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En ev. fortsättning kan behövas beroende på de ärenden vi har att hantera, där 
budgeten är ett sådant som kan ta lång tid. Behöver vi utnyttja reservdagen, tar 
kommunfullmäktige beslut om en ajournering till den 22 juni 
 
 
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun återgår nu till fysiska sammanträden om 
inga restriktioner införs i samband med covid-19. Fullmäktigesammanträden är 
offentliga enligt lag, men vi ber dig som allmänheten att bevaka mötet via nätet, för att 
inte utsatta dig själv och andra för smittspridning. Det går att bevaka mötet via 
Herrljunga kommuns Youtubekanal. Vid deltagande på plats tänk på att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
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Sammanträdets öppnande 
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1 Allmänhetens frågestund 
 

KS 50/2022 910  

2 Svar på medborgarförslag om att 
godkänna kontanter som 
betalningsmedel i alla kommunens 
verksamheter 
 

KS 156/2021 942 KS 220530 

3 Svar på medborgarförslag om konstverk 
i Herrljungarondellen 
 

KS 48/2022 351 KS 220530 

4 Svar på motion om jämställda 
utbetalningar av försörjningsstöd 
 

KS 238/2021 760  KS 220530 

5 Svar på motion om skriftligt 
redogörande av planerad avverkning på 
Orraholmen 
 

KS 29/2022 216 KS 220530 

6 Uppdrag till Herrljungabostäder AB om 
att undersöka möjligheten till 
nybyggnation i hela kommunen 
 

KS 89/2022 993  

7 Information från revisionskollegiet  
 

KS 51/2022 912  

8 Rambeslut för budget 2023-2025 för 
Herrljunga kommun 
 

KS 9/2022 942 KS 220530 

9 Årsredovisning och revisionsberättelse 
2021 för Boråsregionen – Sjuhärads 
kommunalförbund 
 

KS 136/2022 942 
 

KS 220530 

10 Godkännande av årsredovisning 2021 
för Tolkförmedling Väst och prövning 
av ansvarsfrihet 
 

KS 132/2022 992 KS 220530 

11 Förlag till organisationsförändringar 
inom verksamheten samhällsbyggnad   
 

KS 94/2020 101 KS 220607 
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KS 124/2022 912 
 

KS 220530 

2 Årsredovisning 2021 Samfond 2, 
Org.nr 866601-7523 
 

KS 125/2022 912 KS 220530 

3 Årsredovisning 2021 Samfond 3,  
Org.nr 866601-7531 
 

KS 126/2022 912 KS 220530 

4 Årsredovisning 2021 Dagny och Herbert 
Carlssons minnesfond, 
Org.nr 866601-7549 
 

KS 127/2022 912 KS 220530 

12 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-
31 
 

KS 147/2022 730 KS 220530 

13 Utbetalning av partistöd 2022 KS 107/2022 942  

14 Ansökan om förbundsmedlemskap, 
Räddningstjänsten Herrljunga   
 

KS 44/2021 435 KS 220607 

15 Inrättande av kultur- och fritidsenhet 
inom kommunstyrelsens förvaltning 
 

KS 164/2022 947 KS 220607 

16 Ändring av tidsplan för budgetbeslut i 
samband med höstens budgetprocess 
 

KS 9/2022 942 KS 220607 

17 Förslag till kommunfullmäktige om att 
förlänga remisstiden, Arvodesberedning 
 

KS 101/2022 901  
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kommunstyrelsen 
 

KS 1/2022 111  

19 Avsägelse av uppdrag som ordförande i 
Herrljungabostäder AB 
 

KS 1/2022 111  

20 Medborgarförslag ishall i Herrljunga 
 

KS 175/2022 268  
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5 Månadsuppföljning 2022-04-30 
Herrljunga kommun 
 

KS 7/2022 942 KS 220530 

6 Översyn av processen för intern styrning 
och kontroll   
 

KS 189/2021 912 KS 220530 

 



Från:  krister karlsson <kristerkgbg@hotmail.com>

Skickat:  2022-06-02 17:02

Till:  Jesper Labardi <jesper.labardi@herrljunga.se>

Ämne:  Sv: Allmänhetens frågor

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade

filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej. E litet förtydligande av min fråga.

Överhörde e samtal i a ären härom dagen, där 2 föreningsmänniskor beklagade sig över

kommunen. Dom tyckte a dom blev skickade hit och dit, men utan egentliga svar. Svårt a få rä 

kontakt. Samt brist på informa on när saker sker, ex. Köpmannadagen nyligen.

Mvh. Krister Karlsson 

Från: krister karlsson <kristerkgbg@hotmail.com>

Skickat: den 23 maj 2022 20:02

Till: Jesper Labardi <jesper.labardi@herrljunga.se>

Ämne: VB: Allmänhetens frågor

Från: krister karlsson

Skickat: den 16 maj 2022 02:44

Till: Herrljunga.kommunn@herrljunga.se <Herrljunga.kommunn@herrljunga.se>

Ämne: Allmänhetens frågor

Hej.

Vad gör kommunen för a få kommuninvånarna mer engagerade inom poli ken och föreningslivet?

Krister Karlsson 

Ärende 1



Från:  krister karlsson <kristerkgbg@hotmail.com>

Skickat:  2022-05-16 02:45

Till:  Herrljunga.kommun@herrljunga.se <Herrljunga.kommun@herrljunga.se>

Ämne:  VB: Allmänhetens frågor

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade

filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Från: krister karlsson

Skickat: den 16 maj 2022 02:30

Till: Herrljunga.kommun@herrljunga.se <Herrljunga.kommun@herrljunga.se>

Ämne: Allmänhetens frågor

Hej.

Jag undrar varför man måste läsa  era hundra sidor i en kallelse,

om man kanske bara är intresserad av en eller två punkter på dagordningen.

Enkel teknik går ju göra det enkelt a klicka på den punkt jag är intresserad av.

Skulle kanske göra  era intresserade av poli k, på e enkelt sä .

Så varför så krångligt för medborgare a läsa, det dom är intresserad av.

Krister Karlsson 

Ärende 1



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 27 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 98 DNR KS 156/2021 942 

 
Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som 
betalningsmedel i alla kommunens verksamheter 
 
Sammanfattning 
Krister Karlsson inkom 2021-06-21 med medborgarförslag om att kommunen tar 
ett principbeslut om att kontanter är godkända betalningsmedel inom kommunens 
verksamheter så långt det är möjligt. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 
99/2021-06-22 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Med grund i 
utvecklingen i samhället mot minskad kontanthantering samt i en förväntad ökad 
kostnad för kontanthantering föreslog förvaltningen 2022-03-21 att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. 
Kommunstyrelsen beslutade genom § 57/2022-03-21 att återremittera ärendet för 
att skicka förslaget till kommunens pensionärs- och 
funktionshindersorganisationer för yttrande. Remissvar inkom 2022-05-04 från 
Pensionärernas riksorganisation (PRO). PRO lyfte fram vikten av att kommunen 
är ett föredöme i frågan då de anser att ett kontantlöst samhälle är diskriminerade 
och riskerar att stänga ute många av kommunens invånare. Då remissvaret inte 
innehåller några nya argument för kontant hantering kvarstår den bedömning som 
förvaltningen presenterade 2022-03-21, att nackdelarna med att fatta ett 
principbeslut om att godkänna kontanta betalningsmedel inom kommunens 
verksamheter överväger fördelarna i dagsläget. Den kontanta hanteringen 
minskar överlag i samhället vilket bidrar till ökade kostnader för de verksamheter 
som fortsätter erbjuda möjligheten till kontant betalning. Alternativa 
betallösningar så som swish bidrar till att minska sårbarheten vid eventuella 
tekniska problem kopplade till kortbetalning. Då frågan stämdes av med 
förvaltningscheferna vid kommunledningsgruppens möte fanns det bland 
cheferna en samlad syn att återinförandet av kontant hantering bedöms som såväl 
kostsamt som ineffektivt för verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-13  
Remissvar från pensionärernas riksorganisation (PRO) daterat 2022-05-04 
Remissutskick daterat 2022-03-29  
Kommunstyrelsen § 57/2022-03-21  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 

 
Kerstin Johansson (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas. 
 
Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.  
 

Ärende 2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 28 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 98 
 
Håkan Körberg (L) föreslår att medborgarförslaget beviljas. 
 
Alexander Strömborg (SD) bifaller förvaltningens förslag. 
 
Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag. 

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

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enighet med förvaltningens förslag 
Nej = i enighet med Kerstin Johanssons (S) och Håkan Körbergs (L) förslag 
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

 
(Omröstningsbilaga 1, KS § 98/2022-05-30). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 

 

Ärende 2



Ärende 2



Ärende 2



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-28  
DNR KS 156/2021 942     

Sid 1 av 3    
 

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

 
Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som 
betalningsmedel i alla kommunens verksamheter 
 
Sammanfattning 
Krister Karlsson inkom 2021-06-21 med medborgarförslag om att kommunen tar ett 
principbeslut om att kontanter är godkända betalningsmedel inom kommunens 
verksamheter så långt det är möjligt. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 99/2021-
06-22 ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Herrljunga kommun har i dagsläget två verksamheter som erbjuder kontant betalning, dessa 
är Nyhagaköket och biblioteket. Den kontanta hanteringen minskar överlag i samhället 
vilket bidrar till ökade kostnader för de verksamheter som fortsätter erbjuda möjligheten till 
kontant betalning. Alternativa betallösningar så som swish bidrar till att minska sårbarheten 
vid eventuella tekniska problem kopplade till kortbetalning. Herrljunga kommun erbjuder 
idag betalning via swish i 21 av kommunens verksamheter. Med grund i utvecklingen i 
samhället mot minskad kontanthantering samt i en förväntad ökad kostnad för 
kontanthantering föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28 
Kommunfullmäktige § 99/2021-06-22 
Medborgarförslag inkommet 2021-06-21 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås 
 
 
Moa Andersson 
Nämndsamordnare 
 

 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige, förslagsställaren 

Ärende 2



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-28 
DNR KS 156/2021 942  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
I dagsläget har Herrljunga kommun två verksamheter som godtar kontanta 
betalningsmedel, dessa är Nyhagaköket och biblioteket. Tidigare har även Reprisen,  
Kunskapskällans restaurang och simhallen godkänt kontant betalning men dessa 
verksamheter har avslutat sin hantering i och med pandemin.  
 
I den statliga utredningen Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) fastslås att det 
finns fördelar med minskad kontantanvändning, eftersom elektroniska betalningar generellt 
sett är effektivare än fysiska, speciellt när andelen elektroniska betalningar i ekonomin är 
hög. En minskad kontantanvändning kan minska risken för brott som rån och penningtvätt. 
Å andra sidan är kontanter fortfarande ett viktigt betalningsmedel för en betydande del av 
befolkningen. Frågan om kontanter hänger också samman med människors integritet i 
samband med betalningar. Kontanter kan även bidra till att minska samhällets sårbarhet och 
stärka beredskapen. 
 
Förvaltningen bedömer att de verksamheter inom kommunen som kan erbjuda såväl 
kortbetalning som betalning via swish är mindre känsliga för eventuella tekniska 
störningar, trots brist på kontant hantering. Följande verksamheter i kommunen erbjuder 
betalning via swish: 
 

• Hudene skola 
• Altorpsskolans expedition 
• Altorpsskolans café 
• Altorpsskolan 
• Altorpskolan Freetime 
• Daglig verksamhet 
• Caféverksamhet AME 
• Reprisen 
• Familjecentralen 
• Ods skola 
• Mörlanda skola 
• Horsbyskolan F-6 
• Simhallen 
• Kunskapskällans restaurang 
• Återvinningen 
• Herrljunga bibliotek 
• Träffpunkten 
• Eriksbergs skola 
• Nyhagaköket 
• Eggvena skola 
• Kommuncaféet 

 
 
 

Ärende 2



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-28 
DNR KS 156/2021 942  

Sid 3 av 3 
 

Ekonomisk bedömning 
Kostnaderna för att hantera kontanter i kommunen består av kostnader för loomispåsar, 
uppräkning av dagskassan hos leverantör, arbetskostnad för att personal lämnar in pengarna 
på Loomis servicebox och arbetskostnad för dagbokföringen. Det är därför inte helt enkelt 
att göra en bedömning av de exakta kostnaderna för kommunens kontanthantering.  
 
Kostnaderna för kontant hantering beräknas dock öka över tid för de aktörer som väljer att 
fortsätta sin kontanthantering då mängden kontanter i samhället minskar och 
värdetransportörer så som Loomis måste fördela kostnaderna på allt färre kunder. Vidare är 
konkurrensen för företag som sysslar med värdetransport så som Loomis låg, något som 
ytterligare bidrar till ökade kostnader för de kunder som fortsätter ha kontant hantering. 
 
Under perioden 2021-01-01- -2021-11-30 hanterades 104 tkr via loomisinsättningar i 
Herrljunga kommun.  

 
Samverkan 
Utredningen av medborgarförslaget har genomförts i samverkan med redovisningsansvarig 
och säkerhetschef. Förslaget har även lyfts med kommunledningsgruppen (KLG) utifrån 
respektive verksamhets behov. Bland förvaltningscheferna fanns en samlad syn att 
återinförandet av kontant hantering bedöms som såväl kostsamt som ineffektivt för 
verksamheterna, exempelvis kostar det simhallen mer att hantera kontanter än att låta 
barnen bada gratis. Grunden till att den kontanta hanteringen tagits bort i flertalet av 
verksamheterna är att det saknats rutiner för säker hantering, exempelvis i form av 
kassaskåp. På grund av stöldrisken görs även bedömningen att Loomi, vid kontant 
hantering i verksamhet, behöver hämta kontanterna minst ett par gånger i veckan oavsett 
summa. Detta då det annars riskerar att samlas kontanter under en längre period vilket ökar 
risken för stöld dagarna innan upphämtning.  

Ärende 2



Från: Moa Andersson
Till: spfknutpunkten@live.se; an claesson@bredband.net; gasene@pro.se; herrljunga@pro.se
Ärende: Remissutskick avseende medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla

kommunens verksamheter
Datum: den 29 mars 2022 11:11:00
Bilagor: image001.png

1. Missiv.pdf
2. Medborgarförslag.pdf
3. Beslut från kommunstyrelsen § 57 2022-03-21.pdf
4. Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.pdf

Hej
 
Bifogat finner ni remiss avseende medborgarförslag om att godkänna kontanter som
betalningsmedel i alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har beslutat att
medborgarförslaget ska skickas på remiss till kommunens pensionärs- och
funktionshindersorganisationer. Mer information finns i bifogad missivskrivelse.
 
Sista svarsdag är den 9 maj och svaret kan skickas via e-post eller via ordinarie post.
 
Med vänliga hälsningar
Moa Andersson
Nämndsamordnare/Dokumentcontroller
Administrations- och kommunikationsenheten
Herrljunga kommun
e-post: moa.andersson@herrljunga.se 
Tfn: 0513-170 86
www.herrljunga.se 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga
Växel 0513-170 00
Organisationsnummer: 212 000-15 20
Läs hur vi behandlar personuppgifter: www.herrljunga.se/personuppgifter

 

Ärende 2



 
2021-12-28 

D    

 
 
 
 

  DNR KS 156/2021 942 

 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 herrljunga.kommun@herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201)  Internet 
524 23 HERRLJUNGA  www.herrljunga.se 
 

Utredning till KLG avseende medborgarförslag om att 
godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens 
verksamheter 
 
Förslag 
Att kommunen tar ett principbeslut om att godkänna kontanter som betalmedel i alla 
kommunens verksamheter 

Frågeställningar 

Hur gör andra kommuner? 
Såväl Vårgårda kommun som Ulricehamns kommun hanterar kontanter i mer eller mindre 
samma utsträckning som Herrljunga.  

Vilka verksamheter i kommunen har kontanthantering? 
Nyhagaköket, Reprisen och Biblioteket. Tidigare hade även Kunskapskällans restaurang 
och simhallen detta, men avslutade sin hantering i och med pandemin. 

Vad kostar det kommunen att hantera kontanter?  
Det är inte enkelt att svara på frågan vad det kostar kommunen att hantera kontant 
betalning då det finns kostnader för loomispåsar, uppräkning av dagskassan hos leverantör, 
arbetskostnad för att personal lämnar in pengarna på Loomis servicebox och arbetskostnad 
för dagbokföringen. Under perioden 2021-01-01- -2021-11-30 hanterades ca 104 tkr via 
loomisinsättningar. Redovisningsansvarig anser att kommunen fortsatt bör kunna erbjuda 
kontant hantering i de verksamheter som är i kontakt med medborgare som av olika skäl 
inte har möjlighet att betala med kort eller swish.  

Eftersom det idag i princip bara finns en värdetransportör/uppräknare (Loomis) och 
mängden kontanter i samhället minskar, kommer kostnaden för dem som fortsätter hantera 
kontanter att fortsätta öka då Loomis måste fördela kostnaderna för tjänsten på allt färre 
kunder. 

Kontanthantering vs inte kontanthantering kopplat till säkerhet 
Det behöver göras en bedömning av vilka konsekvenser som uppstår för privatpersoner 
och kommunen om betalning inte kan ske för att ett betalningssystem ligger nere, kopplat 
till de verksamheter som idag hanterar kontanter (Nyhagaköket, Reprisen och Biblioteket). 

Ärende 2



 
2021-12-28 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

Vilka olika digitala betalningslösningar kan berörda verksamheter hantera? Risken för att 
tekniska problem ska störa verksamheten minskar om man förutom kontokort även kan ta 
emot t.ex. swish.  

Vilka nödlösningar kan kommunen tänka sig vid ett större/långvarigt avbrott?  

Det är främst äldre, barn och personer med funktionsvariationer som av olika anledningar 
vill/behöver hantera kontanter istället för att använda digitala betalningslösningar. Hur stor 
andel av de som besöker berörda verksamheter tillhör dessa kategorier? Kan vi införa 
några lösningar som underlättar för dessa personer? 

En risk med kontanthantering är rån- och inbrottsrisken men även risken för intern 
brottslighet (anställd som stjäl), vilket alltid orsakar arbetsmiljöproblem som kostar både 
tid och pengar. Även om Herrljunga inte är den mest rånutsatta orten så sker dock rån med 
ojämna mellanrum. 

När det gäller krisberedskapen så finns det även andra aspekter att ta in. Om det t.ex. är 
strömavbrott kommer de flesta verksamheter som inte är samhällskritiska att behöva stänga 
(t.ex. kan vi inte hålla sporthall och bad öppet), vilket gör frågan om kontanthantering 
irrelevant. Här återkommer vi alltså till första punkten, vi måste veta vilka verksamheter vi 
pratar om för att kunna bedöma hur viktiga de är och om de ska vara i drift vid en kris (ev. 
berör detta Nyhagaköket). 

Om krisen är t.ex. en långvarig vattenstörning vilket innebär att invånarna behöver tillgång 
till sanitetsutrymmen, så tror jag att kommunen kommer behöva ge gratis tillträde för 
drabbade, vilket också gör kontantfrågan ointressant. 

Tryggad tillgång till kontanter SOU 2018:42 – argument för och emot 
kontanthantering 
+ Kontantanvändningen skiljer sig åt i befolkningen: framförallt använder äldre, nyanlända 
och personer med funktionsvariationer kontanter. Kontanter anses viktigare i 
glesbygdsområden. 

- Det finns fördelar med minskad kontantanvändning, eftersom elektroniska betalningar 
generellt sett är effektivare än fysiska, speciellt när andelen elektroniska betalningar i 
ekonomin är hög. En minskad kontantanvändning kan minska risken för brott som rån och 
penningtvätt. Å andra sidan är kontanter fortfarande ett viktigt betalningsmedel för en 
betydande del av befolkningen. Frågan om kontanter hänger också samman med 

Ärende 2
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Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) Fax Internet
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se

människors integritet i samband med betalningar. Kontanter kan även bidra till att minska 
samhällets sårbarhet och stärka beredskapen. 

Malmö stad har fasat ut kontanter – deras argument för/emot 
- tryggare arbetsmiljö (Herrljunga har dock inte samma problematik med rån som Malmö
har)
- minska kostnaderna för kontanthantering
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 29 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 99 DNR KS 48/2022 351 
 
Svar på medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen  

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen inkom 2022-02-07 från 
Ronny Norrman. Kommunfullmäktige beslutade genom § 19/2022-02-21 att 
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.  
 
Väg 181 (Ringleden) är inte en kommunal väg, utan det är Trafikverket som är 
väghållare. 2022-03-17 tillfrågades Trafikverket om det finns möjlighet för 
kommunen att sätta upp någon form av utsmyckning, enligt medborgarförslaget, i 
rondellen. 2022-03-18 kom följande svar från Trafikverket:  
 
Väg 181 är en av genomfartsvägarna i Herrljunga med en ÄDT på över 3300 
fordon per dygn där ca 10% är tung trafik Cirkulationsplatsen är utformad just 
för att tyngre fordon ska ha en lättare framkomlighet i cirkulationen därav 
rondell-knappens utformning. Vi ser det inte som lämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt med en utsmyckning i denna rondell. Eventuell skötsel 
påverkar också trafiksäkerheten då vägen är så trafikerad.  
 
Tekniska nämnden beslutade genom § 37/2022-03-31 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 37/2022-03-31 
Kommunfullmäktige § 19/2022-02-21 
Medborgarförslag inkommet 2022-02-07 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 24 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 96 DNR KS 238/2021 760 

Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 

Sammanfattning 
En motion inkom 2021-11-09 från Centerpartiet om att inleda ett arbete för att se 
till att ekonomiskt stöd automatiskt delas lika mellan båda parter i de fall ett par 
erhållet försörjningsstöd. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till 
socialnämnden för beredning (KF § 159/2021-11-23).  

Socialförvaltningen ser att det ur ett jämställdhetsperspektiv anses vara av vikt att 
utbetala beviljat bistånd till båda sökande parter för att främja ekonomisk 
självständighet och jämlikhet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att 
implementera en ny funktion. Viva medborgare är en e-tjänst som möjliggör för 
medborgaren att ansöka om ekonomiskt bistånd och att kunna följa sin ansökan 
genom hela handläggningsprocessen digitalt. I samband med denna 
implementering kommer även justeringar att ske så att jämställda utbetalningar 
blir tekniskt möjliga att genomföra. Implementering av den nya funktionen Viva 
Medborgare och framtagning av de reviderade handläggningsrutiner som behövs 
i samband med dessa förändringar beräknas kunna ske under hösten 2022. 

Socialnämnden beslutade genom § 53/2022-05-03 att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 53/2022-05-03 
Kommunfullmäktige § 159/2021-11-23 
Motion inkommen 2021-11-09 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad.

______

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 

Ärende 4
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HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

qq Centerpartiet
HERRLJUNGA

13: 1 -11-.. 0 9

Dnr Bctcckning

7,% y %o0

Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
I parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att båda parterna ges möjlighet till
ekonomisk självständighet. En av parterna kan i annat fall hamna i en beroendeställning
gentemot den andra partnern. Centerpartiet föreslår att i de fall ett par erhåller
försörjningsstöd ska det automatiskt delas lika mellan båda parterna. Ekonomiskt övertag är
effektivt för dem som vill utöva makt över sin partner. Att betala ut jämställt försörjningsstöd
är ett sätt att proaktivt arbeta för självständighet och på så vis minska riskerna att hamna i
beroendeställning. Nyanlända är en av de målgrupper där mannen ofta ansvarar för familjens
ekonomi. För att stärka nyanlända kvinnors position i samhället är det viktigt att de har
tillgång till egen ekonomisk trygghet. Jämställda utbetalningar kommer stärka integrationen
och etableringen i samhället.
Det finns starka samband mellan våldsutsatthet och ekonomisk utsatthet. Personer som under

lång tid har mottagit ekonomiskt bistånd är en grupp som oftare än andra är utsatta för våld.
De som drabbas av våld löper också en väsentligt större risk att behöva ekonomiskt bistånd.
Malmö stad, Båstad och Svedala är några kommuner som genom motioner i
kommunfullmäktige nu fattat beslut om att införa jämställda utbetalningar av
försörjningsstödet, och på nationell nivå finns det en stor politisk enighet kring att systemet
som det är idag bör ses över.

Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete för att i de fall de
fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan
båda parterna.

