, 
E~·erlluel-1-a-vlil-ls-fär:ffi.t+g~l~Hg-GH#g~l:ien ElektHHetl ~off!S 

~ oeh diariefö rAs. : 

~ 

R-:-J Gt3f30il tll~f3handling, ferTaltningss(3eei-ftlf bl ha eislar oeh 
sl<a anlitas. 

SHrriA eoh genemfera U13f.lhAnElling ~kfi.ve 
Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud tiäffitld 
Teckna avtal f} 

e\'Oilluell RYtalsförlängning enligt 0(3tion Resf,)elctive ~l;a BI!I!Onseras, 
tiäffitld dolm menteras 

ooh diariofaras 
Fe 

e't'OilRolell a•,'lals 
Fe ferlällgning eAer 

sanlfåd med 
respektive 
~ 

~ii rnrltn i ngsö•,·ergritl u n d e 

R4 Direl<!'trpphandling, kornmunö•,·ergripalldo Ul1a bisLilr aeh 
slca aBlitas. 

81Ar~a eeh genorHföra llf3!3lumEIIing Btrdgetansvarig 
Beslut 
A•.-tai/BesHillning Btrdgetansvarig 
EYen!uell a\·!alsförlängning enligt Of.llion Ska diariefö ras 

Bttegetansvarig v 

~!ans..-arig 
9irel<lu!"f3hamlli 
ng ÖYOI' 100 000 
ska 
Elol;umonteras 
oe!Hiiarieföras. 

-RtMI+n:ieHär 
direl;luf.lf.lhanEII i n 
g ska feljas. 

Pd förenklad upphandling, 6Jha bislår eeh 
Cön·altningsövergri13ande slca anlitas 

Kdir lEo 
S!arla eeh geHemfö~harldling 

Kdir lEe f} TilldelningsbesluL4\ntagande av anb1:1d 
~luta a•,'lal 

Kdir lEe e \OilhteJI a•,·!alsförläHglliHg OA)igt eplien 
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Kclir lEe Sl<e annonseras. 
a el< H menleras 
eeh aiarie~ra s 

R-:--6 Gi3J}en U!31~hanclling. l<e tn tmmä~·ergriJ~iUlele I:Jha aisliir eeh 
sl.:a anlitas 

Starla eeh genotn~ra t11313hanEIIing Kclir /Ee 
TilldelniHgsbeslut, antagande av anaud SIEa annonseras, 
+eelma a~'~al Kdir /Ee del.:ttmenleras 
E~enluell a"IAis~rlöngHillg ettligl eplietl 

Kdir /Ee .g oeh diarieföras. 

EYeHtuell 
Kclir /Ee 

a~'IAis~rliingn i n 
g eftet=-sa-HTI'åd 
med 
kemnmnslyrelse 
ns J3Fesidittm 

8nme rdRUd UJlflhAndling RnmllYtRI 

Y1313llatHIIi ngs ~·erl;samhelen i l<e t~UlHIIICF sl<e1 i möj ligaste mlin samerå tlas fer au ttpJmå bästa 
möjliga affärsvillkor ooh telalol;onomi sa mt för alt mtnimera de adtui ttistrativa kostnaderna får 
ttp13handlingsverksamheten. 

Samordning ska även ske med anclf'a kemnmner, myndigheter eoh ttpphanclJ ingsorganisaLioner där 
så är lämpligt. 

Sameranad uppha~tdling förHtsälter lib·äreliga fårfråguingsunderlag eeh kan aYse on eller Llera 
.J:'eR-<a-1-tningars eeh&\"7 

R-:-7 FörenidA d uf)phatldl i ng, samot4ffi6 t:Ata--17i~ 
sl.:a alllitas 

Besitt! om meeherl<atl eller oj .,,icl tt13pi1Anelling Kdir /Uha 
Tilldelningsboslut /AntagAnde a\· anbud 

Kdir /Uha +eelala a~·lal 
bYenlu ell 8\'IAis för längning enligl Of)lie:tt Sl<a anneHseras, 

Kdir PJ.ha .g clekumenleras 

Kclir PJ.ha 
eeh åiarietefas. 