Centerpartiets kommunfullmäktige grupp, genom gruppledare Jessica Pehrson

f

'';%5/ca
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-23
sid,

27

KF § 159 DNR KS 238/2021 760

Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Sammanfattning
Följande motion inkom 202 1-1 1-09 från Centerpartiet;

” 1 parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att båda parterna ges
möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i annat fall hamna i en
beroendeställning gentemot den andra partnern. Centerpartiet föreslår att i de fall ett
par erhåller försörjningsstöd ska det automatiskt delas lika mellan båda parterna.
Ekonomiskt övertag är effektivt för dem som vill utöva makt över sin partner. Att
betala ut jämställt försörjningsstöd är ett sätt att proaktivt arbeta för självständighet
och på så vis minska riskerna att hamna i beroendeställning. Nyanlända är en av de
målgrupper där mannen ofta ansvarar för familjens ekonomi. För att stärka
nyanlända kvinnors position i samhället är det viktigt att de har tillgång till egen
ekonomisk trygghet. Jämställda utbetalningar kommer stärka integrationen och
etableringen i samhället.
Det finns starka samband mellan våldsutsatthet och ekonomisk utsatthet. Personer
som under lång tid har mottagit ekonomiskt bistånd är en grupp som oftare än andra
är utsatta för våld. De som drabbas av våld löper också en väsentligt större risk att
behöva ekonomiskt bistånd.

Malmö stad, Båstad och Svedala är några kommuner som genom motioner i
kommunfullmäktige nu fattat beslut om att införa jämställda utbetalningar av
försörjningsstödet, och på nationell nivå finns det en stor politisk enighet kring att
systemet som det är idag bör ses över”.

Vi yrkar att:
• Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete

för att i de fall de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska
stödet automatiskt delas lika mellan båda parterna.

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

KOMMUNFULLMÄKnGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

4 h-
Utdragsbestyrkande
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 25 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 97 DNR KS 29/2022 216 

 
Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad 
avverkning på Orraholmen 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet inkom 2022-01-25 med en motion med begäran om att tekniska 
nämnden skriftligt ska redogöra för hur planerad avverkning av Orraholmen 
följer det beslut som kommunfullmäktige fattade den 20 april 2021. 
Kommunfullmäktige överlämnade genom § 21/2022-02-21 motionen till tekniska 
nämnden för beredning. Tekniska nämndens ordförande har tagit fram ett förslag 
till svar. 
 
Tekniska nämnden beslutade genom § 38/2022-03-31 att godkänna tekniska 
nämndens ordförandes svar och föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 38/2022-03-31 
Bilaga 1, TN § 38/2022-03-31 
Kommunfullmäktige § 21/2022-02-21 
Motion inkommen 2022-01-25 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN § 
38/2022-03-31). 

• Motionen anses besvarad. 
 

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

1. Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN § 
38/2022-03-31). 

2. Motionen anses besvarad. 
______ 
 
Protokollsanteckning 
Mats Palm (S) inkommer med följande protokollsanteckning innan tid för 
justering: 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 26 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 97  
 
Protokollsanteckning.   KS 2022-05-30 Ärende 16. 
 
Socialdemokraternas Vice Ordförande Jarl Barkenfelt deltog inte i beslutet, då 
underlaget ej var behandlat i Presidieberedning, utan endast lagts på nämndens 
bord av nämndens ordförande enskilt vid tidpunkten för mötet. 
 
Vid nämndens behandling av ärendet, yrkade Fredrik Svensson på ett tillägg till 
skrivelsen. 
Skrivelsen fick därefter bifall, och lades till texten som beslutades. 
Ordalydelsen som Fredrik S. yrkade på löd: 
”att beslutet är fattat på delegation i enlighet med tekniska nämndens 
delegationsordning”. 
 
Detta antagande är fel, då det står i Tekniska nämndens reglemente under 
punkten 1.2 att: 
”Av nämnden här delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av 
principiell betydelse eller ärenden av större vikt”. 
Vilket ärende som har större principiell betydelse än avverkning på Orraholmen, 
är troligen för många svårt att tänka sig. 
 
Då svaret redan lämnats till motionären. 
Vill vi Socialdemokrater endast belysa den olämpliga hanteringen av ärendet. 

 
För Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen. 
Mats Palm. Gruppledare (S). 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträiesiatum

2022-03-31
Sid 8

TN § 38 TK 86/2022 216

Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad avverkning
på Orraholmen

Sammanfattning
Centerpartiet inkom 2022-01-25 med en motion med begäran om att tekniska
nämnden skriftligt ska redogöra för hur planerad avverkning av Orraholmen följer
det beslut som kommunfullmäktige fattade den 20 april 2021. Kommunfullmäk-
tige överlämnade genom § 21/2022-02-21 motionen till tekniska nämnden för be-
redning. Tekniska nämndens ordförande har tagit fram ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
Ordföralldeskrivelse i ärendet daterad 2022-03-31
Motion inkommen 2022-01-25

Kommunfullmäktige § 21/2022-02-21
Bilaga 1, Skötselbeskrivning med skötselkarta daterad 2020-05-20
Bilaga 2, TN § 67/2020-08-27

Avstår
JarI Barkenfelt (S) avstår från att delta i beslutet.

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige.

Ordförande föreslår ett tillägg i form av att motionen anses besvarad.

Fredrik Svensson (KD) föreslår en ändring i ordförandes skrivelse i form av att
det läggs till att beslutet är fattat på delegation i enlighet med tekniska nämndens
delegationsordning.

Henri Andreasson (C) bifaller Fredrik Svensson (KD) förslag till beslut.

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

Ordföranden frågar om ordförandes tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Fredrik Svensson (KD) ändringsförslag antas och finner
att så sker.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN §

38/2022-03-3 1 ).
2. Motionen anses besvarad.

Expedieras till : Kommunfbllmäktige

Justerandes sign

/T' (’'TO
Utdragsbestyrkande
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TN 6 38/2022-03-31

g E HERRLJUNGA KOMMUN
2022-03-3 1

TK 86/2022 216

Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad
avverkning på Orraholmen

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om en skogsbruksplan för Orraholmen som innebär att

skogen skall skötas som naturvårdsskog med selektiv huggning. Undantag var för en

avdelning på ca 1,5 ha som är skogsbete och skall övergå till betesmark och där ha kvar träd
som till 40 % av området består av olika lövträd men även spara enstaka barrträd. En

avdelning på 0,3 ha bestående av mest gran skulle ersättas med förslagsvis löv och lärkträd.

År 2020 beslöts det att ändra från PG till NS i skogsbruksplanen men skötselförslagen stod
fast då de redan uppfyllde kommunens natuwårds inriktningen med hänsyn till friluftsliv och
rekreation som varit gällande sedan tagna beslut redan i början av 1970-talet.
Skogsskötselåtgärderna skulle påbörjas snarast då redan flera år gått in i tioårsplanen.

2020-05-20 tog förvaltningen fram en förenklad skötselbeskrivning för politiken och
allmänheten som beskrev den skogsskötsel som utförts under åren 2012 till 2016 och vad som

bör göras närmaste åren.

Denna information fick föreningarna den 5 oktober 2020 på Orraholmen av presidiet,
förvaltningen och en representant för Södra Skogsägarförening. Efter informationen och
frågestund så var den allmänna uppfattningen att det var en bra och rimlig skötselplan och att

tekniska nämnden återkom med inbjudan när det finnes konkreta förslag på vad som skall
göras. Denna inbjudan blev till den 31 januari 2022 och var ställd till föreningarna att komma
med två representanter i dessa coronatider och tänkt var att kunna tillsammans i liten grupp
diskutera mer i detalj i skogen. Dessvärre kom det många fler och de hade ingen respekt för

att ha dialog om detta förslag utan var blockerade av egna funderingar. Dock gick vi en
promenad men den var inte konstruktiv utan de fick vara vänliga att komma med skriftliga
synpunkter under februari månad till nämnden. Det inkom en skrivelse som beskrev när den

föreningen hade aktiviteter i området, vilket var bra att kunna ta hänsyn till.

Beslutet är fattat på delegation i enlighet med tekniska nämndens delegationsordning.

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN

Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00

E-post
herrljunga.kommun@herrljunga.se

www.herrljunga.se

84 75
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2020-05-25 
Bilaga 1   

Åtgärdsförslag Orraholmen med 
karta              

    Planerat    

Avdelning 
Areal 
(ha) Beskrivning Planerad åtgärd under planperioden Åtgärdsår 

Tidigare 
gjorda 
åtgärder    

        

143 13 Bete Ingen åtgärd  
Åtgärder gjorda enligt Länsstyrelse   
2000) 

144 0,3 Hagmarksskog Ingen åtgärd  
Åtgärder gjorda enligt Länsstyrelse   
2000) 

145 0,1 Vatten Ingen åtgärd     

146 0,6 Hagmarksskog Ingen åtgärd  
NOKÅS-åtgärder(Natur och kulturm   
skogen)  

147 0,9 Hagmarksskog Ingen åtgärd  
NOKÅS-åtgärder(Natur och kulturm   
skogen)  

148 1,5 Stora delar bete Ev. NOKUS-åtgärder, gynna löv 2021-2023    
149 0,2  Gallring 2021-2023    
150 1,2 Gammal skog, 80-110 år Selektivhuggning ca 20%, beroende på undervegetation 2021-2023    
151 4,3 Gammal skog, 80-110 år Selektivhuggning ca 20%, beroende på undervegetation 2021-2023    
152 1,1 Öppen landareal Ingen åtgärd     
153 4 Gammal skog, 80-110 år Selektivhuggning ca 20%, beroende på undervegetation 2024-2026    
154 1,3 Öppen landareal (del av är hundkyrkogård) Ingen åtgärd     
155 1 Gammal skog Odlingsmark, Fornminne Selektivhuggning ca 15%, Samråd med förening 2021-2023    
156 0,3 Tät granskog Föryngringsavverkning, ev. plantera lärkträd 2024-2026    
157 1,3 Gamla mader, gammalt dike Naturvårdshuggning, Selektivt 25% 2024-2026    

158 0,9 Fd inäga Ingen åtgärd  
Gallring 2014-
2016   

159 0,3 Fd inäga Ingen åtgärd  
Gallring 2014-
2016   

160 7,9 Gammal skog, 80-110 år 
Selektivhuggning ca 10%,  Konsultation om åtgärd med 
Skogsstyrelsen 2024-2026    

161 6,2 Bete Ingen åtgärd  
Avverkning 
2012   

162 1,9 Sjö Ingen åtgärd     



 



 
 
Bilaga 2 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-08-27 
 
TN § 67 TK 204/2020 216 
 
Revidering av skogsbruksplan för Orraholmen 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Orraholmen 1:1 ingår i kommunens skogsbruksplan. 
Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande skogsbruksplan klassade med målklass PG (Produktion med Generell 
naturhänsyn.).  
Denna klassning används i områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och 
hänsynsytor. 
Avsikten med revideringen är att klassa om dessa avdelningar till målklass NS  
(Naturvård Skötselkrävande). Denna klassning innebär naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel. 
Arbetet kommer att utföras av Södra, snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-26 
Bilaga, Karta på berörda områden/avdelningar. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande  
skogsbruksplan för Orraholmen klassas om från målklass PG till målklass  
NS (Naturvård Skötselkrävande). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så  
sker. 
Tekniska nämndens beslut 
1. Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande  
skogsbruksplan för Orraholmen klassas om från målklass PG till målklass NS. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04- 19
sid.

26

KF § 73
KS § 59

DNR KS 89/2022 993

Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra ät
Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till
nybyggnation i hela kommunen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan
förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att ge Herrljungabostäder ett särskilt
uppdrag. Uppdraget ska då följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande
bolagsstämma. Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge
Henljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i
Mollatrakten. Presidiet önskar dock ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag än
vad som föreslås i motionen i form av att bolaget uppdras utreda möjligheten till
nybyggnationen i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena,
Mörlanda, Mona, Eriksberg, Hudene och Od.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB
i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene
och Od.

- Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i

uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene
och Od.

2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

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

Justerandes sign

,7 &
Utdragsbestyrkande

&
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträiesdatum

2022-04-19
sid.

27

Fortsättning KF § 73

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Henljungabostäder AB i
uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med
särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene
och Od

Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges
sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

1

2

För kännedom till: Nossan förvaltningsaktiebolag

Utdragsbestyrkande

u-
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträlexiatum

2022-03-21
Sid 32

KS § 59 DNR KS 89/2022 993

Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt
Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till
nybyggnation i hela kommunen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i
Nossan förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att ge Herrljungabostäder ett
särskilt uppdrag. Uppdraget ska då följas upp vid Herrljungabostäders
nästkommande bolagsstämma. Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en
motion om att ge Henljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att
bygga bostäder i Mollatrakten. Presidiet önskar dock ge Herrljungabostäder ett
bredare uppdrag än vad som föreslås i motionen i form av att bolaget uppdras
utreda möjligheten till nybyggnationen i hela kommunen, med särskilt fokus på
skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder
AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen,
med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, MeIIa, Eriksberg,
Hudene och Od.

- Nossan förvaltningsaktiebolag ska åtenapportera till
kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget
fortlöper.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder
AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen,
med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Mona, Eriksberg,
Hudene och Od.

1

2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till
kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget
fortlöper.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Nossan förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

Gk xy
Utdragsbestyrkande
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Herrljungabostäders svar på KF § 73 

”Uppdrag till Nossan Förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att 
undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen”.  

Sedan tidigare svar lämnats den 4 februari 2022 på ”Motion Bostadsbyggnation i Molla” har 
ägaren till Herrljungabostäder AB genom kommunfullmäktige återkommit med ett utökat 
uppdrag där Nossan Förvaltning AB ska ge i uppdrag åt Herrljungabostäder AB att undersöka 
möjligheten till nybyggnation i hela kommunen med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, 
Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od. Som uppdraget får förstås gäller det dock inte 
bara dessa orter utan samtliga platser i Herrljunga kommun. 

Vid tidigare svar, den 4 februari 2022, har Herrljungabostäder AB, fortsättningsvis kallat 
Bolaget, meddelat att Bolaget inte kan lägga resurser på att göra generella marknads-
undersökningar på de mindre orterna. Detta beror på att Bolaget vare sig har ekonomiska 
eller personella resurser för denna typ av uppdrag. Med viss förvåning mottar vi då ett 
uppdrag som är mångdubbelt mot den första förfrågan som enbart gällde Molla och som 
mer liknar att Bolaget ska ta fram stora delar av Herrljunga kommuns 
bostadsförsörjningsplan. 

När det gäller ansvaret för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun ligger detta ansvar på 
kommunen. Ansvaret och kostnaden för marknadsundersökningar i en hel kommun kan inte 
skjutas över på Bolaget och dess hyresgäster utan är en fråga för hela kommunens 
skattekollektiv. 

Att bygga nya bostäder är mycket kostnadskrävande. I och med den höga investerings-
kostnaden är det mycket viktigt att det innan beslut tas om byggnation, oavsett ort, har 
gjorts en noggrann analys av kundunderlaget. I en sådan analys måste också ingå att 
presumtiva kunder får ge sin uppfattning om vad bostaden får kosta. Det byggande företaget 
måste alltid känna sig säker på att det både finns betalningsvilja och ett kundunderlag för att 
göra investering genom byggnation. 

Naturligtvis är Bolaget beredd att stå som förmedlare av uppdrag att genomföra 
marknadsundersökningar och ta in konsulter för att kostnadsberäkna olika typer av boenden 
inom Herrljunga kommun men kostnaden för dessa åtgärder måsta falla på Herrljunga 
kommun genom skattekollektivet. 

Efter att marknadsundersökning och kostnadsberäkning av lägenheter gjorts är det Bolagets 
styrelse som har ansvaret för att bedöma om det är ett korrekt affärsmässigt beslut att 
starta byggnation eller inte. I detta beslut måste styrelsen också göra en bedömning av 
bolagets förmåga att klara bolagets ekonomi i den händelse nedskrivningar av de 
nyuppförda bostäderna skulle behöva bli aktuella. 
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Som vi också upplyste om i det tidigare svaret från den 4 februari 2022, finns idag inte 
möjligheten till någon form av investeringsstöd till ordinära bostadslägenheter varför 
hyresnivån i kommande nyproduktion kommer att bli avsevärt högre än i den byggnation 
som uppförts enligt tidigare regler. Av detta skäl är det ännu viktigare att presumtiva 
hyresgäster får uttala sig om den hyresnivå som de kan tänka sig att betala. 

För att göra byggnation på mindre orter i hela kommunen möjlig bör ju också en 
uppbyggnad av samhällsservice ske. Exempel på detta kan ju vara en utökad kollektivtrafik så 
att boende lätt kan ta sig till och från sina arbeten eller för att göra inköp av olika slag, 
möjlighet för ungdomar att ta sig till nöjen på kvällar och helger mm. Detta är ju inte minst 
viktigt då drivmedelspriser stiger kraftigt.  

Herrljunga kommun bör också se till att det finns planlagd mark för att byggnation ska vara 
möjlig för någon aktör, privat eller kommunal. 

Bolagets styrelse har att driva Bolaget efter affärsmässiga principer. Ägaren kan genom detta 
inte kräva att Bolaget ska vidta åtgärder som inte är affärsmässigt motiverade för Bolaget. 
Beslut om byggnation måste därför grundas på affärsmässighet då Bolagets styrelse i annat 
fall inte arbetar för Bolagets bästa. 

Som vi tidigare skrivit är Bolaget inte negativt till att undersöka vilka möjligheter som finns 
för byggnation på olika orter inom kommunen. Bolaget kan ställa sig till förfogande för att 
föreslå och hålla kontakten med marknadsundersökningsbolag och byggkonsulter för att få 
fram ett beslutsunderlag för Herrljunga kommuns bostadsförsörjningsplan, men kostnaden 
för arbetet måste bäras av Herrljunga kommun.  

Sammanfattningsvis vill Bolaget anföra följande: 

Herrljungabostäder AB är ett bolag som, likt andra allmännyttiga bostadsbolag, har till 
uppgift att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet samt att upplåta dessa 
bostäder i bolagets bestånd till olika grupper av hyresgäster. I detta ligger också att i 
erforderlig utsträckning bygga nya bostäder. 

Eftersom Herrljungabostäder AB ska drivas enligt affärsmässiga principer måste varje 
nyproduktion av lägenheter noga prövas så att byggnationen sker enligt denna princip. 

Herrljungabostäder AB kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, att verka för en utveckling 
av bolagets lägenhetsbestånd genom god förvaltning av nuvarande innehav samt genom att 
tillföra nya lägenheter på platser där bolaget kan se en långsiktighet i kundunderlag samt 
betalningsvilja för nyskapade lägenheter. 

Herrljungabostäder AB kommer naturligtvis, att på de platser där bolagets styrelse anser att 
attraktiv mark kan erhållas för byggnation och övriga krav enligt ovan för lönsamhet i denna 
uppfylls, utföra och bekosta erforderliga marknadsundersökningar, projektering mm inom 
ramen för varje byggprojekt.    

Herrljunga den 14 juni 2022 

Herrljungabostäder AB   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 3 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 82 DNR KS 9/2022 942 

Rambeslut för budget 2023–2025 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunen ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande 
tre år där det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har 
återgått till mer normala arbetsformer efter de två senaste årens begränsningar till 
följd av svårigheter att träffas fysiskt på grund av pandemin. Budgetdagar har 
återigen kunnat genomföras på ett mer traditionellt sätt. Budgetarbetet präglas av 
nya svårigheter på grund av den oro som råder i omvärlden vilket gestaltar sig i 
en osäkerhet inför framtiden. Förvaltningen har efter rådande omständigheter på 
ett föredömligt sätt gett politiken förutsättningar och varit behjälpliga med att ta 
fram den information och de underlag som efterfrågats i processen, de har även 
stått till förfogande för partigrupperna för de ev. frågor som uppkommit. Vi 
hoppas att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens 
ekonomi trots att partierna valt att lämna olika budgetförslag för perioden.     

Beslutsunderlag 
Ordförande- och 1:e vice ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-05-19 
Budgetförslag Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl och 
Centerpartiet.  
Budgetförslag Socialdemokraterna och Liberalerna. 
Budgetförslag Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Ordförande och 1:e vice ordförandes förslag till beslut: 

• I enlighet med budgetförslag från M, KD, KV och C, föreslå
kommunfullmäktige att fastställa budget för 2023–2025:
1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt

arbeta fram Verksamhetsmål.

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L 

Ove Severin (KD) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C. 

Lennart Ottosson (KV) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C. 

Alexander Strömborg (SD) bifaller budgetförslag från SD. 

Håkan Körberg (L) bifaller budgetförslag från S och L. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 82 
 
Jessica Pehrson (C) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer budgetförslag från S och L mot budgetförslag från SD och 
finner att budgetförslag från S och L utgör motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med budgetförslag från M, KD, KV och C. 

 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = i enlighet budgetförslag från M, KD, KV och C 
Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L. 
 
Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, och en ledamot som lägger ner sin röst finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från M, 
KD, KV och C.  

 
(Omröstningsbilaga 1, KS § 82/2022-05-30). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. I enlighet med budgetförslag från majoriteten fastställa budget för 2023–
2025 (bilaga 1, KS § 82/2022-05-30): 
- Inriktningsmål och prioriterade mål 
- Resultatmål 
- Balansräkning 
- Kommunbidrag 
- Investeringsmål 
- Skattesats 
- Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta 
fram Verksamhetsmål.  

______ 
 
Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg 
(L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Omröstningsbilaga 1, KS § 82/2022-05-30 Tjänstgörande
JA NEJ Avstår

Gunnar Andersson, Ordförande   (M) X X
Emma Blomdahl Wahlberg, 1:e vice ordförande   
(C)

Mats Palm, 2:e vice ordförande   (S) X X
Jessica Pehrson, Ledamot   (C) X X
Fredrik Svensson, Ledamot   (KD)

Gun Carlsson, Ledamot   (Kv) X X
Lennart Ottosson, Ledamot   (Kv) X X
Håkan Körberg, Ledamot   (L) X X
Kari Hellstadius, Ledamot   (S) X X
Kerstin Johansson, Ledamot   (S) X X
Jacob Brendelius, Ledamot   (SD)

Niclas Emanuelsson, Ersättare   (C)

Niklas Åsbogård, Ersättare   (C)

Ove Severin, Ersättare   (KD) X X
Christina Glad, Ersättare   (Kv)

Christina Abrahamsson, Ersättare   (M) X X
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare   (S)

Linus Lindelöf, Ersättare   (S)

Magnus Jonsson, Ersättare   (V)

Inger Gustavsson, Ersättare   (L)

Alexander Strömborg, Ersättare (SD) X X
Patrich Hällfärdsson, Ersättare (SD)

Summa 6 4 1

Budgetförslag från M, KD, KV, och 
C (JA) mot budgetförslag från S 
och L (NEJ)
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Budget 2023 och verksamhetsplan 2024–2025 
 
Sammanfattning 
Kommunen skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. Där 
det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har återgått till mer normala 
arbetsformer efter att vi under de senaste två åren varit begränsade av svårigheter att träffas 
fysiskt på grund av pandemin. Budgetdagar har återigen kunnat genomföras på ett mer 
traditionellt sätt. Vi möts av nya svårigheter i budgetarbetet på grund av den oro som rådet i 
vår omvärld vilket smittar av sig i en osäkerhet inför framtiden.  Förvaltningen har efter de 
omständigheter på ett föredömligt sätt gett oss förutsättningar och varit behjälpliga med att 
ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen, de har även stått till 
förfogande för partigrupperna för de ev. frågor som uppkommit. Vi hoppas att det goda 
samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi trots att partierna valt 
att lämna olika budgetförslag för perioden.       
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande och förste v. ordförande förslag till beslut: 
I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 
2023–2025 
1.Inriktningsmål och prioriterade mål 
2.Resultatmål 
3.Balansräkning 
4.Kommunbidrag  
5.Investeringsmål 
6.Skattesats 
7.Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram   
   Verksamhetsmål.     

 
 
 
 
 
 
Gunnar Andersson                                        Emma Blomdahl Wahlberg  
Ordförande                              1:e vice ordförande   
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BUDGET & MÅLDOKUMENT 
2023-2025 

 
 

Kristdemokraterna 

Kommunens väl 

Centerpartiet 

Moderaterna 
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               En budget för en fortsatt hållbar kommun 
Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Det geografiska läget vi har utefter den 
viktigaste järnvägen i vårt land och vad det innebär i fördelar medför att möjligheterna att lyckas är 
goda. Kommunen skall präglas av trivsel och god service, god tillgång till arbetstillfälle och valfrihet, 
samt ett starkt och livaktigt näringsliv som är grunden till välfärd och det goda livet. Ett starkt 
föreningsliv och möjlighet till rekreation är förutsättningar för trivsel och välmående och som medför 
många viktiga värden i livet oavsett ålder.  

Den kommunala budgeten handlar återigen om att göra prioriteringar, 2023 års budget är inget 
undantag. Vi står troligen inför större utmaningar ekonomiskt än vad vi gjort de senaste åren. Med 
2020 och 2021 i backspegeln kan vi konstatera att de ekonomiska svårigheter vi var oroade över de 
åren inte blev i samma omfattning som vi befarat. Statens tillskott till kommunerna gjorde att många 
kommuner visade goda resultat, så även Herrljunga kommun. Vi kan dock inte bortse ifrån att många 
drabbades hårt av pandemin och mångas hälsa påverkades negativt och för många slutade det i stor 
sorg och förlust. Vi kan inte nog betona vikten av vår fantastiska personal som kämpade sig igenom 
denna tunga period, och visade en mycket stor lojalitet mot kommunen och inte minst mot sina 
medmänniskor.  

När vi trodde oss se en lindring i pandemin dök andra orosmoln upp i vår omvärld, detta har medfört 
att vi, och hela samhället, nu står inför ett förändrat ekonomiskt läge. Vi ser hur räntorna och 
inflationen nu ökar, och många bedömare tror att 2023 blir ett år med såväl höga räntor som hög 
inflation. Detta påverkar såklart även den kommunala ekonomin och medför att vi har ett tuffare 
utgångsläge i budgetarbetet än på flera år. Eftersom den ökade inflationen också är mycket svår att 
beräkna behöver vi också skapa en återhållsam budget som minskar risken för att vi behöver göra 
snabba och drastiska förändringar om det ekonomiska läget skulle förändras än mer.  

Under både 2021 och 2022 så har vi haft möjlighet att göra stora och viktiga satsningar utifrån de 
goda åren 2020 och 2021. Bland annat kunde vi satsa på vårt så viktiga och angelägna klimatarbete 
genom att anställa en miljöstrateg, samt att vi kunnat starta ett våldsförebyggande arbete med hela 
kommunen i fokus. Båda dessa satsningar är sådana som vi är övertygade om att de kommer betala 
tillbaka sig i längden på olika sätt. Våra förvaltningar har också gjort ett mycket bra arbete där bland 
annat Socialtjänsten nu effektiviserar sitt arbete inom hemtjänsten och där nu Bildningsnämnden 
precis har startat samma resa. Vi kan helt enkelt konstatera att de satsningar som gjordes under sista 
delen av 2021 när det visade sig att ett utrymme fanns, kommer utan tvekan att hjälpa oss under 
2022 och till viss del även 2023. 

Av årets budget har en liten summa lagts in som reserv hos kommunstyrelsen för att kunna fördela 
ut senare i höst.  

Vi är stolta över de satsningar vi genomfört som bidragit till en ökad byggnation av såväl 
privatpersoner som byggherrar i vår kommun, och vi ser att den marknadsföring som gjorts av 
kommunen ger goda resultat. Herrljunga är en kommun där så mycket som över 93 procent av de 
som bor här tycker att kommunen är en mycket bra plats att leva på, och det ska vi såklart ge till 
flera. Vi ser att allt fler nu får upp ögonen för vår vackra kommun och att många tittar mot oss i valet 
av framtida bostadsort. Därför vågar vi satsa på en ökning av innevånarantalet i kommunen, och ser 
positivt på framtiden    

De styrande partierna ser att det finns behov inom verksamheterna, men som tidigare års 
budgetarbete finns också behov att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Mycket av 2023 års 
budget handlar om att behålla de verksamheter vi har i dag med bibehållen eller förstärkt kvalitet 
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utifrån effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Det ekonomiska läget medför emellertid inga 
större satsningar detta år, utöver de stora investeringar i såväl Altorpsskolan och Hagen som vi redan 
har beslutat och är på gång. 

Vi tror att det är av stor vikt att kommunen satsar på goda exempel och prövar nya grepp, vågar ta 
sig an nya arbetssätt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar. Detta betonades redan i 
förra årets budgettext men har om möjligt blivit ännu mer aktuell. 

Vi vill jobba för en:   

En hållbar och inkluderande kommun 

En välkomnande och attraktiv kommun 

En utvecklande kommun  

 

Gunnar Andersson(M)             Emma Blomdahl Wahlberg(C)        Christina Glad (KV)         

Fredrik Svensson(KD) 
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Resultaträkning 2023-2025
Uppdaterat: 2022-04-29

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader -533 570 -561 234 -566 034 -592 037 -608 386 -624 947

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 161 -39 176 -42 332

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -625 198 -647 562 -667 279

Skatteintäkter 447 867 459 936 464 752 481 718 499 403 517 241

Generella statsbidrag 146 072 145 709 149 288 152 596 157 665 159 902

Extra statsbidrag - - - - - -

Verksamhetens resultat 27 566 13 794 17 389 9 116 9 506 9 865

Finansiella intäkter 758 900 900 900 900 900

Finansiella kostnader -398 -500 -500 -500 -550 -600

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - - - - -

Resultat efter finansiella poster 27 925 14 194 17 789 9 516 9 856 10 165

Extraordinära poster - - - - - -

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 9 516 9 856 10 165

 

Resultat i procent av skatteintäkter 4,7% 2,3% 2,9% 1,5% 1,5% 1,5%

 

Investeringsnivå -60 128 -117 575 -113 575 -137 825 -96 185 -43 840

Egna tillförda medel 60 729 44 811 44 811 42 677 49 032 52 497

Finansiellt över- resp underskott 601 -72 764 -72 764 -95 148 -47 153 8 657

Ack Egna medel/Externa lån 25 000 122 764 122 764 217 912 265 065 256 409

 

Kommunbidrag -552 483 -589 449 -594 399 -620 625 -646 575 -667 987

Återföring finansiella kostnader - - - - - -

Kapitalkostnad - avskrivningar 32 803 30 617 30 617 33 161 39 176 42 332

Kapitalkostnad - Internränta 4 216 4 598 4 598 6 227 7 813 8 408

Gemensamma intäkter/kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -10 800 -8 800 -7 700

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 161 -39 176 -42 332

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -625 198 -647 562 -667 279

 

Gemensamma kostnader

Deponi Tumberg 114 - - - - -

Försäljning mark, exploatering m.m. 2 640 - 2 000 - - -

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 964 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Personalomkostnader:

Över/underskott PO-pålägg 3 154 - - - - -

Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt
-4 952 -5 500 -8 521 -9 300 -7 300 -6 200

Övriga pensionskostnader - - - - - -

Satsningar 2021 -12 814 - - - - -

Övrigt -4 284 - 1 171 - - -

Gemensamma kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -10 800 -8 800 -7 700

Ökning skatteintäkter o generella bidrag 4,7% 3,6% 3,1%

Ökning kommunbidrag 5,3% 4,2% 3,3%

Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan 9 565 9 620 9 675
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Balansräkning 2023-2025
Uppdaterat: 2022-04-29

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 278 - - - -

Materiella anläggningstillgångar 450 510 555 261 533 469 659 925 716 934 718 442

Mark, byggnader o tekn anläggn. 373 853

Maskiner och inventarier 36 385

Övriga materiella anläggn 40 273

Finansiella anläggningstillgångar 148 447 78 450 58 580 28 713 28 846 28 979

Summa anläggningstillgångar 599 236 633 711 592 049 688 638 745 780 747 421

Bidrag till statlig infrastruktur 1 999 1 875 1 875 1 750 1 625 1 500

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 2 771 2 000 2 700 4 000 5 000 5 000

Fordringar 101 259 40 000 70 000 95 166 118 464 163 196

Kortfristiga placeringar - - - - - -

Kassa och bank 25 600 20 000 43 940 19 241 24 283 31 254

Summa omsättningstillgångar 129 630 62 000 116 640 118 407 147 747 199 450

SUMMA TILLGÅNGAR 730 865 697 586 710 564 808 795 895 152 948 371

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 9 516 9 856 10 165

Resultatutjämningsreserv 24 476 27 307 24 476 24 476 24 476 24 476

Övrigt eget kapital 250 455 280 965 278 380 296 169 305 685 315 541

Summa eget kapital 302 857 322 466 320 645 330 161 340 017 350 182

Avsättningar

Avsättningar för pension 184 978 176 100 179 459 173 792 167 673 161 808

Övriga avsättningar 22 195 22 700 22 700 20 000 18 700 16 676

Summa avsättningar 207 173 198 800 202 159 193 793 186 373 178 484

Skulder

Långfristiga skulder 53 751 60 000 90 000 198 200 284 500 326 000

Kortfristiga skulder 167 084 116 319 97 759 86 641 84 261 93 705

Summa skulder 220 835 176 319 187 759 284 841 368 761 419 705

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 730 865 697 586 710 564 808 795 895 152 948 371

-1 -1 -0

Soliditet 41,4 46,2 45,1 40,8 38,0 36,9

Skuldsättningsgrad 58,6 53,8 54,9 59,2 62,0 63,1

Kassalikviditet 75,9 51,6 116,6 132,0 169,4 207,5

Självfinansieringsgrad 101% 38% 43% 31% 51% 120%

Självfinansieringsgrad exkl Hagen 49%
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Kassaflödesanalys

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder 82 728 86 000 86 000 90 000 90 000 90 000

Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm 564 411 596 000 614 039 634 314 657 068 677 143

Inbetalningar av bidrag 57 847 60 000 62 000 60 000 60 000 60 000

Övriga inbetalningar -836 - - - - -

Utbetalningar till leverantörer -221 494 -235 600 -241 906 -258 288 -271 939 -283 110

Utbetalningar till anställda -442 341 -459 000 -485 000 -525 000 -495 000 -509 000

Utbetalningar av bidrag -16 973 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

Övriga utbetalningar - - - - - -

Ränteinbetalningar 758 900 900 900 900 900

Ränteutbetalningar -82 -500 -500 -500 -550 -600

Förändring avsättning -11 405 -6 505 -5 523 -8 367 -7 419 -7 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 613 23 295 12 010 -24 941 15 060 9 444

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 266 -117 575 -113 575 -137 825 -96 185 -43 840

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 842 - - - - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 280 278 - - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - - - -

Investering/Upplösning av finansiella 

anläggningstillgångar -137 70 000 89 867 29 867 -133 -133

Bidrag till statlig infrastruktur - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 562 -47 295 -23 430 -107 958 -96 318 -43 973

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 25 000 10 000 30 000 108 200 86 300 41 500

Amortering av lån - - -240 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 000 10 000 29 760 108 200 86 300 41 500

Förändring av likvida medel -20 949 -14 000 18 340 -24 699 5 042 6 971

Likvida medel vid årets början 46 548 30 000 25 600 43 940 19 241 24 283

Likvida medel vid årets slut 25 600 20 000 43 940 19 241 24 283 31 254

Förändring av likvida medel -20 949 -10 000 18 340 -24 699 5 042 6 971
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KOMMUNBIDRAG 2023

(tkr)
Kommunbidrag 

2022

Lönekostnads 

-ökning 2022

Lönekostnads 

-ökning 2023

Prisökning 

(externt)

Prisökning 

(internt)

Demografi-

förändring

Kapitalk. 

förändring

Förändrade 

driftsk. pga 

investering

Nationella 

beslut

Politisk Prio 

2022 Tillfällig

Politisk Prio 

2023 Tillfällig

Politisk Prio 

Ramförändr Ramväxling

Kommunbidrag 

2023

Kommunfullmäktige, Valnämnd, 

revision 2 009 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 109

Kommunstyrelse 19 028 245 131 174 0,00 99 0,00 724 400 56 20 856

Servicenämnd It 6 121 -176 0,00 2 028 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 0,00 10 589

Servicenämnd Ekonomi/Personal 11 705 525 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -478 0,00 11 753

Bildningsnämnd 257 854 1 420 2 166 2 250 3 596 0,00 338 -6 010 3 400 0,00 -27 264 986

Socialnämnd 225 086 1 621 980 778 437 0,00 627 0,00 0,00 -2 200 -23 227 306

Teknisk nämnd 25 075 558 169 753 165 0,00 0,00 492 0,00 -4 27 208

Bygg och miljönämnd 16 001 -77 63 -9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 15 976

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Effektiviseringsprojekt 2 700 0,00 0,00 -2 700 0,00 0,00 0,00 0

Utvecklingsmedel 3 000 0,00 0,00 -1 000 0,00 0,00 0,00 2 000

Lönepott 7 944 2 268 8 966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 178

Ökat PO till 42,75% 0 10 426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 426
Kapitalkostnadsförändring 12 926 -4 688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 238

589 449 2 268 19 392 4 216 3 509 3 028 2 291 165 1 064 -9 710 4 616 337 0 620 626

Tillgängligt kommunbidrag: 620 625
Diff: -0 
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

Budgetförutsättningar Herrljunga 2023 – 2025. 

Socialdemokraterna och Liberalerna. 

 
 
Om 2021 var ett tungt belastat år med anledning av Covid19-pandemin, ser 2022 hittills enligt 

senaste liggande prognos ut att landa svagt positivt. 

2021 landade visserligen på ett starkt positivt resultat, men det resultatet baserades i stor grad 

på extra statliga bidrag på flera miljoner kronor. 

Prognosen inför budgetarbetet pekar på ett resultat på cirka minus 4 miljoner kronor, det ger 

oss en utmaning att arbeta med under året. 

 

Sedan förra året, ser prognosen för befolkningsutveckling positiv ut. Detta främst beroende på 

den bygg-boom som är pågående i Herrljunga, såväl i centralorten som i Ljung. 

En utflyttning från storstäderna drivs av en längtan till det mer småskaliga och möjligheten till 

ett lugnare boende, men också av den digitalisering vi ännu bara sett början av. 

Här har Herrljunga en fördel av sitt geografiska och infrastrukturmässiga läge, men också av 

sitt väl utbyggda fibernät i alla delar av kommunen. 

Ett samhälle är dock inte bara sin infrastruktur, vi vill också stärka livet mellan husen för att 

skapa en god samverkan mellan kommun och föreningsliv och civilsamhälle. 

Goda kontakter med näringslivet har den senaste tiden utmynnat i utbyggnader och rena 

nyetableringar av verksamhet i kommunen. Detta driver vid sidan av tillkommande 

arbetstillfällen även en trolig inflyttning. 

 

Vi Socialdemokrater och Liberaler väljer att fokusera på och dra nytta av de ekonomiska och 

samhälleliga förutsättningar som nu finns att arbeta med. 

 

 

Vi försäkrar oss om att säkerställa en god skolstruktur i kommundelarna, där vi i ökande 

omfattning använder oss av de nya digitala verktygen och en samordning av de resor som 

under skoldagen företas.  

Att eleverna tvingas resa med buss flera gånger i veckan, tar bort värdefull studietid.  

Det är redan nu ont om behöriga lärare inom flera ämnesområden. För att inte ytterligare 

försämra tillgången på behöriga lärare, vill vi minska dessas restid mellan skolorna under 

arbetsdagen. Här har vi god hjälp av de många nya digitala verktyg som introducerats under 

pågående pandemiperiod. 

Samlade skoldagar för eleverna och ett minskat resande under skoldagen för våra lärare. 

 

 

Vi svarar upp mot de ökande behov som finns i våra ungdomsgrupper, för att finnas på de 

platser, vid de tider, då våra ungdomar kan behöva ett vuxet stöd i vårt samhälle. 

Det finns ungdomsgrupper som inte känner tillhörighet och förtroende för samhället, detta 

måste vi arbeta förebyggande med. 

Här ser vi ett behov att redan tidigt i skolan tillsätta resurser för de elever som av olika skäl 

har särskilda behov som behöver bemötas med stöttning. 
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

 

 

Vi förstärker upp bemanningskvoten inom olika delar av vår äldreomsorg. Här vill vi öka 

personaltätheten främst inom våra SäBo-enheter.  

Vår intention är att på sikt komma upp i den bemanningskvot som rekommenderas av de 

sakkunniga kompetenserna. Detta stärker vår möjlighet att rekrytera och behålla vår personal, 

och underlättar för kompetensutvecklingen. 

 

Personlig assistans, boendestöd och servicebostad enligt LSS är områden där vi väljer att 

fokusera för framtiden. Här drar vi nytta av de exploatörer som bygger bostäder i samhället, 

till glädje för de som annars måste få sin placering i andra kommuner i väntan på plats. Denna 

utökning av kapacitet ser vi fram mot. 

 

Inom Individ och familjebehandling är behoven stora. Här vill vi förebygga för att förhindra 

fler familjetragedier som är tragiska för den enskilde och driver kostnader för kommunen.  

Vi stöder det arbete som är pågående för att ta hem de externa placeringar vi har för att på 

hemmaplan säkerställa en god kvalitet på dessa. 

 

 

 

Med de satsningar vi föreslår i denna budget, landar vi på ett budgeterat resultat om 1.2% av 

skatteintäkter och statsbidrag. Resultatnivån sammanslaget med de tidigare två åren, placerar 

oss väl över de 2% som är nödvändiga. 

 

 

 

Med dessa ord lämnar vi Socialdemokrater och Liberaler över vårt budgetförslag till 

Herrljunga Fullmäktige att besluta om. 

 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Mats Palm.  Socialdemokraterna.  Håkan Körberg.  Liberalerna. 
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

Resultaträkning 2023-2025
Uppdaterat: 2022-04-29

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader -533 570 -561 234 -566 034 -594 732 -611 743 -631 367

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -627 962 -651 695 -674 318

Skatteintäkter 447 867 459 936 464 752 481 718 499 403 518 322

Generella statsbidrag 146 072 145 709 149 288 153 755 160 052 162 628

Extra statsbidrag - - - - - -

Verksamhetens resultat 27 566 13 794 17 389 7 510 7 761 6 632

Finansiella intäkter 758 900 900 900 900 900

Finansiella kostnader -398 -500 -500 -500 -550 -600

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - - - - -

Resultat efter finansiella poster 27 925 14 194 17 789 7 910 8 111 6 932

Extraordinära poster - - - - - -

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 7 910 8 111 6 932

 

Resultat i procent av skatteintäkter 4,7% 2,3% 2,9% 1,2% 1,2% 1,0%

 

Investeringsnivå -60 128 -117 575 -113 575 -174 625 -69 885 -32 340

Egna tillförda medel 60 729 44 811 44 811 41 140 48 062 49 884

Finansiellt över- resp underskott 601 -72 764 -72 764 -133 485 -21 823 17 544

Ack Egna medel/Externa lån 25 000 122 764 122 764 256 249 278 072 260 528

 

Kommunbidrag -552 483 -589 449 -594 399 -624 902 -652 363 -676 649

Återföring finansiella kostnader - - - - - -

Kapitalkostnad - avskrivningar 32 803 30 617 30 617 33 230 39 952 42 952

Kapitalkostnad - Internränta 4 216 4 598 4 598 6 240 7 968 8 531

Gemensamma intäkter/kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -9 300 -7 300 -6 200

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -627 962 -651 695 -674 318

 

Gemensamma kostnader

Deponi Tumberg 114 - - - - -

Försäljning mark, exploatering m.m. 2 640 - 2 000 1 500 1 500 1 500

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 964 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Personalomkostnader:

Över/underskott PO-pålägg 3 154 - - - - -

Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt
-4 952 -5 500 -8 521 -9 300 -7 300 -6 200

Övriga pensionskostnader - - - - - -

Satsningar 2021 -12 814 - - - - -

Övrigt -4 284 - 1 171 - - -

Gemensamma kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -9 300 -7 300 -6 200

Ökning skatteintäkter o generella bidrag 4,9% 3,8% 3,3%

Ökning kommunbidrag 6,0% 4,4% 3,7%

Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan 9 585 9 660 9 735
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

 

Balansräkning 2023-2025
Uppdaterat: 2022-04-29

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 278 - - - -

Materiella anläggningstillgångar 450 510 555 261 533 469 696 656 726 589 715 977

Mark, byggnader o tekn anläggn. 373 853

Maskiner och inventarier 36 385

Övriga materiella anläggn 40 273

Finansiella anläggningstillgångar 148 447 78 450 58 580 28 713 28 846 28 979

Summa anläggningstillgångar 599 236 633 711 592 049 725 369 755 435 744 956

Bidrag till statlig infrastruktur 1 999 1 875 1 875 1 750 1 625 1 500

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 2 771 2 000 2 700 4 000 5 000 5 000

Fordringar 101 259 40 000 70 000 95 166 118 464 163 196

Kortfristiga placeringar - - - - - -

Kassa och bank 25 600 20 000 43 940 17 506 18 957 20 232

Summa omsättningstillgångar 129 630 62 000 116 640 116 672 142 421 188 428

SUMMA TILLGÅNGAR 730 865 697 586 710 564 843 791 899 482 934 885

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 7 910 8 111 6 932

Resultatutjämningsreserv 24 476 27 307 24 476 24 476 24 476 24 476

Övrigt eget kapital 250 455 280 965 278 380 296 169 304 079 312 190

Summa eget kapital 302 857 322 466 320 645 328 556 336 666 343 598

Avsättningar

Avsättningar för pension 184 978 176 100 179 459 173 792 167 673 161 808

Övriga avsättningar 22 195 22 700 22 700 20 000 18 700 16 676

Summa avsättningar 207 173 198 800 202 159 193 793 186 373 178 484

Skulder

Långfristiga skulder 53 751 60 000 90 000 235 000 295 000 325 000

Kortfristiga skulder 167 084 116 319 97 759 86 443 81 442 87 802

Summa skulder 220 835 176 319 187 759 321 443 376 442 412 802

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 730 865 697 586 710 564 843 791 899 482 934 884

-0 -0 -0

Soliditet 41,4 46,2 45,1 38,9 37,4 36,8

Skuldsättningsgrad 58,6 53,8 54,9 61,1 62,6 63,2

Kassalikviditet 75,9 51,6 116,6 130,3 168,7 208,9

Självfinansieringsgrad 101% 38% 43% 24% 69% 154%

Självfinansieringsgrad exkl Hagen 33%
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder 82 728 86 000 86 000 90 000 90 000 90 000

Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm 564 411 596 000 614 039 635 472 659 455 680 950

Inbetalningar av bidrag 57 847 60 000 62 000 60 000 60 000 60 000

Övriga inbetalningar -836 - - - - -

Utbetalningar till leverantörer -221 494 -235 600 -241 906 -261 181 -277 917 -292 613

Utbetalningar till anställda -442 341 -459 000 -485 000 -525 000 -495 000 -509 000

Utbetalningar av bidrag -16 973 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

Övriga utbetalningar - - - - - -

Ränteinbetalningar 758 900 900 900 900 900

Ränteutbetalningar -82 -500 -500 -500 -550 -600

Förändring avsättning -11 405 -6 505 -5 523 -8 367 -7 419 -7 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 613 23 295 12 010 -26 676 11 469 3 748

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 266 -117 575 -113 575 -174 625 -69 885 -32 340

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 842 - - - - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 280 278 - - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - - - -

Investering/Upplösning av finansiella 

anläggningstillgångar -137 70 000 89 867 29 867 -133 -133

Bidrag till statlig infrastruktur - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 562 -47 295 -23 430 -144 758 -70 018 -32 473

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 25 000 10 000 30 000 145 000 60 000 30 000

Amortering av lån - - -240 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 000 10 000 29 760 145 000 60 000 30 000

Förändring av likvida medel -20 949 -14 000 18 340 -26 434 1 451 1 275

Likvida medel vid årets början 46 548 30 000 25 600 43 940 17 506 18 957

Likvida medel vid årets slut 25 600 20 000 43 940 17 506 18 957 20 232

Förändring av likvida medel -20 949 -10 000 18 340 -26 434 1 451 1 275
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Liberalerna Herrljunga Kommun    Socialdemokraterna Herrljunga Kommun    

 

 

 

 

 

KOMMUNBIDRAG 2023

(tkr)
Kommunbidrag 

2022

Lönekostnads -

ökning 2022

Lönekostnads -

ökning 2023

Prisökning 

(externt)

Prisökning 

(internt)

Demografi-

förändring

Kapitalk. 

förändring

Förändrade 

driftsk. pga 

investering

Nationella 

beslut

Politisk Prio 

2022 Tillfällig

Politisk Prio 

2023 Tillfällig

Politisk Prio 

Ramförändr Ramväxling

Kommunbidra

g 2023

Kommunfullmäktige, Valnämnd, 

revision 2 009 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 109

Kommunstyrelse 19 028 245 131 174 0,00 99 0,00 0,00 400 56 20 132

Servicenämnd It 6 121 -176 0,00 2 028 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 0,00 10 589

Servicenämnd Ekonomi/Personal 11 705 525 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -478 0,00 11 753

Bildningsnämnd 257 854 1 420 2 166 2 250 3 596 0,00 338 -6 010 3 400 500 -27 265 486

Socialnämnd 225 086 1 621 980 778 437 0,00 627 0,00 0,00 2 300 -23 231 806

Teknisk nämnd 25 075 558 169 753 165 0,00 0,00 492 0,00 -4 27 208

Bygg och miljönämnd 16 001 -77 63 -9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 15 976

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Effektiviseringsprojekt 2 700 0,00 0,00 -2 700 0,00 0,00 0,00 0

Utvecklingsmedel 3 000 0,00 0,00 -1 000 0,00 0,00 0,00 2 000

Lönepott 7 944 2 268 8 966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 178

Ökat PO till 42,75% 0 10 426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 426
Kapitalkostnadsförändring 12 926 -4 688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 238