R:-8 G1~~et l UJ~I}hanEII i ng, sa morfl:tta.Ei t:Jha sistär eeh 
sl<a anlitas 

_ge&ittl-effi-Hl~EWel:.lffiH-i-ttpf3llaflEI.I.Htg Kclir /Eo 
Tilldelningsbesbl/AnlAganEie av anbud 

Kdir lEe 
Sl;a atulonseras, 

+eel<na a'<'tal delnuuenteras 
e ·,·enlueJI A\'ta ls[örlängning enligl OtJlien 

Kdir /Ee .g ooh Eliariaföras 

Kdir,IEe 
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M Uppsägning tw a•,'fal Behärig v. ffigår-i 
aYtalsansvarig uppeifage~s 

funldionsans..-ar. 

Yha bistår oeh 
sl<a anlitas 

R:+G Teckna leasingavtal Kair Pdl~a & K:e räH till 
.ffilafe-
delegation 

8. KemmuAst·trelseAs aAs'Jfar sem tJCFseAaler~aA 

.Qe-+lesta-beslttl-i-poi'S l+&l+ffigel'-f-a-t~H:i+ffi~~ul-en-äf-EI.a-att-se-sent-ren--v r-ks-Hi-1-l-i~e . 

Ä..-en I:Joslut som fallas i enlighelmed poliiisia antagna ril<tlinjer och polieies är ..-erkslalli-gt\el oeh sl;all 
därler skiljas fran beslutselelegering i kommunallagens mening. 

~~1munchofeHcl iroklören förvallningschef ooh rospeklive chef har, Rleclner:lan angiYna ttAdrlll~ag, 
fu llständigl personalanSYflf inom HUll r,· >:>:· ::> , r~ · . . ,, .. , f'..;.· ~ . · .:r'.-·, · .1. 1-_ 

rik~li nj er oeh fJOl ieys. 

Kemmunehefendireldören s..-arar för all riktlinjer polie~·åokument och anvisningar utarbetas. 

Nedanstående Ärenden kan inle beslutas gen01n •, ·erkstäUiglw~ av ~jänsteperson och ska clelegeras AY KS. 

Nf' ÄreREie 

&l Tecknande/Uppsägning av lolu11a kollekti,·a.,.tal 

&l Tvisieförhand l inger j mi 6•1 och l O § § MBL 

&,J fnlressellirhandlingar avseencle löner, 
anställnings..- i III <er, arbelsl ide r 

Centrala M13L förhandlingar (MBL § 14) 

~ '"- ... '"~ ~-- '""' '.1-'1' .... -~ 

hfllla f'orhandlin.-gar inem ramen för 
sam,·erkansavtalet (MBL § Il , l9, 38): 

ö~wgripancle (CSG~ 

~1-1-H-itJ.gs-evC!'gfipaH~te-(~ 

A>reelningsnidi (bSG~ 

Delegat 9-f.Jj. 

PersoRalehof & 

Personalehof & 

PersoRalchef & 

PersoRalehof 

Kmnmunohefdire & 
ktef 

F ö rya ltni ngschef 
& 

Avdelningschef 

Net 
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Enhelsnivå/Områdesni,·å (LSG) Rektor/ g 

Områdeschoff 

eahetschef 

~ M:ed~tle \ 'OfiHIH får l<OHIIHti HCH genen~ Persoaalchef g 

lel;ala l<e lle l<~ i 'nl'•ta l reglera ~åger rärancle 
ferhåll ande! mellanl<o mnntnen son:1 arbetsginue 
och dess arbetstagare 

&:-+ farhandla ~å komBHIIIens vägnar enligt gällande PersoRalchef g 
lagstiA ning eeh rofhatldt-itlgsräl1 ulem , ·ad gällof 
l l 1'1 eeh 3& § § Lageu OJ'\:1 aJeåbestäJI'JJHanele i 

.a-r-0ef:S.bi.Tet-i+I{)HHIAdTa-Jlättlfl. Sef& 
•,•erl~:s a m hets eatFåde 

&:& A•<gera frågor en1 tell<:~l i Rg eea till äl:l:ll:}tl i:ltg a•,, Perseaalehef g 

laga~'- a\·tal oeh anet'a seslämmelser räranåe 
förhållanået mell an ke mmtmen son1 ari:Jetsgivaro 
och Eless nrbetstagare 

&:9 Jdt•,·eel;la, l'är><all fl eoh arae! a (:ram färslag till Personalchef V-
s!J:ffieg-ts*a-mAl-eeh-tml-iBJ-'åektH:IHffit-ffir 
tJersonalffåger 

&.w l:Jt\·eel; la eeh fer, ·al!a J30nsietiS e oh Personalchef V-
försökr ings nYIAI Sfl ml handlägga pension och 
tersähi11gsfrågor 