589 449 2 268 19 392 4 216 3 509 3 028 2 291 165 1 064 -9 710 3 892 5 337 0 624 902

Tillgängligt kommunbidrag: 624 902
Diff: 0
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Nämnd Enhet Benämning

Äskande 

2023

Äskande 

2024

Äskande 

2025

Driftko

stnad 

uppstar

t

Årlig drifts-

kostnad 

(tkr)

Äskande

år drift-

kostnad

Kommunstyrelsen KS Markköp 1 500 2 000 2 000

Kommunstyrelsen KL Reservkraft 3 800

Kommunstyrelsen KS Kommunövergripande förstudiemedel 1 000 1 000 1 000

Kommunstyrelsen KL Inventarier kommunhus 150 150 200

Kommunstyrelsen KL Ombyggnad kommunhus SP*

Kommunstyrelsen IT Reinvestering server o lagring IT 2 350 2 350 2 350

Kommunstyrelsen IT Reinvestering trådlöst nätverk Hlj 500 500 500

Kommunstyrelsen IT Digitalisering Hlj

Delsumma Kommunstyrelsen 9 300 6 000 6 050 0 0

Bildningsnämnden 3000 Inventarier / Inventarier IT BN 2 000 2 000 2 000

Bildningsnämnden 3003 Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300

Bildningsnämnden Inventarier Mörlanda

Bildningsnämnden 3008 Inventarier Altorp 500 500

Bildningsnämnden 3009 Varmförråd Kulturskolan 200

Bildningsnämnden 3010 Tillbyggnad Bibliotekets entré 1 000 1 000 1 000 20 2024

Bildningsnämnden Digitala inventarier Altorp 1 000

Bildningsnämnden Renovering lokal Altorp 15 000 11 000

Delsumma Bildningsnämnden 19 000 15 800 3 300 0 20

Socialnämnden Gem Inventarier 500 500 500

Socialnämnden Gem Infrastruktur IT 200 200 300

Socialnämnden Gem Upphandling nytt verksamhetssystem

Socialnämnden AME Inventarier tvättenheten 0 200 200

Socialnämnden IFO IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler 100 100 100

Socialnämnden LSS Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri

Socialnämnden LSS Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS 375 2024

Socialnämnden LSS Inventarier och infrastruktur IT korttidsvistelse barn LSS 750

Socialnämnden LSS Hotelllås och säkra läkemedel- o värdeskåp gruppbostad LSS 150 2 2026

Socialnämnden VO Hjälpmedel 200 200 200

Nämndens äskande (beslut i nämnd)
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Socialnämnden VO Inventarier Hagen 1 925 50 2023

Socialnämnden VO Inventarier Hemgården 0 1 300

Socialnämnden VO Inventarier flytt dagträff/hemtjänst

Socialnämnden VO Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo

Socialnämnden VO Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV 150 150 300 61 2026

Socialnämnden VO Ombyggnation Hemgården 0 10 500 10 500

Socialnämnden VO Spoldesinfektorer SÄBO 240 240

Delsumma Socialnämnden 4 200 13 390 12 490 50 63

Bygg och miljönämnden Räddn Räddningsmaterial 250 250 300

Bygg och miljönämnden Räddn Inventarier

Bygg och miljönämnden Räddn Insatsledarbil 800

Bygg och miljönämnden Räddn Släckbil 6 000 100 2025

Delsumma Bygg och miljönämnden 1 050 6 250 300 100 0

Tekniska nämnden FastighetVerksamhetsanpassningar 1 000 1 000 1 500

Tekniska nämnden FastighetSäkerhetshöjande åtgärder 1 000 800 800

Tekniska nämnden FastighetReinvesteringar fastigheter 9 000 9 200 9 200

Tekniska nämnden FastighetTillgänglighetsanpassning 500 500 500

Tekniska nämnden FastighetMaskiner fastighetsskötsel 200 200 200

Tekniska nämnden FastighetInköp utrustning kök 500 600

Tekniska nämnden FastighetGäsenegården attraktivare lägenheter 0 5 000 4 000

Tekniska nämnden FastighetRenovering simhall 5 000 5 000

Tekniska nämnden FastighetRenovering Hemgården 500 500

Tekniska nämnden Gata Mindre gatuanläggningar/GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Tekniska nämnden Gata Asfaltering/reinvestering gata 2 000 2 000 1 500

Tekniska nämnden Gata Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200

Tekniska nämnden Gata Lekplatsen i Stadsparken

Tekniska nämnden Gata Juldekoration 500

Tekniska nämnden LokalvårdStäd och tvättmaskiner 300 720 300 50 2025

Tekniska nämnden Måltid Inventarier måltid 350 350 350

Tekniska nämnden Fritid Idrottsmaterial/redskap 125 125 250

Tekniska nämnden Fritid Materiel simhall 100

Tekniska nämnden Fritid Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund 350 10 2025

Tekniska nämnden Fritid Utveckling av Vandringsleder 400 10 2025
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Tekniska nämnden Fritid Reinvestering löparspår tätort 300 300 300 50 2024

Tekniska nämnden Fritid Renovering belysning elljusspår 400 400 400

Tekniska nämnden Fritid Utbyte bryggor badplats 400 10 2024

Tekniska nämnden Fritid Upprustning utemiljöer 200 10 2026

Tekniska nämnden Fritid Reinvestering skateboardpark

Tekniska nämnden Fritid Discgolfbanor i Herrljunga tätort

Delsumma Tekniska nämndens egna investeringar 23 275 28 745 20 700 0 140

Tekniska nämnden BN Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola

Tekniska nämnden SN Hagen ombyggnation samt nybyggnation 50 000

Delsumma Tekniska nämnden via uppdrag 50 000 0 0 0 0

Summa investeringar, skattefinansierade 106 825 70 185 42 840 150 223

Investeringar, exploatering

Exploatering Exploatering Södra Horsby etapp 2

Exploatering Exploatering 1 000 1 000 1 000

Exploatering Furulund 0 25 000 500 225 2023/2024

Exploatering Skoghälla/skogsgatan 10 000 600 125 2023/2024

Exploatering Skolvägen Mörlanda 10 000 600 75 2023/2024

Exploatering Industrimark Hudenevägen 10 000 650 75 2023/2024

Delsumma Exploatering 31 000 26 000 1 000 2 350 500

Summa totala investeringar 137 825 96 185 43 840 2 500 723

*SP= Särskild Prövning - äskande utanför ordinarie budgetprocess

Finansieringsplan Herrljunga kommun 77 825 46 185 43 840
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Förord 
 

I din hand håller du Sverigedemokraternas budget för Herrljunga kommun 2023-2025. Denna budget 

är framtagen av våra förtroendevalda, vilkas främsta mål är en ljusare framtid för Herrljunga.  

Det är en turbulent tid i Sveriges och Europa. Kriget i Ukraina har medfört kraftigt höjda bränsle- och 

energipriser vilket i eldat på inflation och därtill relaterad ränteuppgång. Hur länge kriget kommer att 

pågå och vilka effekter det kommer att få på Sveriges och vår kommuns ekonomi är i dagsläget svårt 

att överblicka. Tyvärr kan vi kan vi inte heller blåsa ”fara över” för Covid-pandemin och de effekter 

den eventuellt kommer att kunna få på vårt land och vår kommuns ekonomi längre fram.  

Med denna turbulenta och osäkra ekonomiska bakgrund lägger Sverigedemokraterna härmed fram 

vår budget som betonar resurs- och kostnadsoptimering. Det mesta tyder i dagsläget på att de 

ekonomiska förutsättningarna för kommunen kommer att bli kärvare under planperioden så det är 

av yttersta vikt att vända på varje enskild skattekrona och göra kloka prioriteringar och satsa dem där 

de behövs som allra mest.  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket för oss innebär att vi vill verka för att ge 

kommunens medborgare så goda förutsättningar som möjligt för att de ska kunna få social trygghet 

och en god levnadsstandard. Vi vill uppnå vår målsättning genom ekonomiska prioriteringar inom 

kommunens kärnverksamheter.  

Vi förespråkar, budgeterar och verkar för en stark svensk välfärdspolitik, men betonar samtidigt att 

skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste alltid finnas en balans mellan skatteuttag och 

kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras varsamt och med respekt för att på 

så sätt kunna komma alla medborgare till del var och en efter behov. 

Kommunens administrativa överbyggnad har de senaste åren växt inom de flesta områden. En del av 

tillväxten har varit nödvändig för att kommunen ska kunna leva upp till de ökade lagkrav som ställs 

på kommunal verksamhet. Men samtidigt är det vår uppfattning att kostnaden för det administrativa 

arbetet ska hållas till ett minimum. Vi vill därför genomföra en kostnadseffektivisering inom vissa av 

kommunens nämnder och verksamheter och under planperioden föra över skattemedel från 

administration till verksamhet. På så sätt används skattebetalarnas pengar bäst. 

Trots de hårda tider som stundar så finns det utrymme för några viktiga satsningar och prioriteringar 

i kommunens verksamhet. Dessa finns både inom skola och socialtjänst. I Sverigedemokraternas 

budgetförslag stärker vi välfärdsverksamheterna, samtidigt som vi begränsar politiska utsvävningar 

som inte är en del av kommunens kärnverksamhet. Med Sverigedemokraterna kan herrljungaborna 

känna sig trygga med att välfärden kommer i första hand. 

 

 

 

 

    Jacob Brendelius 

Gruppledare 

 

Ärende 8



Förutsättningar: 

• Oförändrad skattesats  

• Genomsnittligt årligt resultatmål om endast 0,1.%. Den låga resultatnivån är inte hållbar över 

tid men vi gör bedömningen att det under en övergångsperiod är rimligt med lågt 

resultatmål tills en mer långsiktig bedömning av den makroekonomiska utvecklingen kan fås. 

• Sverigedemokraterna räknar med en något mer positiv befolkningsökning, 40 personer per år 

under planperioden, än de av förvaltningen prognosticerade 25.  

• Årlig kostnadseffektivisering inom administrativa enheter påverkar verksamhetens 

nettokostnader per år med en sänkning om 1%. 
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Resultaträkning 2023-2025       

Uppdaterat: 2022-04-29       

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens nettokostnader -533 570 -561 234 -566 034 -600 226 -614 798 -630 713 

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952 

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -633 456 -654 750 -673 665 

Skatteintäkter 447 867 459 936 464 752 481 718 499 403 516 430 

Generella statsbidrag 146 072 145 709 149 288 151 728 155 870 157 868 

Extra statsbidrag - - - - - - 

Verksamhetens resultat 27 566 13 794 17 389 -11 523 634 

Finansiella intäkter 758 900 900 900 900 900 

Finansiella kostnader -398 -500 -500 -500 -550 -600 

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - -   - - - 

Resultat efter finansiella poster 27 925 14 194 17 789 389 873 934 

Extraordinära poster - - - - - - 

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 389 873 934 

              

Resultat i procent av skatteintäkter 4,7% 2,3% 2,9% 0,1% 0,1% 0,1% 

              

Investeringsnivå -60 128 -117 575 -113 575 -156 725 -48 385 -38 140 

Egna tillförda medel 60 729 44 811 44 811 33 619 40 825 43 885 

Finansiellt över- resp underskott 601 -72 764 -72 764 -123 106 -7 560 5 745 

Ack Egna medel/Externa lån 25 000 122 764 122 764 245 870 253 430 247 684 

              

Kommunbidrag -552 483 -589 449 -594 399 -628 896 -653 918 -674 496 

Återföring finansiella kostnader - - - - - - 

Kapitalkostnad - avskrivningar 32 803 30 617 30 617 33 230 39 952 42 952 

Kapitalkostnad - Internränta 4 216 4 598 4 598 6 240 7 968 8 531 

Gemensamma intäkter/kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -10 800 -8 800 -7 700 

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952 

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -633 456 -654 750 -673 665 

              

Gemensamma kostnader             

Deponi Tumberg 114 - - - - - 

Försäljning mark, exploatering m.m. 2 640 - 2 000 - - - 

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 964 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Personalomkostnader:             

Över/underskott PO-pålägg 3 154 - - - - - 

Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt 
-4 952 -5 500 -8 521 -9 300 -7 300 -6 200 

Övriga pensionskostnader - - - - - - 

Satsningar 2021 -12 814 - - - - - 

Övrigt -4 284 - 1 171 - - - 

Gemensamma kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -10 800 -8 800 -7 700 
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Balansräkning 2023-2025      

Uppdaterat: 2022-04-29       
     

  Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
     

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025 
     

TILLGÅNGAR             
     

Anläggningstillgångar             
     

Immateriella 
anläggningstillgångar 278 -   - - - 

     

Materiella 

anläggningstillgångar 450 510 555 261 533 469 678 756 687 189 682 377 
     

Mark, byggnader o tekn 
anläggn. 373 853           

     

Maskiner och inventarier 36 385           
     

Övriga materiella anläggn 40 273           
     

Finansiella 
anläggningstillgångar 148 447 78 450 58 580 28 713 28 846 28 979 

     

Summa 

anläggningstillgångar 599 236 633 711 592 049 707 469 716 035 711 356 
     

              
     

Bidrag till statlig 
infrastruktur 1 999 1 875 1 875 1 750 1 625 1 500 

     

              
     

Omsättningstillgångar             
     

Förråd/exploatering 2 771 2 000 2 700 4 000 5 000 5 000 
     

Fordringar 101 259 40 000 70 000 95 166 118 464 163 196 
     

Kortfristiga placeringar - - - - - - 
     

Kassa och bank 25 600 20 000 43 940 30 544 46 026 44 352 
     

Summa 
omsättningstillgångar 129 630 62 000 116 640 129 710 169 490 212 548 

     

              
     

SUMMA TILLGÅNGAR 730 865 697 586 710 564 838 929 887 151 925 405 
     

              
     

EGET KAPITAL,             
     

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER             
     

Eget kapital             
     

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 389 873 934 
     

Resultatutjämningsreserv 24 476 27 307 24 476 24 476 24 476 24 476 
     

Övrigt eget kapital 250 455 280 965 278 380 296 169 296 558 297 432 
     

Summa eget kapital 302 857 322 466 320 645 321 035 321 908 322 841 
     

              
     

Avsättningar             
     

Avsättningar för pension 184 978 176 100 179 459 173 792 167 673 161 808 
     

Övriga avsättningar 22 195 22 700 22 700 20 000 18 700 16 676 
     

Summa avsättningar 207 173 198 800 202 159 193 793 186 373 178 484 
     

              
     

Skulder             
     

Långfristiga skulder 53 751 60 000 90 000 229 272 280 007 310 007 
     

Kortfristiga skulder 167 084 116 319 97 759 81 792 71 793 89 952 
     

Summa skulder 220 835 176 319 187 759 311 064 351 800 399 959 
     

              
     

SUMMA EGET 
KAPITAL,             

     

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 730 865 697 586 710 564 825 891 860 081 901 285 
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Våra viktigaste satsningar och prioriteringar: 

 

Kommunledning och kansli 

Sverigedemokraterna har valt att bevilja och budgetera för äskanden gällande Säkerhet, drift och 

implementering av e-arkiv och visselblåsarfunktion. Vi har dessutom valt att gå kansliet tillmötes 

gällande äskande för överförmynderi. En viktig och nödvändig funktion som länge varit eftersatt 

resursmässigt. 

 

Bildningsnämnden 

Sverigedemokraterna anser att fullföljda studier med behörighet att ansöka till gymnasiet är en av de 

viktigaste uppgifter som skolan har för att förebygga socialt utanförskap med droger, våld och 

psykisk ohälsa. Insatser för att stötta svagpresterande elever måste starta tidigt. Därför vill vi 

tillskjuta medel för anställa två styck specialpedagoger (en för låg- och mellanstadiet och en för 

högstadiet) som ska ha som huvudsaklig arbetsuppgift att fånga upp och stödja de svagpresterande 

elever som riskerar att inte få fullt godkända betyg. 

Satsning: 1 200 tkr/år 

Alla elever ska ha nära tillgång till skola och barnomsorg oavsett var man bor i kommunen. 

Sverigedemokraterna anser att det äskade landsbygdsstödet är nödvändigt. Vi vill dessutom stärka 

upp det så att det utökas från dagens 50 elever per skola till 75 elever per skola.  

Beräknad satsning: 1 800 tkr/år 

Fler barn än tidigare behöver få sin utbildning inom kommunens särskola. Vi vill satsa på en utökning 

av särskolan: 

Satsning: 1 250 tkr/år 

Det har varit oroligt bland Herrljungas ungdomar på senare år. Det har bland annat varit stökigt till 

och från kring järnvägsstationen. Sverigedemokraterna vill därför satsa på två nya tjänster som ska 

fungera som dels samordnare mellan kommunens sociala insatser mot stökiga ungdomar och 

frivillighetsföreningar, dels som fältassistenter och stöd i skolan. 

Satsning: 1 000 tkr/år 

Sverigedemokraterna budgeterar för en utökning av biblioteksverksamheten i Ljung samt för 

anordnande av sommarlovsaktiviteter. 

Satsning: 600 tkr/år 
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Socialnämnden 

Arbetsbelastningen för personalen på våra äldreboenden är hög. Sverigedemokraterna vill minska 

personalens arbetsbörda genom att anslå medel för anställande av två styck äldreomsorgspedagoger 

vilka ska ha som huvudsaklig arbetsuppgift att sysselsätta de boende på våra institutioner samt även 

anordna sammankomster i kommunens lokaler för övriga äldre invånare i kommunen. 

Satsning: 1 000 tkr/år 

Sverigedemokraterna anser att hemtjänsten kan effektiviseras.  

Besparing: 2 400 tkr/år 

 

Bygg- och miljönämnden 

Det är Sverigedemokraternas bedömning att räddningstjänsten i Herrljunga har fått fler uppgifter att 

ta sig ann i samhället under senare år. Vi budgeterar därför för en personalförstärkning. 

Satsning: 500 tkr/år 

Boende i Herrljunga störs under stundom a diverse fåglar och andra irriterande djur. Vi budgeterar 

för en ökning av skyddsjakten i enlighet med äskat belopp: 

Satsning: 50 tkr/år 
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Investeringsbudget 

Sverigedemokraterna har i vissa delar antagit nämndernas äskanden i investeringsbudgeten. Vissa 

äskade investeringar har vi dock valt att skjuta upp eller tills vidare helt stryka ur 

investeringsbudgeten beroende på det ekonomiska läget. 

De viktigaste förändringarna och investeringarna som vi vill uppmärksamma är följande: 

• Vi anser att införskaffande av reservkraft är nödvändig med tanke på det försämrade 

säkerhetsläget i vår omvärld. 

• Ombyggnaden av kommunhuset skjuts på framtiden. Vi anser att ombyggnationen inte är 

nödvändig att genomföra just nu i den rådande ekonomiska situationen. 

• Utbyggnaden av entrén till biblioteket är inte nödvändig att genomföra i dagsläget utan kan 

skjutas på framtiden av samma anledning som ombyggnationen av kommunhuset. 

• Kulturskolan bör ges bättre förutsättningar genom investering i ett varmförråd. 

• Ombyggnationen av Hemgården får skjutas på framtiden i avvaktan på bättre ekonomiska 

förutsättningar samt på beslut kring vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten i 

framtiden. 
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Budgetförutsättningar Herrljunga 2023-2025 

Vänsterpartiet Herrljunga föreslår i sin budget att vi stärker upp Socialnämndens och 
Bildningsnämndens anslag. 

Vi är övertygande om att det vi investerar i den uppväxande generationen kommer att vara 
välinvesterade pengar. 

Men vill vi även se ökad personaltäthet inom äldreomsorgen, satsningar på särskilt stöd inom 
skolan, möjliggöra barnomsorg på obekväm tid och anställa fältassistentar som kan arbeta 
förebyggande både inom skolans verksamhetsområde och i utomhusmiljö utanför skolans 
öppettider. 

Dessutom vill vi säkerställa att medel finns till bibliotekets öppettider i Ljung samt kunna ha 
kvar kontanthantering i valda delar av kommunens verksamheter. 

För att finansiera detta vill vi bl.a sänka arvodena för ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelse och nämnder. Vi behåller kommunalskatten oförändrad. 

Vi anser att prisbasbeloppet 48300:-/månad är tillräckligt högt för att en heltidspolitiker skall 
kunna klara sig. 

De andra ordförandena /vice ordförandena får motsvarande procentuell sänkning och på 
detta sätt sparar vi ca 415 tkr /år. 

Resultatmålet har under en rad tidigare år överskridit praxis på 2 % och därför har vi sänkt 
det till 0,6 % kommande år. Det kan behöva justeras 2025 men fram till dess har vi 
genomgått flera budgetprocesser så vi ser inga större risker med vårt förslag. 

Några riktade permanenta satsningar vi vill göra framgår i förslaget och är i korthet: 

- Utökad barnomsorg 1,5 milj kr /år (Bildningsnämnden)

- Fältassistenter 2 st   1,5 milj kr /år (BN)

- Arbetsskor till vårdpersonal 0,5 milj kr/år (Socialnämnden)

- Specialpedagog 1 tjänst 0,6 milj kr /år (BN)

Det finns naturligtvis många andra områden som behöver tillskott och förstärkningar. Vi har 
fördelat i bifogade dokument så gott det går efter de förutsättningar som råder. 

Magnus Jonsson 

Gruppledare Vänsterpartiet Herrljunga 
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Nämnd Enhet Benämning

Äskande 

2023

Äskande 

2024

Äskande 

2025

Driftko

stnad 

uppstar

t

Årlig 

drifts-

kostnad 

(tkr)

Äskande

år drift-

kostnad

Kommunstyrelsen KS Markköp 1 500 2 000 2 000

Kommunstyrelsen KL Reservkraft 3 800

Kommunstyrelsen KS Kommunövergripande förstudiemedel 1 000 1 000 1 000

Kommunstyrelsen KL Inventarier kommunhus 150 150 200

Kommunstyrelsen KL Ombyggnad kommunhus SP*

Kommunstyrelsen IT Reinvestering server o lagring IT 2 350 2 350 2 350

Kommunstyrelsen IT Reinvestering trådlöst nätverk Hlj 500 500 500

Kommunstyrelsen IT Digitalisering Hlj

Delsumma Kommunstyrelsen 9 300 6 000 6 050 0 0

Bildningsnämnden 3000 Inventarier / Inventarier IT BN 2 000 2 000 2 000

Bildningsnämnden 3003 Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300

Bildningsnämnden Inventarier Mörlanda

Bildningsnämnden 3008 Inventarier Altorp 500 500

Bildningsnämnden 3009 Varmförråd Kulturskolan 200

Bildningsnämnden 3010 Tillbyggnad Bibliotekets entré 1 000 1 000 20 2024

Bildningsnämnden Digitala inventarier Altorp 1 000

Bildningsnämnden Renovering lokal Altorp 15 000 11 000

Delsumma Bildningsnämnden 19 000 15 800 2 300 0 20

Socialnämnden Gem Inventarier 500 500 500

Socialnämnden Gem Infrastruktur IT 200 200 300

Socialnämnden Gem Upphandling nytt verksamhetssystem

Socialnämnden AME Inventarier tvättenheten 0 200 200

Socialnämnden IFO IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler 100 100 100

Socialnämnden LSS Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri

Socialnämnden LSS Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS 375 2024

Socialnämnden LSS Inventarier och infrastruktur IT korttidsvistelse barn LSS 750

Socialnämnden LSS Hotelllås och säkra läkemedel- o värdeskåp gruppbostad LSS 150 2 2026

Socialnämnden VO Hjälpmedel 200 200 200

Nämndens äskande (beslut i nämnd)
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Socialnämnden VO Inventarier Hagen 1 925 50 2023

Socialnämnden VO Inventarier Hemgården 1 300

Socialnämnden VO Inventarier flytt dagträff/hemtjänst

Socialnämnden VO Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo

Socialnämnden VO Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV 150 150 300 61 2026

Socialnämnden VO Ombyggnation Hemgården 10 500 10 500

Socialnämnden VO Spoldesinfektorer SÄBO 240 240

Delsumma Socialnämnden 16 000 12 090 1 990 50 63

Bygg och miljönämnden Räddn Räddningsmaterial 250 250 300

Bygg och miljönämnden Räddn Inventarier

Bygg och miljönämnden Räddn Insatsledarbil 800

Bygg och miljönämnden Räddn Släckbil 6 000 100 2025

Delsumma Bygg och miljönämnden 1 050 6 250 300 100 0

Tekniska nämnden FastighetVerksamhetsanpassningar 1 000 1 000 1 500

Tekniska nämnden FastighetSäkerhetshöjande åtgärder 1 000 800 800

Tekniska nämnden FastighetReinvesteringar fastigheter 9 000 9 200 9 200

Tekniska nämnden FastighetTillgänglighetsanpassning 500 500 500

Tekniska nämnden FastighetMaskiner fastighetsskötsel 200 200 200

Tekniska nämnden FastighetInköp utrustning kök 500 600

Tekniska nämnden FastighetGäsenegården attraktivare lägenheter 0 5 000 4 000

Tekniska nämnden FastighetRenovering simhall 5 000 5 000

Tekniska nämnden FastighetRenovering Hemgården 500 500

Tekniska nämnden Gata Mindre gatuanläggningar/GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Tekniska nämnden Gata Asfaltering/reinvestering gata 2 000 2 000 1 500

Tekniska nämnden Gata Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200

Tekniska nämnden Gata Lekplatsen i Stadsparken

Tekniska nämnden Gata Juldekoration 500

Tekniska nämnden LokalvårdStäd och tvättmaskiner 300 720 300 50 2025

Tekniska nämnden Måltid Inventarier måltid 350 350 350

Tekniska nämnden Fritid Idrottsmaterial/redskap 125 125 250

Tekniska nämnden Fritid Materiel simhall 100

Tekniska nämnden Fritid Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund 350 10 2025

Tekniska nämnden Fritid Utveckling av Vandringsleder 400 10 2025
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Tekniska nämnden Fritid Reinvestering löparspår tätort 300 300 300 50 2024

Tekniska nämnden Fritid Renovering belysning elljusspår 400 400 400

Tekniska nämnden Fritid Utbyte bryggor badplats 400 10 2024

Tekniska nämnden Fritid Upprustning utemiljöer 200 10 2026

Tekniska nämnden Fritid Reinvestering skateboardpark

Tekniska nämnden Fritid Discgolfbanor i Herrljunga tätort

Delsumma Tekniska nämndens egna investeringar 23 275 28 745 20 700 0 140

Tekniska nämnden BN Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola

Tekniska nämnden SN Hagen ombyggnation samt nybyggnation 50 000

Delsumma Tekniska nämnden via uppdrag 50 000 0 0 0 0

Summa investeringar, skattefinansierade 118 625 68 885 31 340 150 223

Investeringar, exploatering

Exploatering Exploatering Södra Horsby etapp 2

Exploatering Exploatering 1 000 1 000 1 000

Exploatering Furulund 25 000 500 225 2023/2024

Exploatering Skoghälla/skogsgatan 10 000 600 125 2023/2024

Exploatering Skolvägen Mörlanda 10 000 600 75 2023/2024

Exploatering Industrimark Hudenevägen 10 000 650 75 2023/2024

Delsumma Exploatering 56 000 1 000 1 000 2 350 500

Summa totala investeringar 174 625 69 885 32 340 2 500 723

*SP= Särskild Prövning - äskande utanför ordinarie budgetprocess

Finansieringsplan Herrljunga kommun 114 625 19 885 32 340
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Resultaträkning 2023-2025

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader -533 570 -561 234 -566 034 -598 567 -615 578 -635 269

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -631 797 -655 530 -678 220

Skatteintäkter 447 867 459 936 464 752 481 718 499 403 518 322

Generella statsbidrag 146 072 145 709 149 288 153 755 160 052 162 628

Extra statsbidrag - - - - - -

Verksamhetens resultat 27 566 13 794 17 389 3 675 3 926 2 730

Finansiella intäkter 758 900 900 900 900 900

Finansiella kostnader -398 -500 -500 -500 -550 -600

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - - - - -

Resultat efter finansiella poster 27 925 14 194 17 789 4 075 4 276 3 030

Extraordinära poster - - - - - -

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 4 075 4 276 3 030

 

Resultat i procent av skatteintäkter 4,7% 2,3% 2,9% 0,6% 0,6% 0,4%

 

Investeringsnivå -60 128 -117 575 -113 575 -174 625 -69 885 -32 340

Egna tillförda medel 60 729 44 811 44 811 37 305 44 227 45 982

Finansiellt över- resp underskott 601 -72 764 -72 764 -137 320 -25 658 13 642

Ack Egna medel/Externa lån 25 000 122 764 122 764 260 084 285 742 272 100

 

Kommunbidrag -552 483 -589 449 -594 399 -628 737 -656 198 -680 551

Återföring finansiella kostnader - - - - - -

Kapitalkostnad - avskrivningar 32 803 30 617 30 617 33 230 39 952 42 952

Kapitalkostnad - Internränta 4 216 4 598 4 598 6 240 7 968 8 531

Gemensamma intäkter/kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -9 300 -7 300 -6 200

Avskrivningar -32 803 -30 617 -30 617 -33 230 -39 952 -42 952

Verksamhetens nettokostnader -566 373 -591 851 -596 651 -631 797 -655 530 -678 220

 

Gemensamma kostnader

Deponi Tumberg 114 - - - - -

Försäljning mark, exploatering m.m. 2 640 - 2 000 1 500 1 500 1 500

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 964 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Personalomkostnader:

Över/underskott PO-pålägg 3 154 - - - - -

Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt
-4 952 -5 500 -8 521 -9 300 -7 300 -6 200

Övriga pensionskostnader - - - - - -

Satsningar 2021 -12 814 - - - - -

Övrigt -4 284 - 1 171 - - -

Gemensamma kostnader -18 107 -7 000 -6 850 -9 300 -7 300 -6 200

Ökning skatteintäkter o generella bidrag 4,9% 3,8% 3,3%

Ökning kommunbidrag 6,7% 4,4% 3,7%

Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan 9 585 9 660 9 735
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Balansräkning 2023-2025

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 278 - - - -

Materiella anläggningstillgångar 450 510 555 261 533 469 696 656 726 589 715 977

Mark, byggnader o tekn anläggn. 373 853

Maskiner och inventarier 36 385

Övriga materiella anläggn 40 273

Finansiella anläggningstillgångar 148 447 78 450 58 580 28 713 28 846 28 979

Summa anläggningstillgångar 599 236 633 711 592 049 725 369 755 435 744 956

Bidrag till statlig infrastruktur 1 999 1 875 1 875 1 750 1 625 1 500

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 2 771 2 000 2 700 4 000 5 000 5 000

Fordringar 101 259 40 000 70 000 95 166 118 464 163 196

Kortfristiga placeringar - - - - - -

Kassa och bank 25 600 20 000 43 940 17 506 18 957 20 232

Summa omsättningstillgångar 129 630 62 000 116 640 116 672 142 421 188 428

SUMMA TILLGÅNGAR 730 865 697 586 710 564 843 791 899 482 934 885

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 27 925 14 194 17 789 4 075 4 276 3 030

Resultatutjämningsreserv 24 476 27 307 24 476 24 476 24 476 24 476

Övrigt eget kapital 250 455 280 965 278 380 296 169 300 244 304 520

Summa eget kapital 302 857 322 466 320 645 324 721 328 996 332 026

Avsättningar

Avsättningar för pension 184 978 176 100 179 459 173 792 167 673 161 808

Övriga avsättningar 22 195 22 700 22 700 20 000 18 700 16 676

Summa avsättningar 207 173 198 800 202 159 193 793 186 373 178 484

Skulder

Långfristiga skulder 53 751 60 000 90 000 235 000 295 000 325 000

Kortfristiga skulder 167 084 116 319 97 759 90 278 89 112 99 374

Summa skulder 220 835 176 319 187 759 325 278 384 112 424 374

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 730 865 697 586 710 564 843 791 899 482 934 884

-0 -0 -0

Soliditet 41,4 46,2 45,1 38,5 36,6 35,5

Skuldsättningsgrad 58,6 53,8 54,9 61,5 63,4 64,5

Kassalikviditet 75,9 51,6 116,6 124,8 154,2 184,6

Självfinansieringsgrad 101% 38% 43% 21% 63% 142%

Självfinansieringsgrad exkl Hagen 30%

Ärende 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

tkr 2021 2022 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder 82 728 86 000 86 000 90 000 90 000 90 000

Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm 564 411 596 000 614 039 635 472 659 455 680 950

Inbetalningar av bidrag 57 847 60 000 62 000 60 000 60 000 60 000

Övriga inbetalningar -836 - - - - -

Utbetalningar till leverantörer -221 494 -235 600 -241 906 -261 181 -277 917 -292 613

Utbetalningar till anställda -442 341 -459 000 -485 000 -525 000 -495 000 -509 000

Utbetalningar av bidrag -16 973 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

Övriga utbetalningar - - - - - -

Ränteinbetalningar 758 900 900 900 900 900

Ränteutbetalningar -82 -500 -500 -500 -550 -600

Förändring avsättning -11 405 -6 505 -5 523 -8 367 -7 419 -7 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 613 23 295 12 010 -26 676 11 469 3 748

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 266 -117 575 -113 575 -174 625 -69 885 -32 340

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 842 - - - - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 280 278 - - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - - - -

Investering/Upplösning av finansiella 

anläggningstillgångar -137 70 000 89 867 29 867 -133 -133

Bidrag till statlig infrastruktur - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 562 -47 295 -23 430 -144 758 -70 018 -32 473

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 25 000 10 000 30 000 145 000 60 000 30 000

Amortering av lån - - -240 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 000 10 000 29 760 145 000 60 000 30 000

Förändring av likvida medel -20 949 -14 000 18 340 -26 434 1 451 1 275

Likvida medel vid årets början 46 548 30 000 25 600 43 940 17 506 18 957

Likvida medel vid årets slut 25 600 20 000 43 940 17 506 18 957 20 232

Förändring av likvida medel -20 949 -10 000 18 340 -26 434 1 451 1 275
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 6 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 84 DNR KS 136/2022 942 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Boråsregionen - 
Sjuhärads kommunalförbund 

Sammanfattning 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 80 tkr för 2021. Resultatet 
för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 200 tkr och Navet 
science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Överskottet på 
välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i 
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science 
center redovisar ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av 
engångskaraktär som uppgår till 1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning 
av coronapandemin på ca 400 tkr.  

Det egna kapitalet uppgår till 9 864 tkr. 

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella 
mål: 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan 
anses vara uppfyllda. Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen fastställt. I 
revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen 
och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 

Jäv  
Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
överläggning eller beslut av ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09 
Direktionen för Boråsregionen § 8/2022-02-25 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund för 2021 
Granskningsrapport av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 7 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KS § 84 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2021 godkänns.        

• Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i
Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads

kommunalförbund 2021 godkänns.        
2. Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i

Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.
______ 

Expedieras till: Revisionen, Boråsregionens Sjuhärads kommunalförb 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-09 
DNR KS 136/2022 942  

Sid 1 av 2 
 

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

  

 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Boråsregionen - 
Sjuhärads kommunalförbund 

 
Sammanfattning 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 80 tkr för 2021. Resultatet för välfärd 
och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 200 tkr och Navet science center uppvisar ett 
negativt resultat på ca 1 700 tkr. Överskottet på välfärd och kompetens beror på att 
medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala 
och nationella medel. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på bl.a. på 
en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 1 300 tkr och ett driftunderskott 
med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr.  
Det egna kapitalet uppgår till 9 864 tkr.  
Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål: 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna  
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.  
 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara 
uppfyllda. Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen fastställt. I revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och 
redovisningslagen och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsrapport – Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021 
Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021 
Protokollsutdrag §8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-09 
DNR KS 22/2020 942  

Sid 2 av 2 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2021 godkänns.        

• Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i 
Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas. 
 

Kaisa Lundqvist 
Ekonomichef 
 
Expedieras till: kommunens revisorer, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-02-25 
Sida 10 (27) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2022/SKF0113 
 
Beslut 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med 
resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat 
om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar 
ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det 
positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat 
nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed 
finansierats av regionala och nationella medel.  
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr 
var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala 
underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av 
de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande 
åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 
 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Förbundets finansiella mål 2021 är  
 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 
 

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr 
innebär att de finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de 
interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej 
uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 
mål.     
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-02-25 
Sida 11 (27) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet 
innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre 
delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra 
av fem målindikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och 
uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut 
samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att 
verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara 
uppfyllda.   
 
Expedieras till 
 Medlemskommunerna 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
god redovisningssed?

 { Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 { Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen,  
d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i årsre-
dovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

Revisionskontoret har under året särskilt granskat intäktsprocessen för Sjuhärads kommunal-
förbund. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. 
Granskningsmedarbetare är Anna Duong och  Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunal förbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovis-
ningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 80 tkr för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31 jämfört med budget. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 
200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Det egna kapitalet 
uppgår till 9 864 tkr. 

Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i 
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar 
ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 
1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska inne-
hålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet. 
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Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är 
uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun full-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 
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2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, 
arbeta och leva i.

Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7 ) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden 
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för förbundet. Då 
den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande 
för målen även under 2021. Förbundet kommer att arbeta efter den nya strategin 2022. Strategin 
beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras. De utvalda fokusområdena är verktyg för 
att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”. 

I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Strategin anger 
riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med 
den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kom-
munalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter 
Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014–2020.

Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till ompri-
oritering och förändrad inriktning för många verksamheter, särskilt navet. Utbildningar, möten 
och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna 
livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 

Sammantaget gör förbundet bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyl-
lelse ur ett helårsperspektiv för 2021.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.
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Fokusområden för 2020/2021 är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. 

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsrapporten 20 mål 
med tillhörande 26 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 15 mål, att man delvis 
nått tre mål samt inte nått två av målen under verksamhetsåret. 

2 3 15 0 av 20 mål

Förbundet uppger att även fast man anpassat verksamheten till coronapandemin så har den ändå 
haft viss påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den per-
sonliga integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att man under verksamhetsåret uppnått alla nio mål.

0 0 9 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka 
chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt fem mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att samtliga mål är uppnådda under verksamhetsåret.

0 0 5 0 av 5 mål

Navet Science Center
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtals-
kommun. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av 
styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår 
framtid är den övergripande stora utmaningen.
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Förbundet uppger att coronapandemin har påverkat Navets verksamhet och också måluppfyl-
lelsen för verksamheten som höll stängt för allmänheten fram till mitten av juni 2021. När man 
öppnade hade man även begränsade öppettider och besökare. 

Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och ut-
bildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt 
genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksam-
hetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut 
och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga 
till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån 
dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-
2025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets 
övergripande uppdrag uppdaterats.

Förbundet har fastställt 8 verksamhetsmål tillsammans med 63 mätetal för 2021. Förbundet 
uppger att tre av målen har uppnåtts, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts.

1 4 3 0 av 8 verksamhetsmål

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet 
för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har 
beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som 
tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där nedanstående 
målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För att uppnå ovanstående målbild ska fem målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan har uppnått ett av målen under verksam-
hetsåret. Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når fyra av indikatorerna under 
verksamhetsåret. 

4 0 1 0 av 5 målindikatorer

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2021 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum och ett 
övergripande mål för Navet Science Center. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
fem målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022. 

Förbundet har även fastställt 20 mål med 26 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem 
mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och 8 verksamhetsmål med 
63 mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden och 20 mål för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål och 9 verksamhetsmål för dataskyddsombud

• 1 övergripande och 5 verksamhetsmål för medarbetarcentrum

• 1 övergripande och 8 verksamhetsmål för Navet Science center

• 5 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 111 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur 
ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter 
men har för 2021 blivit mer uniform. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. 

Sammantaget redovisar förbundet sin måluppfyllelse enligt nedan:

3 7 36 0 av 46 mål

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under delar av året. Verksamheten för allmänheten 
höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. 
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Sammantaget har den fortsatta pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och 
ekonomi. Detta gäller särskilt Navet.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Navet Styrning / omställning – corona-anpassning
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas 
inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet. 

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och har lett till att man under 2020 
höll verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade 
öppettider under den sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och 
sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler 
flyttades fram eller avbokades. Verksamheten genomförde anpassningar under 2020 exempelvis 
genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteakti-
viteter i matematik, teknik och biologi.

Under 2021 fortsatte svårigheterna och verksamheten höll stängt för allmänheten fram till mitten 
av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och 
konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. De anpassningar som genomfördes under året har t.ex. varit 
att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt 
skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.

Förstudie - Dataskyddsombud
Under året har revisorernas biträden genomfört en förstudie över området dataskyddsombud i 
förbundet med syfte att undersöka hur kommunalförbundets dataskyddsombud verkar inom 
förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Direktionen 
2020-12-02. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll har fortlöpt 
enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är redo-
visades vid direktionens sammanträde 25 februari 2022.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsent-
ligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2021 redovisar ett 
överskott på 80 tkr jämfört med budget.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2021 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för förbundets olika verksamheter.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 olika mätetal/
målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksam-
heter men har för 2021 blivit mer uniform. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhets-
mål i löptext. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal eller indikatorer för verksamhets-
målen. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Det 
noteras att de nya redan antagna dokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är delar av detta arbete.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden. Av totalt 46 mål 
har redovisat att man inte har uppnått 10 mål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende målupp-
följningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att 
överväga en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför 
kommande år.
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Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsrapport 
2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

 

Borås 2022-03-15

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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1 Politisk representation  
1.1 Direktion 

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden 
under 2021. 
 

Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad   
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun Tom 210115 
2e vice ordförande Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun From 210116 
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Tomas Johansson (M) Marks kommun From 210116 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Anders Brolin (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun Tom 210115 
Ersättare Jessica Rodén (S) Marks kommun From 210116 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    
Adjungerad ledamot Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad ersättare Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP)   

Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)   

Adjungerad Crister Spets (SD)   

Adjungerad Mikael Levander (NU)   

Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

1.2 Revisorer 

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och 
Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga 
medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad  
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun  
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun  
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun  
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun  
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad  
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun  
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun  
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en politiskt styrd samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Navet science center leds av en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av delregionalt politiskt samråd 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser 
Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, 
Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Verksamhet och finansiering  
Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att främja samverkan 
mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av 
medlemskommunerna samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 
 
Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för 
tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna 
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
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Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Basverksamhet Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av 

basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr. 
Utvecklingsmedel samt 
projekt 

Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra 
Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas 
ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och 
miljönämnden (1 500 tkr).  
 
Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 
8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge 
stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella 
samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala 
utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och 
miljöstrategin 2030.  
 
Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 

kommun samt en rörlig del baserad på invånarantalet. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

50 %, temporära projektmedel. 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse 
tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra 
satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra 
Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att 
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika 
projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.   
 
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det 
delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin 
för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av 
delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020. Under 
hösten har arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin startat upp, exempelvis genom framtagande av 
handlingsplan samt genomförande av digitala webbinarier, så kallade MiniFokus, med teman från 
utvecklingsstrategin. 
 
Under året har fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts i samarbete med Business Region Borås. Detta resulterade i en rapport kring hur 
kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt. 
 
Business Region Borås har arbetat aktivt med att locka nya investerare till Boråsregion och att marknadsföra 
Boråsregionen som en region utan etableringsgränser. De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på 
etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad 
samverkar kring förfrågningar och lämnade under sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan 
från Volvo/Northvolt gällande en ny batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i 
Lockryd, Svenljunga, och en ny etableringsprocess har inletts.  
 

Ärende 9



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 7 (37) 
 

 
 

Förbundet har varit en viktig part mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid revideringen av Regional 
och Nationell transportinfrastrukturplan som ska fastställas under 2022. 
 
Enheten för välfärdsutveckling samt Närvårdssamverkan har erhållit statliga medel om 15 000 tkr för arbete inom 
områdena Psykisk hälsa och Vårdens medarbetare. Medlen förvaltas av förbundet och medlemskommunerna 
beslutar gemensamt hur de ska användas. 
 
När det gäller övriga ekonomiska händelser fick förbundet en pensionskostnad av engångskaraktär under året 
motsvarande knappt 1 300 tkr. Kostnaden var inte upptagen i driftbudgeten för 2021, men fanns med i 
budgetdokumentet då eventuellt underskott skulle belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens 
beslut. Kostnaden påverkar Navets resultat.  
 
Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 översteg tidigare prognoser men har balanserats på helår 
genom tidigare avsatta medel.  
 
Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats 
mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll 
stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än 
prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.  
 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har 
skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter. 
Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper. Driftunderskottet för Navet uppgick till ca 400 tkr 
på helår, trots den utmanande situationen. 
 
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har 
genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har arbetat 
med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela året. 
 
Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt 
utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet till viss del fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats. 

2.3 Väsentliga personalförhållanden 

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. Då antal anställda 
understiger 50 personer kan enstaka personer påverka siffrorna i hög utsträckning. 
 
 

 2019  2020 2021 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,4 42,2 41,3 
Sjukfrånvaro total i %  1,9 2,3 1,4 
Män 1,0 0,5 2,1 
Kvinnor 2,4 3,2 1,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 47,2 38,7 63,6 
Män 53,3 18,8 12,1 
Kvinnor 45,9 35,7 51,4 
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro   36,4 
Män   25,1 
Kvinnor   11,3 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 33,9 27,9 0 
Män 46,7 0 0 
Kvinnor 31,0 27,9 0 
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Sjukfrånvaro 29 år och yngre   0,4 0,9 
Män  0 2,7 
Kvinnor  0,4 0,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år   4,6 1,1 
Män  1,1 0,7 
Kvinnor  6,1 1,2 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre   1,2 2,0 
Män  0,8 3,5 
Kvinnor  1,2 1,3 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 42 066 43 328 44 000 
Män  42 462 43 900 
Kvinnor  43 328 44 059 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 94 92 90 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 98 97 97 

 

2.4 Resultat 2021 

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. 
De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, välfärd och 
kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt 
resultat om 1 700 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på 
att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till 
lagd budget.  
 
Administrationen redovisar ett överskott om knappt 1 000 tkr vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. 
Överskottet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade 
kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett överskott om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat. Överskottet 
beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och 
nationella medel. 
 
Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 650 tkr och resultatet för helåret blev 800 tkr. 
Överskottet härrör från medflyttade medel från 2020. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var 
pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår 
till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna har 
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 600 tkr och resultatet blev ett överskott om 
knappt 300 tkr på grund av en pensionskostnad vid slutet av året. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
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2.5 Balanskravsutredning 

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 om 80 tkr. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    80 
Reduceringar och justeringar                          0 
Balanskravsresultat                                 80 

2.6 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2020. 

2.7 Investeringsredovisning 

Investering har genomförts under året för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större omfattning.  
 

Projekt Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 
Inventarier 0 tkr 142 tkr - 142 tkr 

2.8 Intern kontroll 

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 
2022 fattades av Direktionen 2021-12-10. 

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 

 
Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de 
finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. 
Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.     
 
Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att 
alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål 
bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målindikatorer inte nås 
under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets 
bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under 
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pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt 
föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av 
rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god 
ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.   

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin har 
stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling. Genom den nya överenskommelse som tecknades 
med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser 
i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.  
 
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional 
transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet 
har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar 
samt bedriva ett aktivt påverkansarbete. 
 
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med 
kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att 
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att 
gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.  
 
Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt 
kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.  
 
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i 
hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att 
stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling 
med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av 
digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet. 
En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i 
samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en 
kraftsamling inom området fullföljda studier.  
 
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser 
kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta 
och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.  
 