=1=. PeFseAaläFeAEieA 

Nf ÄFeFtEie 9elegat g.pJ Net 

H Atlställning, Riri~ ,·Hning, a:.,·Mätlgnitlg, efter satmåd med 
d.isoip linpåCä ljd, UJ)I)Sägning eller avsked aY: personalchef och 

furhandlingar i 
Kemm~~t:chefdirelctör enlig~:et med 

K& g 
gällande aylal 

Förvaltningschef 
Kdff g 

Personalchef/Eko no m i eheiJKaHs l iehef 
Avseende Fe ska 
samråd ske med Kdir/Fc g 
KSO eeh förnyu n i·ng a Yl)ersenaklteJ.I.a.t-rföwftl+tti-»gar 

PerseRalehof 
,], .. rl g •~up~n• ~ uu•uu~u 

Inom l;:enHH'dnstyrelsetts föp,•altning 
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!nem resj9el<!ive fäp,,al~ning Persenalehof f) erei~FAIHie Rlre 
~ 

F&FTa:lffi.i+l-gS&A&f 

ResJ3el.:ti•,•e 
persenalans\·arig 
eftef 

ti Kvarslående i anställning efter UJ3J3nadel Personalehof f) 

!30iiS ienså ltief 

+:J bedigheL-fef-e»s-k+l41-ru-lgelägefl-iwl, max 6 Pefseoolafls.\.:aHg V-
tuånaeler ehef 

+.4 Beslut em flyttbidrag PersOJlalehef f) 

BFs. Kdir 

u. LöAesättAiAg ··iEI i AyaAst:äiiAiAg/Beslut 8fft tjäAstledighct MCEI 
löAeförmåA 

Beslut om lönesällning ska \•ara ..-äl underbyggda ulifFi'm såYä1 gäUande a•,·tal som BY Herrljunga kommtlnS 
lönepeliey 

Nf. 

w 

w 

w 

tf4 

ÄFeFtåe 

Beslut om anslfillning, anslällningsri-I.J.ker.. 
~Hning B\' A\·€1elni11gsehe~ 

BesluL em anställning, anslällningsvillkor 
lönesälln~o1n förva lln i ngsområeiet 

.ges-~ut om Ljäns-H-eå-ig-l~et--H-led-lö~~r-Htå+l-l:er 
AnielniHgsellef 

:Personal tillhörande förvallningsområdet 

/!JP 
/~(;f 

l)elegat DN Net 

Kffir f) 

Ekonem iehef f) 

Personalehe~ 

Kffir G 

Elwnomiehef G 

Personalefief 
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Resf9el<!i•,·e i~Ämnåls!~yrelse sl<a gellom erEifäranåe Elslegera ans;·are! fer areetsmi ljearbetsHj)f9giAema i.notu 
iiHSWifoSetl-1-fååeHH.J-~(:e,. 

9eflll0 sl<a i siA lur åelegera anS'<'B:FC~ får flFBC~SIHiljäareetS!'Ij3~,giftema i lit~OOFganisaliOilOH . 

Nf ÄFeREie 9elegat Q.fJJ- Het 

\L+ AnSYflr för areelsmi ljöareetsl:lppgifter ~ f) AHs,·aret Rir 
areelsm i !j ö 
al'-bel:5tl~t~·er»a 
fl.f 
.,-idareåelegeraele 
till respel<li•.-e 
~le!Hingsehe~ i 
linjeerganisalione 
+t 

J.!...d Kenunu nö••ergripaHde plan för Sys tematiskt Persenalehof f) R:espel<ti'<'O 
Areetsm i l j öarbeLe fön·allningsehef 

ftflSV·frfflffl' aH 

plan för 
systemalisl.;l 
areels m i 8äareele 
arbetas ifam. 

4. Förslag till delegatioAsordAiAg för Servicenämnd 
IT/lJäxei{Telefoni Med kttvl:ldfflan Herrijttnga 

Sen·ieouärnHd IT/Växei!Telefoni har hlF.Uddman Herrljunga komnnttr. 

-Bes-1-tt+aEie-del~n+ie-ttS~e!seH>eiT-EI&Iegafi~HS~rd n i sg för kommunstyrelsens ansvafSe-Ht-r-åcleH 
föres lås gä lla fär Servieonäm nd ITNäxeiA'elefoni tneel huvttdman Herrljunga komm~:~H . 

Mr / . 
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