Navet science center är i en omställningsfas och antar i början av 2022 en ny affärsplan för de kommande tre åren 
där fem verksamhetsområden med tillhörande prioriteringar identifierats. Det långsiktiga målet är att bredda 
ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
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3 Räkenskaper 

3.1 Resultaträkning total 

 
Tkr, exkl interna poster 2021 2020 Not 

    
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 1 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 2 
Avskrivningar -519 -431  
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115  

    
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 
Förbundsbidrag, Administration 750  4 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  5 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  6 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 8 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 9 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 10 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 11 
Finansiella intäkter 0 28 12 
Finansiella kostnader -1 323 -362 13 
Resultat före extraordinära poster 80 107  

    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  

    
Årets resultat 80 107  

    
*2020 Inkl Administration, Välfärd och kompetens och Utvecklingsmedel och projekt 

 

3.1.1 Resultaträkning Kansli 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020* 

   
Verksamhetens intäkter 358 4 615 
Verksamhetens kostnader -4 384 -13 029 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -4 059 -8 447 

   
Förbundsbidrag, Kansli 5 140 9 988 
Finansiella intäkter 0 28 
Finansiella kostnader -1 319 -348 
Resultat före extraordinära poster -238 1 221 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -238 1 221 

   
*Inkl Administration och Välfärd och kompetens   
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3.1.2 Resultaträkning Administration 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 6 596 
Verksamhetens kostnader -6 348 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader 248 

  
Förbundsbidrag, Administration 750 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 998 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 998 

 

3.1.3 Resultaträkning Välfärd och kompetens 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 1 322 
Verksamhetens kostnader -4 418 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -3 096 

  
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 1 201 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 1 201 
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3.1.4 Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 14 033 
Verksamhetens kostnader -24 577 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -10 544 

  
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster -261 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat -261 

 

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 0 
Verksamhetens kostnader -1 557 -1 355 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 548 -1 355 

   
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsombud 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 251 -2 284 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 251 -2 284 

   
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 196 125 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 196 125 

 

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum 
  
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 763 763 
Verksamhetens kostnader -3 334 -3 185 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 571 -2 422 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster -83 5 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -83 5 
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3.1.8 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 859 10 064 
Verksamhetens kostnader -18 516 -18 002 
Avskrivningar -485 -397 
Verksamhetens nettokostnader -9 142 -8 335 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -4 -15 
Resultat före extraordinära poster -1 734 -1 119 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -1 734 -1 119 

 

3.1.9 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 2 751 1 570 
Verksamhetens kostnader -5 637 -3 420 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 886 -1 850 

   
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.2 Balansräkning  

 
Tkr 2021 2020 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 2 929 3 306  
Maskiner och inventarier 2 417 2 794 14 
Värdepapper 512 512 15 

    
Omsättningstillgångar 94 041 74 955  
Varulager 378 384  
Kortfristiga fordringar 4 413 6 165 16 
Fordringar hos Borås stad 89 237 68 389 17 
Kassa och bank 13 17  
    
Summa tillgångar       96 970 78 261  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 864 9 784 18 
Därav årets resultat 80 107  
Därav resultatutjämningsreserv 0 0  
    
Avsättningar 12 692 16 140  
Andra avsättningar 12 692 16 140 19 

    
Skulder 74 414 52 337  
Långfristiga skulder 21 46 20 
Kortfristiga skulder 74 393 52 291 21 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96 970 78 261  
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3.3 Noter 

 
Tkr 2021 2020  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 3 720 4 182  
RUN Navet* 2 657 14 969  
RUN DRUM 7 500   
KN DRUM 2 050   
MN DRUM 1 500   
MN Fossilfri Boråsregion 179   
VGR Vårdens medarbetare 1 306   
VGR Närvårdssamverkan 700   
Nollning av projektkostnader genom tidigare 481   
utbetalade medel    
EU-bidrag 349 657  
Övriga intäkter 9 913 9 475  
Summa 30 355 29 283  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 13 642 14 913  
Personalkostnader 34 899 31 900  
Material och tjänster 17 052 15 070  
Revisionskostnader 91 84  
Summa 65 684 61 967  
    
Interna poster på 5338 tkr för 2021 och 4036 tkr för 2020 har exkluderats från resultaträkningen. 
    
3 Förbundsbidrag, Kansli**    
Bollebygd 155 387  
Borås 1 845 4 615  
Herrljunga 153 389  
Mark 566 1 431  
Svenljunga 174 440  
Tranemo 194 490  
Ulricehamn 401 1 006  
Varberg 283 705  
Vårgårda 193 482  
Överskott 2020 E20 1 176 0  
Summa 5 140 9 945  
    
4 Förbundsbidrag, Administration    
Bollebygd 29   
Borås 349   
Herrljunga 29   
Mark 107   
Svenljunga 33   
Tranemo 37   
Ulricehamn 76   
Varberg 54   
Vårgårda 36   
Summa 750   
    
    
    
*2020 avser alla förbundets bidrag från VGR    
**2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens 
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 2021 2020  
5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens    
Bollebygd 168   
Borås 2 000   
Herrljunga 166   
Mark 613   
Svenljunga 189   
Tranemo 210   
Ulricehamn 435   
Varberg 307   
Vårgårda 209   
Summa 4 297   
    
6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt    
Bollebygd 390   
Borås 4 658   
Herrljunga 387   
Mark 1 428   
Svenljunga 440   
Tranemo 490   
Ulricehamn 1 012   
Varberg 71   
Vårgårda 488   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021 919   
Summa 10 283   
    
7 Medlemsavgifter, Navet science center    
Borås 6 193 6 042  
Mark 724 706  
Svenljunga 220 215  
Tranemo 275 268  
Summa 7 412 7 231  
    
8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 562 1 524  
Mark 568 553  
Svenljunga 168 164  
Tranemo 190 186  
Summa 2 488 2 427  
    
9 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 48  
Borås 574 570  
Herrljunga 48 48  
Mark 176 177  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 125 124  
Vårgårda 60 59  
Fakturerat HSNK 1 146 1 140  
Överskott 2019 0 454  
Överskott 2020 884 -884  
Överskott 2021 -289 0  
Summa 2 886 1 850  
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 2021 2020  
10 Medlemsavgifter, Business Region Borås    
Bollebygd 57 57  
Borås 680 676  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 209  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 72  
Ulricehamn 148 147  
Vårgårda 71 70  
Överskott 2019 0 996  
Överskott 2020 993 -993  
Överskott 2021 -803 0  
Summa 1 548 1 355  
    
11 Medlemsavgifter, Dataskyddsombud    
Bollebygd 206 204  
Borås 1 043 1 019  
Herrljunga 205 204  
Svenljunga 215 214  
Tranemo 225 223  
Ulricehamn 328 323  
Vårgårda 225 222  
Summa 2 447 2 409  
    
12 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 0 28  
    
13 Finansiella kostnader    
Index E20 1 270 343  
Övrigt 53 19  
Summa 1 323 362  
    
14 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 2 794 1 486  
Investeringar 142 1 738  
Avskrivningar -519 -430  
Utgående balans 2 417 2 794  
    
15 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512  
Gryning Vård AB    
    
16 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 457 1 864  
Övriga fordringar 0 2 581  
Interimsfordringar 1 956 1 720  
Summa 4 413 6 165  
    
17 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 89 237 68 389  
    
18 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 784 9 677  
Årets resultat 80 107  
Utgående eget kapital 9 864 9 784  
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 2021 2020  
19 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastruktur 12 692 16 140  
    
Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
    
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 
2021 0 1 270 4 717 

    
20 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 21 46  
    
21 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 638 1 898  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 53 846 32 119  
Beslutade projekt 11 279 14 395  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 732 1 564  
Leverantörsskulder 1 565 483  
Preliminär skatt 504 632  
Arbetsgivaravgift 569 628  
Övriga löneskatter 1 605 572  
Moms mm 1 655 0  
Summa 74 393 52 291  
    
Debetposter om 33 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar. 
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3.4 Kassaflödesanalys 

 

Tkr 2021 2020 
   

Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 80 107 
Justering för av- och nedskrivningar 519 431 
Justering för gjorda avsättningar -3 448 -1 008 

   
Medel från verksamheten före -2 849 -470 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 6 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -19 096 -5 409 
Ökning kortfristiga skulder 22 102 7 626 

   
Kassaflöde från den löpande  163 1 753 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -142 -1 738 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -4 -10 

   
Likvida medel vid årets början 17 27 
Likvida medel vid årets slut 13 17 

 -4 -10 
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3.5 Driftredovisning 

 

Tkr, exkl interna poster 
Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Budget 
2021 

Avvikelse 
budget 

     
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 59 790 -29 355 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 -94 305 28 621 
Avskrivningar -519 -431 -484 -35 
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115 -34 999 -849 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 964 1 176 
Förbundsbidrag, Administration 750  1 119 -369 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  4 297 0 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  9 627 656 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 412 0 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 2 487 1 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 2 291 595 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 1 358 190 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 2 447 0 
Finansiella intäkter 0 28 0 0 
Finansiella kostnader -1 323 -362 -3 - 1 320 
Resultat före extraordinära poster 80 107 0 80 

     
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

     
Årets resultat 80 107 0 80 

     
*2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens    
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Utifrån redovisad måluppfyllelse och genomförda aktiviteter under året är bedömningen att det arbete som 
genomförts legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 117 svar har inkommit. Av dessa 
anger 86 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög 
grad. Sammantaget är därför bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett 
helårsperspektiv. 

4.2 Fokusområden och mål 

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet. Då den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 
2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-
2023 mål och inriktning. 
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

 
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under 
respektive mål. 

4.2.1 Utvecklingsmedel 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån 
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. 
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan 
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av 
de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
2030 antagen. Arrangera temadag med 
utvecklingsprojekt  

Delregionala 
utvecklingsmedel 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och under hösten har arbetet med 
genomförandet av strategin påbörjats och en handlingsplan tagits fram. Digitala webbinarier, MiniFokus, för att 
belysa inriktningarna i den nya strategin har arrangerats och den årliga konferensen FOKUS Boråsregionen 
genomfördes i november. Cirka 100 personer deltog och temat för dagen var omställningen till ett hållbart 
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samhälle. Möten mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har genomförts i syfte att styra 
arbetet i nya överenskommelsen mot delregionala och regionala mål. 
 
Tre temadagar för utvecklingsprojekt har arrangerats, uppdelade på målområdena Miljö, Sjuhärads attraktivitet 
och kultur samt Tillväxt (innovationsgruppen). Fokus var uppdatering och erfarenhetsutbyte samt information 
om den nya överenskommelsen som hanterar utvecklingsmedlen 2021-2024. Målet bedöms uppnått. 

 

4.2.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 
(godkänd) i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning inom områdena 
Sammanfattande omdöme, 
Kommunens service, Tjänstemännens 
attityder, Politikernas attityder och 
Upphandling 

Näringsliv/BRB 

Fem träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat genomfördes under året med 140-170 deltagare per gång. 
Projektet är avslutat och utvärderingar visar att det var mycket uppskattat av deltagarna. Kommunernas 
näringslivschefer, samhällsbyggnadschefer samt politiker från samtliga medlemskommuner har träffats för att 
diskutera hur företagsklimatet i Sjuhärad kan förbättras och hur arbetet ska fortlöpa 2022, efter avslutat 
projekt. 
 
Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning redovisades i maj 2021. Samtliga kommuner har högre än 3,0 i 
det samlade omdömet och några av kommunerna har bland de högsta resultaten i landet, se tabell nedan. När 
det gäller de enskilda områdena når inte alla kommuner upp till 3,0. För mätområde Upphandling är 
medelvärdet för Sjuhärad 2,9; vilket är 0,2 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Målet är delvis uppnått. 
 

 Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 
Snitt 

Sjuhärad 
Sammanfattande 
omdöme 3,3 3,4 4,1 3,0 3,3 3,4 3,2 4,8 3,6 

Kommunens service 2,8 3,1 4,2 2,9 3,4 3,1 2,8 4,6 3,4 

Tjänstemännens attityder 2,8 3,1 3,9 2,8 3,0 3,2 2,8 4,5 3,3 

Politikernas attityder 3,1 3,2 4,1 2,9 2,9 3,3 3,0 4,8 3,4 

Upphandling 2,6 2,7 3,3 2,7 2,6 2,5 2,4 4,0 2,9 
 

 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst en skarp förfrågan per år som 

leder till 1-2 internationella 
företagsetableringar på fem års sikt 

Näringsliv/BRB 

De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på 
detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under 
sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny 
batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och en ny 
etableringsprocess har inletts. Målet är uppnått. 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument 
kompetensförsörjningsarbete antaget 

Kompetens 

Det måldokument som arbetats fram av Boråsregionens kompetensråd behandlades av beredningsgrupp 
Välfärd och Kompetens i februari. I dokumentet anges att en kraftsamling ska ske kring “Stärkt samverkan 
mellan arbetsgivare och utbildning (SSA)”. Fokusområden är Bättre underlag/analyser, Utvecklad vägledning 
samt Ökade och utvecklade kontakter med arbetslivet i Boråsregionen. Till fokusområdena finns ett antal 
aktiviteter kopplade. Målet är uppnått. 
Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
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Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 och därefter i samtliga 
medlemskommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå och 39 på 
Nordennivå. I januari 2022 var antalet 32 på Världennivå och 36 på Nordennivå.  
 
Nya kriterier har införts, vilket kan vara en förklaring till att antalet är lägre. Fokus har under de senaste två 
pandemiåren inte legat på exportmognad utan mer på annan utveckling, t ex inom hållbarhet. Bedömningen 
är att fler företag har utvecklat sin verksamhet under året. Målet enligt mätetalet är dock inte uppnått. 

 

4.2.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

85 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida kunskap 

Välfärd 

En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN, 
genomfördes på uppdrag av kommunerna för totalt 40 medarbetare. Det finns ett stort önskemål om fortsatt 
satsning, beslut tas inom kort. Yrkesresan för Barn och unga har arrangerats i alla medlemskommuner och 
enheten för välfärdsutveckling är delaktig i arbetet med att utveckla nationella yrkesresor.  
 
Under året har en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd genomförts. 
Cirka 45 personer deltog under dagarna där aktuella frågor inom välfärdsområdet diskuterades. Även 
nätverksträffarna har syftet att sprida kunskap. De specifika frågorna ställdes inte i enkäten och mätetalen kan 
därför inte redovisas. Bedömningen är dock att målet är delvis uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året och förbundets medarbetare 
har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. I den enkätundersökning som genomförts, där 
117 deltagare i förbundets nätverk svarat, anger 85 % att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. 
Målet är uppnått. 

 

4.2.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam strukturbild ska vara 
vägledande för Boråsregionens utveckling  

Beslutad strukturbild Samhällsplanering 

Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken 
antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas 
under 2022. Målet är inte uppnått. 
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Digitalisering 

Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet 2020/2021 är resursen för digitalisering centraliserad till 
VästKom. Dock pågår arbete inom digitaliseringsområdet, främst kopplat till nätverk. Digitaliseringsnätverk 
välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med 
kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk 
eSamhälle kommer att göra en nystart under våren 2022. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att 
anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för 
Västra Götaland där förbundet är delaktigt. 
 
Förbundet har även fått specifika uppdrag från medlemskommunerna gällande gemensamt 
biblioteksdatasystem och samverkan eArkiv och dessa pågår enligt plan. Då samtliga nätverk gjort nystarter 
under senare delen av året, har inte enkätundersökning genomförts. Målet bedöms ändå uppnått utifrån 
muntlig utvärdering. 
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Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året med god närvaro, till viss del 
tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Digitala MiniFokus har arrangerats för att belysa och diskutera 
regionala utvecklingsfrågor. 90 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet. Målet är 
uppnått.  
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 85 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala 
kanaler och arbetssätt. 56 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden 
inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att 
föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Liknande kommentarer 
lämnades även förra året, men mätetalet var redan formulerat för 2021. Målet anses delvis uppnått. 

 

4.2.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 
Fossilfri 
Boråsregion 

Nätverksträffar samt workshops har arrangerats för att ge underlag till en handlingsplan/strategi. Förslag på 
organisationsstruktur är framtagen. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas 
klimatlöften. Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har 
kommunalförbundet tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i 
fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion. Projektet har bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts tillsammans med Business Region Borås. Detta resulterade i ett antal workshops och en 
rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.  
 
Under året har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är organisatör 
och ska bidra till att minska konsumtion och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i arbetet med 
att skapa en cirkulär delregion. Målet är uppnått.  
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Regional avfallsplan antagen i samtliga 
kommuner 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner och antogs i samtliga kommuner under hösten. Beslut om en delregional 
samordningsfunktion togs av Direktionen under hösten och rekrytering inleds inom kort. Målet är uppnått.  

 

4.2.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier samt två samverkansprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den 
delregionala kulturplanen 

Kultur 

Pandemin innebar att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställdes in under våren, men i dialog med 
medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram. Under hösten har kommunerna 
startat upp sin kulturverksamhet igen, med de nya kunskaper som anpassning till pandemin fört med sig inom 
samverkan och digitalisering. Under hösten arrangerades en kulturtemadag digitalt på temat erfarenheter av 
pandemin. 
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• Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö, 
Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att insatser kan samordnas tillsammans med kommunerna. 

• Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats. 
• Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och 

kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i 
kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring. 

• Mätetal: Följande projekt pågår: Art Center Sjuhärad, Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, 
Gränsbygd i Sjuhärad och Borås Art Biennial – Moving out.  

• En förstudie kring den gränslösa kulturskolan har genomförts och Boråsregionen har ansökt och tilldelats 
extra utvecklingsmedel från VGR för att genomföra densamma.  

• En förstudie kring funktionen finansieringslots har genomförts. 
• Samverkansprojekt, Nätverk Sjuhärad, Gestaltad livsmiljö och implementering av barnrätt inom kultur. 
• Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen. 
Målet är uppnått. 
Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut 
för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin har behandlats under hösten, vilket 
innebar mer dialog och förankringsarbete än förväntat. Sju av åtta kommuner har antagit förslag till 
finansiering av ett gemensamt genomförande. Förslag till organisering av genomförandet kommer att 
fastställas våren 2022. Målet är uppnått. 

 

4.2.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit 
både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana 
Göteborg-Borås har pågått under året. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för att ta 
tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur och 
kollektivtrafik 

Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i 
revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för 
planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra 
mätetalet anger nätverksdeltagarna att det i många fall inte är möjligt att påverka dessa frågor, framförallt 
inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper 
på nationell, regional och delregional nivå. Målet bedöms uppnått. 
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4.2.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under året genomförts enligt framtagna planer med 
identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna. 89 % 
upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för 
samverkan. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 
85 % av kommunerna är nöjda med det 
stöd de fått i framtagande av lokal plan 
för suicidprevention 

Välfärd 

Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. 97 % av kommunerna 
upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad. 
Även projektet gällande suicidprevention löper enligt plan och 100 % av kommunerna är nöjda med det stöd 
de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Arbetet har genomförts enligt plan. 89 % av de svarande upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete. Målet är uppnått. 

 

4.3 Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om 
verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid 
ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella 
situationen har fler ägarsamråd genomförts.  

Ärende 9



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 29 (37) 
 

 
 

5 Dataskyddsombud 

5.1 Uppdrag och syfte  

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. Under 2021 var ambitionen att öka det proaktiva arbetet, vilket uppnåtts. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

5.2 Ekonomiskt utfall 

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 196 tkr. 

5.3 Måluppfyllelse 2021 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är att 
målet är uppnått vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar 
möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~75) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~16) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• Alla verksamheter utom två har 
genomfört en granskningsomgång 
och rapportering har skett till 
majoriteten av ledningsgrupperna 

• Mognadsmatrisen är genomförd 
med undantag för en kommun och 
ett kluster inom en kommun 
 

Målet anses uppnått 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst 

i frågor som rör den 
personliga integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att 
låta DSO bidra i det interna 
arbetet med kulturfrågor 
som rör den personliga 
integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning 
i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (20) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (10) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Alla registrerade frågor och ärenden 
är hanterade 

• DSO har digitalt besökt 
ledningsgrupper för information och 
frågestund.  

• Digitala träffar med kommunernas 
och bolagens kommunikatörer och 
webbyråer har genomförts kring 
hemsidor och sociala plattformar 

• Tre nyhetsbrev är publicerade 
 
Målet är uppnått 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (20) 

• Samtliga incidenter är hanterade 
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• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom ramen 
för DSO-rollen 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och 
tillsynsmyndigheten som önskar 
hjälp med ärenden, information 
med mera. Alla ärenden ska vara 
återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

• Samtliga inkomna ombudsärenden 
är hanterade inom 5 dagar 
 

Målet är uppnått 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), 
deltagande i relevanta nätverk 
(6) och utbildningar (4) 

• Omvärldsbevakningen har blivit en 
daglig syssla som löpande hanteras 

• Deltagit i sex nätverksträffar 
• Deltagit i fyra utbildningar under 

året 
 

Målet är uppnått 
Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av 
gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade 
aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 

• En verksamhetsplan är framtagen 
för 2022 där en ny kommun 
tillkommer och en genomlysning av 
DSO-uppdraget ska göras 

Målet är uppnått 
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6 Medarbetarcentrum 

6.1 Uppdrag och syfte 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

6.2 Ekonomiskt utfall 
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett negativt resultat om 86 tkr.  

6.3 Måluppfyllelse 2021 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen 
är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
• Marknadsföra 

Medarbetarcentrums verksamhet 
för ökat användande  
 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud 
av tjänster utifrån kommunernas 
behov 
 
 
 
 
 

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
 
 
 
 
 
 

• Bidra till att nödvändig kunskap 
och kompetens finns hos cheferna 
i medlemskommunerna genom 
ledarskapsprogrammet 

 
• Genom grupputvecklingsinsatser 

vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad 
hälsa hos medarbetarna, högre 
prestation i grupper och ökad 
attraktivitet hos kommunerna 

• Tre nyhetsbrev 
• Uppdaterad broschyr 

 
 

• Årlig dialogträff med 
kommunernas 
ledningsgrupper 

• Årlig dialogträff med HR-
avdelningen på respektive 
förvaltning och kommun 

• Fyra styrgruppsmöten 
 

• Ha full tillgänglighet att utföra 
basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning alla 
arbetsdagar 

• 90 % av medarbetarna ska vara 
nöjda med det reflekterande 
samtalet 

 
• 90 % av deltagarna på 

ledarskapsprogrammet ska 
ange att de rekommenderar 
utbildningen till annan 

 
• Vid kortare uppdrag: 90 % av 

cheferna ska vara nöjda med 
insatsen 

• Vid längre uppdrag: Gruppens 
prestation ska ha ökat med 
minst 10 %  

• Fem nyhetsbrev  
• Broschyr klar 

 
 

• Dialogträffar med 
ledningsgrupper har inte 
genomförts fullt ut till 
följd av vakans i aktuell 
kommun 

• HR-träffar genomförda 
• Två styrgruppsmöten 

genomförda 
• Full tillgänglighet under 

hela året 
 
 
 

• Av genomförda samtal är 
100 % nöjda 

 
• Samtliga chefer 

rekommenderar 
utbildningen  

 
 
• Samtliga chefer har 

uppgett att de är nöjda 
med insatsen   

• Vid de mätbara avslutade 
längre uppdragen ligger 
genomsnittsökningen i 
bedömd prestation på 
drygt 12 procentenheter 

Samtliga mål anses uppnådda. 
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7 Navet science center  

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

7.2 Ekonomiskt utfall 

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 700 tkr, varav knappt 1 300 tkr är en pensionskostnad av 
engångskaraktär. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det 
faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av 
några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats 
genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.  

7.3 Måluppfyllelse 2021 

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och 
verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets 
ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun. Navet följer 
förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på 
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, 
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen. 
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för 
allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.  
 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, 
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för 
tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och 
prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem 
verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-2025 som konkretiserar Navets 
prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats. Detta är ett 
steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i Navets verksamhet. 

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tekniktema tillsammans med 
teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser  

• Ungdomsaktivitet på sommaren med 
minst 20 ungdomar 

• Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för 
gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson 

• Framflyttat pga corona 
 
 

• Genomfört 
 

• Genomfört 
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gymnasiet i samverkan med företag 
för minst 100 elever 

• Upparbeta minst fyra nya 
företagskontakter 

 
 

• Genomfört 

Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Sprunget ur dialogprocessen finns många idéer kring ett mer 
strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete. 

 

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet bidrar till ökad 
måluppfyllelse i ämnena 
naturvetenskap, teknik 
och matematik 
 
 

• Möten med utvecklingsansvariga i 
avtalskommunerna 

• Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommunerna 

• Analys, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier med personalen 

• Utveckling av filial-idén tillsammans 
med Svenljunga kommun 

• En ny utställning för de allra yngsta 
med Tunda som huvudperson 

• Minst 15 000 elever på Navet-teman 
• Minst 500 elever på teman i 

matematik 
• Minst 500 elever i teman om 

programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus 

på Agenda 2030 och de globala målen 
• Minst två nya teman tas fram under 

året 
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning 

inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i 

matematik 
• Minst 500 pedagoger utbildas i 

programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i 

skolutveckling 
• Totalt minst 2000 

lärarutbildningsdagar 

• Genomfört 
 

• Ersatt av en omfattande 
dialogprocess med kommunerna 

• Genomfört 

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona, klar våren 
2022 

• Uppnås ej pga corona, 10 790 elever 
under året 

• Genomfört (1071 elever) 
• Uppnås ej pga corona, 330 elever 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 283 elever 

under året 
• Genomfört: Väder och Escape Room 
• Utvärdering av PIF genomfört 
• Uppnås ej pga corona, 341 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 142 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 61 pedagoger 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 202 dagar 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 737 dagar 

under året 

Pandemin har påverkat resultatet i hög utsträckning. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila 
lösningar och ställt om istället för att ställa in. Målet är ej uppnått. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

• Navet fortsätter sitt nätverkande i två 
utsatta områden i Borås för att få 
kontakt med föräldrar och barn, med 
minst sex träffar 

• Interkulturell dialog intern och externa 
aktiviteter 

• Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 

• Genomför ett drogförebyggande tema 
tillsammans med Folkhälsan, Polisen 
och Soc i tre områden i Borås. Temat 
engagerar elever, lärare och föräldrar 

• Eftermiddagsgrupper med elever från 
åk 5-6 elever från Norrby 

• Genomfört 

 
 
• Genomfört  

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona 
 

 
• Genomfört 

 
• Genomförs tom vt 2022 

Ärende 9



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 34 (37) 
 

 
 

• Fortsatt utveckling av 
skolutvecklingsprojektet i Tranemo 
med minst 20 träffar, handledning av 
rektorer, processledare (lärare) och 
elevhälsa 

• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt 
på en 7 till 9 skola  

• Skapa en maker space, en plats för alla 
att komma och förverkliga, utveckla 
sina idéer 

 
 
 
• Genomfört inom ramen för PIF 

 
• Genomfört 

Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet i stort sett uppnått. Nätverksarbetet i utsatta 
områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby, har startat. 
Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och dialog har 
påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.  
Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken 

• Navet samverkar i minst två mässor 
där vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med 
minst 250 elever i årskurs 8 

• Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 100 elever 

• Vårdmässa genomförd, 600 elever 

 
• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört/genomförs 

Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan genomfördes som planerat. Under tre 
dagar fick 800 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner möjlighet att möta personer som alla arbetar 
som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomfördes tillsammans med Vård och 
omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden genomfördes 
enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis uppfyllt. 
Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

• Navet genomför utbildningar i 
programmering på uppdrag av 
Skolverket 

• En digital plattform för Navets 
pedagogiska program och 
undervisningsmaterial utvecklas 

• Navet utvecklar kommunikationen 
med skola och allmänhet, genom 
livesändningar och inspelat material 

• Fortsatt samarbete med Svenljunga 
kommun kring digitalisering av skolan 

• Utvecklingsprojekt kring digital 
kompetens inom förskolan och 
matematik 

• Digital maker space för allmänheten 
färdigställs 

• Idéer för Escape-room med hjälp av 
VR teknik tas fram 

• En digital matris för 
utomhuspedagogiken tas fram 

• Inställt pga corona 

 
• Dialog pågår med Mediapoolen om 

att dra nytta av befintliga 
plattformar 

• Påbörjades under hösten 

 
 
• Omformulerat enligt önskemål att 

fokusera på teknik/naturvetenskap 
utomhus med inslag av digitala 
hjälpmedel 

• Framflyttat pga corona 
• Genomfört 

 
• Escape-room med hjälp av 360-

teknik har utvecklats 
• Genomfört 

Det planerade uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering ställdes in till följd av 
corona. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning med Navet som utgångspunkt för 
både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att vara ett komplement för att öka 
tillgängligheten. Målet är delvis uppnått. 
Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Verksamheten Hubben startar och 
engagerar allmänheten i 
framtidsfrågor 

• Navet börjar i samarbete med Science 
park Borås bygga upp en arena för 
samhällsutveckling 

• Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt/regionalt 

• Genomfördes under hösten i mindre 
skala pga corona 
 

• Dialogen fortlöper 

 
• Genomfört 
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• Minst fem föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

• Synas i minst tre lokala medier 
• Arbeta internt med begreppet 

vetenskapligt kapital 
• Publicera minst 20 sidor i Borås 

tidning 
• Intern grupprocessutbildning 

genomförs, minst två tillfällen med 
extern processledare 

• Bygger en utställning av Borås Stads 
biologiska museum 

• Ett virustema/miniutställning tas fram 
• Teman för allmänheten på Ramshulan 

• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört  
• Genomfört 

 
• Ej genomfört pga corona; 

neddragning till 1 gång/månad 
• Genomfört/genomförs 

 
 

• Genomfört: invigning 23 juni 
 

• Genomfört 
• Framflyttat pga corona 

Verksamheten i Hubben startade upp i liten skala under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen 
Biologiska balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av 
pandemin. Navet deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade 
naturreservatet på Rya Åsar. Vid årets “Vattendag” i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger 
och en helgpersonal. Under Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma. 
Utställningen “Fira demokratin – 100 år” har under september månad funnits i Kuben och visats för 
allmänheten. Målet bedöms uppnått. 

 

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

• Navet utvecklar Hubben, ett 
område/utställning kring Agenda 2030 
som är en öppen arena för alla.  

• Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala 
målen   

• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 
år. Arenan är en innovations hub 
tillsammans med Borås Stad och 
Science park 

• Temat Drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 

• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst 
en kommun 

• Utbildningsdag med tjänstemän i 
minst två kommuner på tema Agenda 
2030 

• Utbildningar för politiker Borås och i 
Da Nang Vietnam 

• Den regionala Hållbarhetsfestivalen 
genomförs hösten 2021 

• Minst tio utbildningar i Agenda 2030 
genomförs 

• Genomfört/genomförs 

 
• Miljödiplomering genomförd, 

temaverksamheten analyserad 

 
• Ej genomfört pga corona. 

Framflyttat 

 
• Genomfört/genomförs 

 
• Ej genomfört (dialog med Umeå 

pågår) 
 

• Flera utbildningsdagar för 
tjänstemän inom Borås stad 
genomförda 
 

• Genomfört 
 

• Genomförs enligt plan  
• Genomfört 

Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i 
den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten startade två grupper i Makerspacen; en 
tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklades väl. Flera kompetenshöjande aktiviteter 
i form av miljöutbildningar har genomförts. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock 
genomförs samtliga aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet 
bedöms uppnått. 
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7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet ska verka lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt gällande 
framtidsfrågor 

• Verksamheten Hubben ska definieras 
som en arena för samhällsutveckling 
av organisationer och allmänhet 

• En hybridarena skapas som är kopplad 
till Hubben där många lokala, 
regionala, nationella och 
internationella möten sker   

• I ICLD projektet med Da Nang 
genomförs utbildningar och möten 

• Arbeta för ett nytt avtal med 
Högskolan Borås 

• Dialog pågår fortlöpande 

 
• Genomfört 

 
 
 
• Genomfört 

 
• Genomförs/dialog pågår 

Bedömningen är att målet är uppnått. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller 
konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är 
med i projektet Gruvan som innebär nationell samverkan med andra science centers.  
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8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

8.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

8.2 Årsberättelse 2021 

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. 
Resultatet för helåret blev ett överskott om 289 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 
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Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Enhetschef 1,0  
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 1,5 Aug-dec 2,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 1,0  
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75 Jan-juli 
Projektledare kompetens 0,75  
Projektledare välfärd 1,5  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 1,0  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,5  
Summa 12,0  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,5  
Coach  2,2  
Summa 2,7  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,0  
Pedagoger  7,7 Okt-dec 6,7 
Tekniker  1,0  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,1  
Summa 15,1  
   
Totalt  41,3  
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Internkontrollplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. 
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-

information förvaras på rätt sätt
Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

2. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

3. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

5. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

6. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt 
löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning
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7. Löner Kontroll att rätt utbetalning 

sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrollerats månadsvis samt 
två extra stickprovskontroller, 
utan anmärkning

8. Arvoden och 
reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrollerats månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och 
deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

11. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

12. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

13. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrollerats 
månadsvis, utan anmärkning

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

17. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

18. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

19. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

20. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och 
är aktuell

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Planer under kontinuelig 
revidering, telefonlista aktuell

21. Personal Rutinerna i personalhandboken ska 
vara aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Utan anmärkning

22. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Utan anmärkning

23. Slutredovisning av
 projekt - interna och 
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

24. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan
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Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021 
Uppdrag, syfte och målbild 
Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som 
krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, 
sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en 
Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och 
budget för 2021.  

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att; 

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

Den målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är ”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans 
kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde 
och trygghet i vårdövergångarna.” Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett 
gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling 
Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 289 117 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt 
högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd 
pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av 
medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.  

Mål och mätetal  
För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs och 
har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till 
Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås 
måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs. 

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %. 
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Statistik från januari tom 
december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den 
bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet 
till rutin samt prioritering.   
 

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis. 
Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts 
och samverkan har fungerat väl.  
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3)   Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad  
  läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna,  
  ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin). 
  Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en  
  minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten  
  har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för  
  vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga  
  måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för  
  covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta  
  är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med  
  5,42%.  
 

4)    Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800  
        stycken på årsbasis.  

Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st).  
Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken 
SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA 
samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska 
erbjudas en SIP.  

 
5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete 

                Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och  
                övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten.  
                Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för  
                egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då  
                endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om  
                egengranskning.  
 

Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner 
för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 
och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i 
och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig 
information.   

     Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,     
     exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt  
     arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).  

   Genomförda aktiviteter 2021 
 

• Spridningskonferens 26 februari. 
• Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring 

vaccinationer.  
• Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.  
• Arbetat med suicidprevention. 
• Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst. 
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• Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet. 
• Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård. 
• Workshopar kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober. 

Samtliga projekt, som Närvårdskontoret servar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag 
genomfört möten, workshopar och föreläsningar. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 85 DNR KS 132/2022 992 

 
Godkännande av årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
och prövning av ansvarsfrihet  
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för 2021 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut 
om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i 
enlighet med TFVs förbundsordning (16§).  
 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas 
av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten 
ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och 
förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den 
totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många 
tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. Resultatet för 2021 blev 5,4 (3,5) mkr att jämföra 
med budgeterat nollresultat.  
 
Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Jäv  
Mats Palm (S), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) anmäler 
jäv och deltar inte i överläggning eller beslut av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09 
Direktionen för Tolkförmedling Väst § 468/2022-03-25 
Tjänsteutlåtande till direktionen för Tolkförmedling Väst daterad 2022-03-05 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst för 2021 
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 
Granskningsrapport av Tolkförmedlings Väst kommunalförbunds årsredovisning 
2021 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för 
Tolkförmedling Väst 

• Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 9 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 85 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet 

för år 2021. 
______ 
 

Expedieras till: Revisionen, Tolkförmedling Väst kommunalförbund 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-09 
DNR KS 132/2022 992  

Sid 1 av 1 
 

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

  

 
Godkännande av årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst och 
prövning av ansvarsfrihet 
 

Sammanfattning 
Årsredovisning för 2021 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att 
godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med 
TFVs förbundsordning (16§).  
 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets 
intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största 
kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för 
arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. 
Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
Resultatet för 2021 blev 5,4 (3,5) mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokollsutdrag 
Revisionsberättelse 2021 
Sakkunnigas bedömning 
Förbundsordning 
Internkontrollrapport  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling Väst 
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i derektionen för Tolkförmedling Väst 

ansvarsfrihet för år 2021. 
 

 
Kaisa Lundqvist 
Ekonomichef 
 
Expedieras till: kommunens revisorer  
För kännedom till: 
Tolkförmedling Väst  
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Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 

År Tolkar 
Sjukvårds-

auktoriserad 
tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 

Ärende 10



17 (36) 
 

Intern 

totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

Tigrinja
5%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 

Ärende 10



24 (36) 
 

Intern 

Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 

 
  

Ärende 10



26 (36) 
 

Intern 

Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 

 
 

  

Ärende 10



34 (36) 
 

Intern 

Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 

Ärende 10



Ärende 10



Ärende 10



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

KS § 103 DNR KS 94/2020 101 
 
Förlag till organisationsförändringar inom verksamheten 
samhällsbyggnad   
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom § 173/2021-12-13 att upphäva 
beslutspunkt 1–4 i kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 och att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att inkomma med resultatet av den utredning 
avseende risken för jäv som påbörjats avseende den organisation som beslutades 
i § 20/2021-02-23. Deadline för utredningen satte kommunstyrelsen till 2022-05-
31. Förvaltningen har nu granskat och till viss del omvärderat det tidigare 
förslaget till ny politisk organisation i förhållande till en potentiell jävssituation. 
Herrljunga kommun har de senaste åren förnyat sitt visionsarbete med fokus på 
tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle, med ambitionen att Herrljunga 
kommun ska utvecklas till en bra plats att leva, bo och verka i.   
 
En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess är en grund för tillväxt och 
utveckling och för att främja detta skapades 2020 en 
samhällsbyggnadsförvaltning genom en sammanslagning av dåvarande tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Ett arbete har pågått under den 
senare delen av 2021 för att identifiera alternativa organisationer utan att förlora 
den uppnådda effektivitet och goda samverkan kring strategiska 
samhällsbyggnadsfrågor som den nya förvaltningsorganisationen bidragit till.   
 
Kommundirektören förordar i det här arbetet att plan och exploatering fortsätter 
att hållas samman då delarna är starkt knutna till och beroende av varandra. 
Befintlig samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter inom detta förslag på 
organisation att ansvara för plan och exploatering, bygg och miljöfrågor, 
gata/park samt kommunens större investeringsprojekt. En 
internserviceorganisation skapas med ansvar för kommunens interna service; 
måltid, lokalvård och fastighetsförvaltning och skötsel. Fortsatt arbete behövs för 
att besluta om bästa organisatoriska placering för renhållning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09  
Kommunfullmäktige § 173/2021-12-13 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

• Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till 
en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation 
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 103 
 

• Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de 
förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, 
som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som 
ställs i 3 kap. kommunallagen. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och 
konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och 
föreslå åtgärder för de risker som identifieras. 

 
 Ordförandens tilläggsförslag:  

• Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande 
nämndorganisation.  

 
Beslutsgång 
Mats Palm (S) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.  
 
Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.  
 
Alexander Strömborg (SD) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.  
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till 
en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation 
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet. 

2. Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de 
förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, 
som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som 
ställs i 3 kap. kommunallagen. 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och 
konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och 
föreslå åtgärder för de risker som identifieras. 

4. Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande 
nämndorganisation.  
 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden 
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KF § 173
KS § 199

DNR KS 94/2020 101

Försening i politisk omorganisation

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom punkt 14 KF § 29/2021-02-23 att från och
med 2021-12-31 avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden och att
en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd bildas från och med 2022-
01-01 . Ny information har framkommit i ärendet avseende risken för jäv i den av
kommunfullmäktige beslutade organisationen. Herrljunga kommun har därför valt
att utreda risken för jäv inom ramen för den organisationsform som
kommunfullmäktige beslutat. Då utredningen inte är klar föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige upphäver beslutspunkt 1-4 i kommunfullmäktige § 29/2021-
02-23 och uppdrar åt kommunstyrelsen att inkomma med utredningens resultat
samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-3 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11 -02
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
- Att beslutspunkt ld+ KF § 20/2021-02-23 upphävs.
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens
resultat samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-
31

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslutspunkt l–4 kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 upphävs.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens resultat

samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-31.

I kommunfullmäktige föreslår Johnny Carlsson (C) att följande ändringen läggs i
protokollsanteckning:

• Förvaltningens underlag på sidan 3 gällande deiikatessjäv ändras från 6 kap.
25 § femte punkten kommunallagen till 6 kap 28 § femte punkten
kommunallagen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Johnny Carlssons
(C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Justerandes sign

#
Utdragsbestyrkande

4
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Fortsättning KF § 1 73

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Beslutspunkt IJ+ kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 upphävs.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inkomma med utredningens resultat

samt förslag till nämndorganisation snarast, dock senast 2022-05-31.

Protokollsanteckni ng
På kommunfullmäktige uppmärksammar Johnny Carlsson (C) att fel hänvisning
förekommer på förvaltningens underlag gällande delikatessjäv. Förvaltningens
underlag på sidan 3 gällande delikatessjäv justeras från 6 kap. 25 § femte punkten
kommunallagen till 6 kap. 28 § femte punkten kommunallagen.

Expedieras till :
För kännedom till: Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden

+
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-05-09  
DNR KS 94/2020 101     
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

Förslag till organisationsförändringar inom verksamheten 
samhällsbyggnad 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom § 173/2021-12-13 att upphäva beslutspunkt 1–4 i 
kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inkomma 
med resultatet av den utredning avseende risken för jäv som påbörjats avseende den 
organisation som beslutades i § 20/2021-02-23. Deadline för utredningen satte 
kommunstyrelsen till 2022-05-31. Förvaltningen har nu granskat och till viss del 
omvärderat det tidigare förslaget till ny politisk organisation i förhållande till en potentiell 
jävssituation. Herrljunga kommun har de senaste åren förnyat sitt visionsarbete med fokus 
på tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle, med ambitionen att Herrljunga 
kommun ska utvecklas till en bra plats att leva, bo och verka i.  
 
En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess är en grund för tillväxt och utveckling och för 
att främja detta skapades 2020 en samhällsbyggnadsförvaltning genom en sammanslagning 
av dåvarande tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Ett arbete har 
pågått under den senare delen av 2021 för att identifiera alternativa organisationer utan att 
förlora den uppnådda effektivitet och goda samverkan kring strategiska 
samhällsbyggnadsfrågor som den nya förvaltningsorganisationen bidragit till.  
 
Kommundirektören förordar i det här arbetet att plan och exploatering fortsätter att hållas 
samman då delarna är starkt knutna till och beroende av varandra. Befintlig 
samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter inom detta förslag på organisation att ansvara för 
plan och exploatering, bygg och miljöfrågor, gata/park samt kommunens större 
investeringsprojekt. En internserviceorganisation skapas med ansvar för kommunens 
interna service; måltid, lokalvård och fastighetsförvaltning och skötsel. Fortsatt arbete 
behövs för att besluta om bästa organisatoriska placering för renhållning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09 
Kommunfullmäktige § 173/2021-12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 11



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

• Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till en 
samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation godkänns och 
kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.  

• Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de 
förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en 
sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. 
kommunallagen.  

• Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i 
samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som 
identifieras 
 

Ior Berglund 
Kommundirektör 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden 
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Bakgrund 
Kommundirektören har en drivande roll i att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter utifrån uppdrag och mål. Detta innebär att utvärdera och vid 
behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant sätt som gör 
att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och ändamålsenligt. Ambitionen är 
att utveckla en organisation som har möjligheter att möta de utmaningar som kommunen 
står inför och bidra till vår gemensamma vision att erbjuda boende och verksamma i vår 
kommun god och tillgänglig service och effektiv hantering. Kommundirektören ska enligt 
instruktionen för kommundirektören utifrån dessa förutsättningar initiera förändringar i 
förvaltningarnas organisation och bär sedan ansvaret för hur organisationsförändringarna 
genomförs, men det är kommunfullmäktiges arbetsuppgift att besluta om kommunens 
organisation och verksamhetsformer. 
    
I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag idag innefattar planering av mark för näringsliv 
och bostäder, byggande och fastighetsförvaltning, infrastruktur, anläggningar, kultur- och 
naturmiljö, fritidsanläggningar samt verksamhetsnära service som lokalvård, kost och 
fastighetstjänster.   
 
Herrljunga kommun har de senaste åren förnyat sitt visionsarbete med fokus på tillväxt och 
utvecklingen av ett hållbart samhälle, med ambitionen att Herrljunga kommun ska 
utvecklas till en bra plats att leva, bo och verka i. En väl fungerande 
samhällsbyggnadsprocess är en grund för tillväxt och utveckling och för att främja detta 
skapades under 2020 en samhällsbyggnadsförvaltning genom en sammanslagning av 
dåvarande tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Den här 
organisationsstrukturen är inte unik utan flera kommuner har den här strukturen med olika 
ansvars- och verksamhetsområden samlade i en samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med 
den här strukturen var att skapa både en ekonomiskt effektiv organisation och underlätta 
samverkan och samarbete internt och externt för strategisk och långsiktig 
samhällsplanering. En målsättning som har uppfyllts.  
 
Efter att förvaltningen uppmärksammats på en dom i mark- och miljödomstolen mot en 
grannkommun med liknande organisation blev det tydligt att detta inte är en hållbar 
konstruktion över tid för en kommun av Herrljungas storlek. Som domskäl angavs i den 
aktuella domen bland annat att: 
 
 ”Bollebygds kommun har för de fall att samhällsbyggnadsnämnden är sökande genom 
reglementet bestämt att jävsnämnden istället ska besluta i ärendet. Som framgår av 
jävsnämndens yttrande arbetar emellertid den bygglovshandläggare som fattat beslutet om 
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marklov med myndighetsutövning genom delegation både för jävsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. /…/ Den omständigheten att bygglovshandläggaren arbetar 
både åt den nämnd som ska pröva marklovet och den nämnd som är sökande medför att det, 
objektivt sett, kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en 
opartisk bedömning. Delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten kommunallagen 
föreligger därför. Det är inte heller uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, jfr 
6 kap. 29 § KL. Bygglovsbeslutet kan därför inte anses ha tillkommit i laga ordning.” 
(Vänersborgs tingsrätts dom 2021-02-09 i mål nr P 2654–20). 
 
Mark- och miljödomstolen rev i sin dom upp ett beslut från jävsnämnden i den aktuella 
kommunen på grund av att jäv ansågs ha förelegat för den handläggare som med stöd av 
delegation av jävsnämnden fattat det överklagade beslutet om marklov. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) gjorde bedömningen att det inte var en tydlig jävssituation 
men då tvivel råder om förutsättningarna för tjänstepersoner att göra en opartisk 
bedömning ska försiktighetsprincipen tillämpas vilket innebär att tjänstepersonen i fråga 
inte befattar sig med ärendet överhuvudtaget. Frågan om handläggarens förutsättningar att 
göra en opartisk bedömning har stor betydelse för trovärdigheten i kommunens 
myndighetsutövning inom det aktuella området. 
 
Ett arbete har pågått under den senare delen av 2021 för att identifiera alternativa 
organisationer utan att förlora den uppnådda effektivitet och goda samverkan kring 
strategiska samhällsbyggnadsfrågor som den nya förvaltningsorganisationen bidragit till. 
Kommundirektören ser två kvarvarande möjliga alternativ, antingen en samverkanslösning 
som kräver att annan/andra kommuner vill ingå avtal med Herrljunga kommun kombinerat 
med de risker som detta innebär i fråga om förlorad kontroll, alternativt en intern lösning 
som innefattar en omorganisation på såväl nämnds- som förvaltningsnivå och 
rekommenderar den interna lösningen. 
 
Kommundirektören förordar att plan och exploatering fortsätter att hållas samman då 
delarna är starkt knutna till och beroende av varandra. Befintlig 
samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter i detta förslag att ansvara för plan och 
exploatering, bygg och miljöfrågor, gata/park samt kommunens större investeringsprojekt. 
En internserviceorganisation skapas med ansvar för kommunens interna service; måltid, 
lokalvård och fastighetsförvaltning och skötsel. Detta kan komma att ge andra 
organisatoriska fördelar då dessa tre verksamheter inte är ramanslagsfinansierade och 
genom denna förändring kan arbeta än mer med att utveckla en tydligare kund och 
leverantörsstruktur med effektiva prismodeller och tjänsteerbjudanden. Fortsatt arbete 
behövs för att besluta om bästa organisatoriska placering för renhållningsverksamheten. 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-05-09  
DNR KS 94/2020 101     

Sid 5 av 6 
 

Respektive förvaltning, under respektive nämnd, behöver en egen förvaltnings- eller 
verksamhetschef. Det är då en utökning med en chef jämfört med idag. Kommundirektören 
föreslår att övergripande chefsansvar för den nya organisationen kan innehas av en av 
enhetscheferna som således är fortsatt enhetschef, men med ett visst administrativt stöd 
även kan ha ett övergripande chefsansvar. Detta behöver dock utredas vidare genom både 
inventering internt av befintliga resurser och hur en sådan rekrytering kan formuleras.  
 
Ekonomisk bedömning 
Kostnaden för politiska arvodens påverkas inte negativt av denna föreslagna förändring.  
För den framtida internserviceorganisationen blir det en viss ekonomisk påverkan då för att 
hantera administration och utökande av rollen som avdelningschef.  
 
Juridisk bedömning 
I instruktionen till kommundirektören står följande:  
 
”Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter. Kommundirektören ska ansvara för organisationen och 
organisationsförändringar vid kommunstyrelsens förvaltning.” 
 
I kommunallagens 4 kap. 10 § står följande: 
10 § ”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller 
för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, 
eller  
2. vid förändringar i nämndorganisationen.  
 
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits 
eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.”  
 
Bedömning av förslaget i förhållande till delikatessjäv 
Den här organisationen är inte helt fri från risken med delikatessjäv, men då dessa tillfällen 
bedöms vara få och inte volymärenden så bör detta kunna hanteras med tjänsteköp från 
annan kommun exempelvis vid inspektion av återvinningscentraler. Vidare kan 
kommunfullmäktige delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplaner och 
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
I arbetet med att förebygga delikatessjäv kan inte samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut 
som rör eget verksamhetsområde, när det kommer till miljöbalksfrågor samt detaljplan 
rörande samma objekt. Utifrån detta måste beslut i alla planärenden fattas av 
kommunstyrelsen. Detaljplaner och områdesbestämmelser ska antas av 
kommunfullmäktige.  
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Samverkan 
Förslaget till ny organisation samverkades på CSG den 31 maj 2022. 
Risk och konsekvensanalys är inte genomförd.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 93 DNR KS 147/2022 730 

 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS per 2022-03-31  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Totalt antal rapporter för första kvartalet är 37. Av dessa är 15 insatser 
verkställda eller avslutade. Kvarstående 22 rapporter gäller övervägande 
insatserna kontaktperson (10 ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (8 
ärenden). Övriga fyra ärenden berör olika verksamheter: särskilt boende, råd och 
stöd, tillsyn samt boende för vuxna enligt LSS. Inom äldreomsorg har ett beslut 
om särskilt boende inte verkställts, då personen tackat nej till två erbjudanden 
från kommunen. Ett annat ärende gäller kontaktperson där det saknas en lämplig 
och intresserad person för insatsen. Inom individ- och familjeomsorg (IFO) är 
antalet ej verkställda beslut 16 och berör övervägande kontaktpersoner (7) och 
kontaktfamiljer (7). Gällande beslut om kontaktperson avser sex beslut "särskilt 
kvalificerad kontaktperson" vilket försvårar möjligheten att hitta en person med 
tillräcklig kompetens. Inom LSS finns fyra ej verkställda beslut, vilket är en 
minskning sedan förra kvartalet. Det gäller olika insatser och generellt är orsaken 
att uppdragstagare saknas eller att den enskilde själva velat avvakta när det gäller 
korttidsvistelse. Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer 
intresserade av uppdrag. 
 
Socialnämnden beslutade genom § 47/2022-05-03 att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS per 2022-03-31 till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 47/2022-03-31 
Bilaga 1, SN § 47/2022-03-31 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 
2022-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03).
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 19 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KS § 93 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per

2022-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03).
______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 10 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 105 DNR KS 44/2021 435 
 
Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten 
Herrljunga   
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i 
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar för att skapa goda 
förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa 
samhället. 
 
Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller 
kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt denna lösning än de som 
har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. Under 2021 ingick Herrljunga 
kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 35/2021-02-22), i en 
utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssunds och Tjörns kommuner 
genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring förutsättningar för 
kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.  
 
Rapporten var en gedigen genomlysning av kommunens räddningstjänst, vilken 
bedömdes vara välskött och i god ordning. Det bedömdes att Herrljunga kommun 
har förutsättningar att ingå i räddningstjänstförbundet. Räddningstjänsten ska 
vara en fortsatt aktiv part i kommunens samlade arbete och samordning för skydd 
mot oönskade händelser och samhällsstörningar. Utredningen har bedömt att 1 
januari 2023 kan vara lämpligt startdatum för den nya organisationen om 
Herrljunga kommun beviljas medlemskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga 
kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10 
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 11 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KS § 105 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om

medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.
______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
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Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  3 

1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunal-
förbundet 1993.  

Herrljunga kommun har inkommit med en intresseanmälan avseende 
medlemskap i RSG. Herrljunga kommun bedriver idag räddningstjänst i egen 
regi medan grannkommunerna ingår i någon form av räddningstjänst 
samarbete. Herrljunga kommun gränsar dels mot två räddningstjänster där var 
och en är organiserad under en gemensam nämnd för flera kommuner, 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
samt dels mot två kommunalförbund, Alingsås-Vårgårda 
räddningstjänstförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.  

Förbundsdirektör Lars Klevensparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för Herrljunga 
kommun och har utsett Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för 
utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget ska bedöma förutsättningarna för 
ett medlemskap i RSG för Herrljunga kommun. Utredningen påbörjades i april 
2021 och rapporten färdigställdes i december samma år. 

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och 
dokumentation från Herrljunga kommun och RSG om inte annan källa anges. 
Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående 
kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en 
jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel. 
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Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  4 

2 Organisation 

2.1 Politisk organisation 
Herrljunga kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 
ledamöter. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och fem facknämnder vilka alla 
utom en har underställda förvaltningar. Nämnderna, inklusive kommun-
styrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år. 

2.2 Förvaltningsorganisation 
De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur 
ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga kommun 
består de fyra fackförvaltningarna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt 
socialförvaltning och räddningstjänstverksamheten ingår i bygg- och 
miljöförvaltningen. Sedan 2015 finns gemensamma servicenämnder för 
Herrljunga och Vårgårda kommuner. Servicenämndernas syfte är att ansvara för 
styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga 
kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som 
huvudman. 

Figur 1. Förvaltningsorganisation Herrljunga kommun1 

Tidigare i år så fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny politisk 
organisation i Herrljunga kommun från och med nästa år, 2022, vilket innebär 
att räddningstjänsten då kommer att tillhöra den nybildade Samhälls-
byggnadsnämnden.  

 
1Herrljunga kommun: https://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-
organisation/forvaltningsorganisation.html (Hämtad oktober 2021) 
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Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  5 

2.3 Räddningstjänstens organisation 
Räddningstjänsten i Herrljunga har idag 5 heltidstjänster med följande 
ansvarsområden och funktioner:   

 Räddningschef med ansvar för Räddningstjänstens verksamhet i 
Herrljunga kommun   

 Stf. Räddningschef med ansvar för förebyggande samt tillika operativ 
ledningsfunktion   

 Brandmästare med ansvar för utbildningsfrågor samt tillika operativ 
ledningsfunktion  

 Brandmästare med ansvar för fastighetsfrågor samt tillika operativ 
ledningsfunktion   

 Brandman med ansvar för fordon samt tillika RiB-anställd2 
  

Samtliga heltidstjänster förutom Räddningschef kombineras idag med en 
beredskapstjänst. Fördelningen är ca 75% dagtids tjänst och 25% operativ 
tjänst antingen som Insatsledare (IL) och Chefs- och stabsresurs (CSR)3 eller 
som RiB.   

Förutom dessa fem heltidstjänster består bemanningen av RiB-anställda. 
Antalet RiB-anställda bör vara minst 32 fördelat på 8 styrkeledare och 24 
brandmän för att klara beredskapen. 
 

 
Antal anställda inom 
Räddningstjänsten Herrljunga  
 

 
2020 

Räddningschef 1 

Stf Räddningschef  1 

Brandmästare  2 

Brandman dagtid  1 

Styrkeledare RiB 8 

Brandman RiB 26 

TOTALT: 39 
Tabell 1. Antalet anställda per funktion 2020-12-31 

 
2 RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för 
beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en 
huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021) 
3 IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, 
VRR. 
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2.4 Kommuncentralt stöd för räddningstjänstverksamheten 
 
HR 
Personalavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal med 
Vårgårda kommun som huvudägare. Historiskt har Räddningstjänsten haft ett 
mycket begränsat utbyte med Personalavdelningen men det samarbetet håller 
på att förbättras och det finns en utsedd kontaktperson för HR-frågor. 
Kunskapen på Personalavdelningen kring räddningstjänstspecifika HR-frågor är 
i dagsläget begränsad men håller på att byggas upp. Hur stor %-andel av en HR-
resurs som åtgår har inte kunnat anges då det är under uppbyggnad. 

 
Ekonomi 
Även Ekonomiavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal 
med Vårgårda kommun som huvudägare. Ekonomiavdelningen ger stöd och 
service i ekonomifrågor. Räddningstjänsten har tillgång till en utsedd controller 
som bistår med ekonomiuppföljningen. 

 
Upphandling 
Upphandlingsfunktionen är gemensam för kommunerna Vårgårda och 
Herrljunga och ingår i den gemensamma Ekonomiavdelningen. Sedan 2019 
köper Ekonomiavdelningen in upphandlingsuppdraget från ett externt 
konsultbolag som sköter allt från avtalsbevakning och stöd/service i 
upphandlingsarbetet till förhandlingar med leverantörer samt utbildningar.  

 
IT 
IT-funktionen är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga 
kommun som huvudägare. IT-funktionen hanterar kommunernas IT-processer 
avseende drift, support och utveckling. Räddningstjänsten ingår i kommunens 
IT-nätverk. 

 
Växel/telefoni 
Växel/telefoni är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga 
kommun som huvudägare. Funktionen sköter växelfunktionerna för både 
Herrljunga kommun och Vårgårda kommun samt receptionen för Herrljunga 
kommun.   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  7 

2.5 Kommentar - Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga räddningstjänst är en liten organisation med hög sårbarhet vid 
exempelvis vakanser eller långvarig frånvaro då marginalerna avseende 
personalresurser är små. 

Det kommuncentrala stödet för räddningstjänstverksamheten är bra men 
det saknas kunskap om räddningstjänstspecifika frågor vilket gör att 
heltidstjänsterna inom räddningstjänsten i hög grad blir involverade i 
frågor som kan kopplas till verksamhetsstöd.  

Det saknas egen olycksutredarkompetens inom Herrljunga räddningstjänst 
så den tjänsten köps in från Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund vid 
behov. 

IL/CSR-funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning och är 
en ren beredskapstjänst. IL/CSR-funktionen innehar också beredskap för 
Herrljunga kommun i form av rollerna TiB och enhetschef i beredskap. Det 
pågår ett arbete med att förtydliga innehåll och mandat i de kommunala 
beredskapsfunktionerna. 
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3 Riskbild 

Herrljunga kommun ligger centralt i Västra Götaland och gränsar till 
kommunerna Vårgårda, Essunga, Vara, Falköping, Ulricehamn och Borås. (Figur 
2) 

Utöver centralorten Herrljunga finns tätorten Ljung-Annelund (tidigare två 
tätorter som vuxit ihop). I respektive tätort finns en brandstation bemannad 
med RiB-personal. 

 
Figur 2. Brandstationer och tätorter i Herrljunga kommun. 

Herrljunga kommun har cirka 9 500 invånare och en landareal på drygt 500 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 1 % fram till 2030 och 
med drygt 6 % fram till 2050. (SCB, 2021)4 

Både Älvsborgsbanan och Västra Stambanan korsar Herrljunga tätort, som är en 
central nod i järnvägsnätet i regionen. Vägnätet i Herrljunga kommun utgörs av 
länsvägar och mindre allmänna vägar. De största vägarna i kommunen är Lv 
181, 182 och 183. Avsaknaden av större väg medför att Herrljunga kommun 
inte har något större flöde av genomresande vägtrafikanter. Väster om 
kommungränsen passerar väg E20, som via Lv 181 är en viktig förbindelse mot 
Göteborg och Stockholm. 

 
4 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Försvarsmakten har verksamhet på Remmene skjutfält, vilket utgör en förhöjd 
risk framförallt vid torr väderlek. Företagandet domineras av industrier och 
jordbruk, exempelvis Strängbetong, Herrljunga Cider, IMI (metallindustri), 
PipeLife (plastindustri), Gäsene Mejeri, träindustrier samt ett flertal större 
mjölkproduktioner. Det finns inga anläggningar med farlig verksamhet enligt     
2 kap 4 § LSO inom Herrljunga kommun.  

4 Räddningsuppdrag 

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun genomför drygt 200 
räddningsuppdrag per år (medel 2016–2020)5, vilket innebär i snitt 22 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 3). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 3. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Herrljunga kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)5 

 

Drygt 40 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 80 
olyckor och tillbud per år och 8,8 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre 
än det nationella snittet och nästan 20 % högre än övriga kommuner inom 
kategorin Lågpendlingskommun nära större stad6. (Figur 4)  

 
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
6 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.  
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Figur 4. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)5  

 
Nästan 40 % av uppdragen är Sjukvårdslarm och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA7-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. Drygt 20 % av räddningsuppdragen är händelser utan risk 
för skada, till exempel Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. (Figur 5) 

 
Figur 5. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Herrljunga kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)8 

 

 
7 IVPA – I väntan på ambulans 
8 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 20209 inträffar 0,5 utvecklade 
bränder10 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Herrljunga 
kommun, vilket motsvarar det nationella snittet. 

4.1 Kommentar – Räddningsuppdrag 

5 Handlingsprogram 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner skyldiga att ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram 
för räddningstjänst. Herrljunga kommun har ett handlingsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2015-12-08 och som sedan har förlängts årsvis och enligt 
senaste beslutet är det förlängt till och med 2021-12-31. Nuvarande 
Handlingsprogram behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning av 
de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och 
allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.  

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande 
och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett 
tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga 
de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.  

 
9 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
10 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 

Herrljunga kommun har betydligt fler räddningsuppdrag av typen olyckor 
och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade kommuner 
enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som helhet och 
jämfört med RSG. 
 
En stor andel, cirka 60%, av totala antalet räddningsuppdrag uppfyller 
inte kraven för räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). Det handlar exempelvis om IVPA, hjälp till ambulans och 
polis samt automatiska brandlarm utan brandtillbud och falsklarm.  
Räddningstjänsten utför även beredskapsuppdrag enligt avtal med 
Herrljunga vatten och Herrljunga El 
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6 Förebyggande verksamhet 

I Herrljungas räddningstjänstorganisation så är det stf Räddningschefen som 
ansvarar för det förebyggande arbetet såsom tillsyn, tillstånd, remisser och 
information/rådgivning. Totalt åtgår ca 0,5 årsarbetskraft.   

6.1 Tillsyn LSO och LBE 
Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för 
tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan. Under 2020 som präglades 
av pandemin utfördes ca 40 tillsyner att jämföra med 2019 då det utfördes ca 60 
tillsyner. Det är främst tillsyn LSO som genomförs och bara ett fåtal tillsyn LBE. 

Antalet verksamheter inom Herrljunga kommun som är skyldiga att lämna 
skriftlig redogörelse är 88 stycken. I kommunen finns det inga anläggningar 
som omfattas av bestämmelserna enligt 2 kap 4 § LSO.    

6.2 Tillstånd LBE 
Herrljunga Räddningstjänst utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och 
explosiv vara på delegation av Kommunstyrelsen. Ett fåtal LBE-tillstånd 
utfärdas per år, ca 3-4 stycken. 

6.3 Remisshantering 
Räddningstjänsten tillhör bygg- och miljöförvaltningen vars ansvarsområde 
även omfattar att handlägga ansökningar om bygglov och bedriva fysisk 
detaljplanering. Sedan en tid tillbaka så har det anställts en 
bygglovshandläggare på 100% inom förvaltningen vilket har medfört att 
samarbetet mellan räddningstjänsten och samhällsbyggnad har förbättrats och 
fler remisser har hanterats av Räddningstjänsten. Räddningstjänstens 
remisshantering är av mindre omfattning. 

6.4 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Herrljunga kommun bedrivs på 
entreprenad och i kommunen finns ca 3 500 objekt som omfattas av 
brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § LSO och det genomförs ca 400-450 
brandskyddskontroller per år.11 

 
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
(Hämtad oktober 2021) 
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Kommunen utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt om att själva 
få utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare 
utföra rengöring på sin fastighet. 

6.5 Information och extern utbildning 
Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda 
och näringslivet i kommunen. Under 2020 var målet att 800 personer skulle 
genomgå brandskyddsutbildning men utfallet blev endast 15 personer som en 
konsekvens av pandemin. Räddningstjänsten utbildar även elever i 
förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 8. 

6.6 Automatlarm 
Herrljunga räddningstjänst har avtal med 21 externa anläggningsägare för 
hantering av automatlarm och intäkten består av årsavgifter och obefogade 
larm. Intäkten för årsavgifter är ca 55 tkr och intäkten för obefogade larm var år 
2020 ca 175 tkr fördelat på 20 händelser. 

Räddningstjänsten är också anläggningsskötare för automatlarm på kommunala 
anläggningar, vilket innebär att räddningstjänsten tillhandahåller teknisk 
beredskap, serviceavtal med extern leverantör, uppdatering av utrustningen 
och kvartalsprov på plats på 24 kommunala objekt. Intäkten för denna tjänst är 
ca 200 tkr. 

6.7 Kommentar – Förebyggande verksamhet 

Befintliga resurser klarar den löpande förebyggande verksamheten som 
den genomförs idag men det saknas resurser för utvecklingsarbete 
exempelvis förändrat arbetssätt för ökad rättssäkerhet och 
riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.  

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG 
som har det i egen regi. 

Herrljunga räddningstjänst har ett mer långtgående ansvar för 
automatlarm jämfört med RSG då de också är anläggningsskötare på 
de kommunala anläggningarna. 
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7 Operativ verksamhet 

Inom Herrljunga kommun finns två brandstationer, en i Herrljunga och en i 
Annelund. Brandstationen i Herrljunga är huvudbrandstation och där finns 
också kontorsutrymmen för räddningstjänstens dagtids personal. 

7.1 Systemledning 
Herrljunga kommun har under 2021 ingått ett avtal med RSG avseende 
larmning och övergripande ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s 
ledningscentral och övergripande ledning genom anslutning till gemensamt 
ledningssystem, Västra Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.  

7.2 Operativ beredskap 
Den totala beredskapen i Herrljunga kommun består av 9 personer; 1 IL/CSR, 2 
styrkeledare RiB och 6 brandmän RiB.  

Den operativa beredskapen är fördelad enligt (Tabell 2) 

 Ledning RiB Stl/bm 

Övergripande IL/CSR 90s  

Herrljunga  1 + 4   5 min 

Annelund  1 + 2   5 min 

Tabell 2. Operativ beredskap 7/24 hela året 

Personalen är indelad i fyra beredskapsgrupper på respektive brandstation med 
beredskap var fjärde vecka. Alarmering av personal sker via 
personsökarsystem. 

7.3 Utbildning och övning  
Den operativa RiB-personalen övas 50 timmar per år och all övning registreras 
per person i personkortet i Daedalos. 

Övning sker på eget övningsfält samt en gång per år och lag på Hasslums 
övningsfält i Skövde. 
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7.4 Fordon 
(Tabell 3) visar en förteckning av fordon som ägs av Herrljunga räddningstjänst 
och fördelningen per brandstation.  

 

Herrljunga      Annelund 

BAS 1 -09 BAS 4 -17 

Hävare 27m -04      
(renoverad 2019) 

Ford Ranger -11 
IVPA, transport 

Lastväxlare -03 Lastväxlarflak med 
- Tank -03, vatten 

Lastväxlare -04 5 Bandvagnar -80 

Lastväxlarflak med: 
- Tank -18, vatten, skum 
- Tank -03, vatten, skum 
- Tank -03, vatten 
Maskinflak -03 
Grusflak -03 

Båt Buster mix/Mercury – 95/19 
Vattenlivräddning 

Dubbelhytt, kran och flak -00  

Ford Transit -11 
IVPA, transport  

Ford Ranger -14 
Ledningsfordon (IL) 

 

Personbil Skoda Octavia -08 
Personbil Skoda Octavia -19  

Tabell 3. Fordonsförteckning per brandstation i oktober 2021 

 
Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, det vill säga 
räddningsenhet, höjdenhet, lastväxlare med vattentank, pickup och 
ledningsfordon. 

De tunga räddningsfordonen i Herrljunga är från 2000 till 2009 och har rullat 
från 1085 mil till 4870 mil vilket är väldigt få mil på väg men drifttimmarna är 
troligtvis högre. Trots att de är äldre fordon så är de i bra skick. I Annelund finns 
en relativt ny BAS 4 som är både räddningsenhet och tankbil ca 5000 liter 
vatten. Det finns inget beslutsstöd i räddningsenheterna utan bara i 
ledningsfordonet. 
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Räddningsenheterna är likvärdigt utrustade som RSG med olika släckverktyg 
som förhöjt lågtryck, skärsläckare och lågtryckssystem. Full uppsättning med 
hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka.  

Service och underhåll av chassi på de tunga fordonen utförs av lokala 
verkstäder och för service och underhåll av påbyggnaderna så anlitas Floby 
Rescue och Bronto.  

Fem bandvagnar finns på stationen i Annelund och de är i lite olika utföranden, 
både räddningstjänst utrustade och i militärt utförande. En bandvagn är 
utrustad för bland annat djurlivräddning med en kran på flaket. All service och 
reparation av bandvagnarna görs av egen personal på stationen.  

De mindre fordonen repareras och servas på en lokal bilverkstad. Mindre 
reparationer och däckbyten utförs av egen personal på brandstationerna.  

7.5 Andningsskydd och radio för rökdykning  
Räddningstjänsten i Herrljunga har dubbelflaskor vid användning av 
andningsskydd. Bärställ, regulator, mask och ventil är Interspiros produkter 
incurve och inspire. Det finns 24 kompletta utrustningar och ca 20 lösa 
flaskpaket. 

De använder Motorola DP3441 och spirocom (talgarnityr) vid rökdykning och 
har ca 25 stycken. 

7.6 Kommentar – Operativ verksamhet 

 

 

RSG har 72 timmars övningstid för RiB så 50 timmar kan vara lite i 
underkant med tanke på förväntad förmåga och fordonspark.  

Herrljunga och Annelund håller en bra standard på utrustning för 
verksamheten, men har en något ålderdomlig fordonspark, främst de 
tunga fordonen som är stationerade i Herrljunga.  

Förmåga terrängstransport bör ses över då det finns många bandvagnar.  
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8 Operativ förmåga 

8.1 Insatsförmåga enligt handlingsprogram  
Med egna resurser ska Räddningstjänsten kunna hantera nedanstående typer av 
händelser enligt handlingsprogrammet:12   

 
 Trafikolycka med skadade och fastklämda.  

 Brand i bostad med behov av livräddning och släckning.  

 Brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård 
med behov av begränsad livräddning och släckning.  

 Brand utomhus.  

 Järnvägsolycka (inklusive arbetsjordning) eller flygolycka med begränsat 
antal skadade och fastklämda, med samtidigt vårdbehov.  

 Ytlivräddning i vatten  

 Undsättning i svårtillgänglig terräng.  

 Livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller 
utsläpp av kemikalier (farliga ämnen). Uppgiften avser begränsade 
volymer, begränsad utbredning och begränsat antal skadade. Inte 
sanering av utsläpp.  

 Sjukvårdsuppgifter IVPA efter avtal med sjukvården.  

 Djurlivräddning  

8.2 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga 
Brandstationerna i Herrljunga kommun är placerade i Herrljunga och Annelund 
och bemannas med RiB-personal. I Herrljunga centralort ska det finnas 1 
styrkeledare och 4 brandmän i beredskap med 5 minuters anspänningstid. I 
Annelund ska det finnas 1 styrkeledare och 2 brandmän i beredskap med 5 
minuters anspänningstid. 

Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar 4 700 invånare och 
en landyta på 250 km2. Räddningsenheten (1+4)13 i Herrljunga centralort 
betjänar däremot hela kommunen, med drygt 9 400 invånare och cirka 500 km2 
landareal, vid de händelser där det finns behov av sådan förmåga (personal, 

 
12 Herrljunga kommun (2020). Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, enligt Lag om skydd mot 
olyckor SFS 2003:778, 2016–2019. Antagen av KF 2015-12-08 § 194. Förlängt till och med 2020-12-31 enligt 
kommunfullmäktiges beslut, KF § 199/2019-12-10. Herrljunga: Herrljunga kommun 
13 1 styrkeledare och 4 brandmän 
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kompetens och utrustning), exempelvis invändig brand i byggnad. Ingen hänsyn 
har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och förmåga, som 
eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

Herrljunga har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m. Annelund har 
tillgång till bärbar stegutrustning. För samtidig rökdykarinsats och utvändig 
livräddning med stegutrustning krävs dock personal från båda stationerna.12 

(Figur 6, Figur 7) 

 

 
Figur 6. Insatstid14 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
14 Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått 
inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt 
följande:  
anspänningstid + körtid + 1 minut angreppstid (”räddningsarbetet påbörjats”). 
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Figur 7. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4)15 beräknas. Merparten av olyckor och tillbud inträffar i eller omkring 
Herrljunga centralort (Figur 8) och täckningsgraden för första resurs (40 %) 
och Herrljungas RE 1+4 (30 %) inom 10 minuters insatstid är relativt lika. I    
(Tabell 4) görs en jämförelse med RSG:s täckningsgrad. 

 

Tabell 4. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020 

Kommun/RTJ Olyckor och 
tillbud  

2018–2020 

Första 
resurs inom 

10 min 

Första 
resurs inom 

20 min 

RE (1+4) 
inom 10 min 

RE (1+4) 
inom 20 min 

Herrljunga 198 40 % 89 % 30 % 69 % 
RSG 10 638 71 % 97 % 69 % 97 % 

 

 
15 Räddningsenhet med 1 styrkeledare och 4 brandmän 
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Figur 8. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202016.  Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS17-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid18. 

Inom Herrljunga kommun finns det exempelvis ett par områden (nordvästra 
Herrljunga tätort, Hudene och Fåglavik) där det bor fler än 100 personer per 
kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till olyckor 
och tillbud 2018–2020) (Figur 9). Observera att det bara är områden där det 
finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning där det 
inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med.  

 
16 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 
17 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
18 Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen 
anländer till olycksplatsen. 
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Figur 9. I nordvästra Herrljunga tätort, Hudene och Fåglavik (orange rutor) bor det fler  
än 100 personer per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud  
(median 2018–2020) har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 
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9 Fastigheter och anläggningar 

9.1 Brandstationer 
Herrljunga kommun har två RiB-brandstationer i Herrljunga respektive 
Annelund och det är kommunen genom Tekniska förvaltningen som äger och 
förvaltar fastigheterna. Hyreskostnaden inför år 2022 för Räddningstjänstens 
fastigheter inklusive kostnaden för el återfinns i (Tabell 5) 

   

År 2022 Yta 
(m2) 

Årshyra 
(kr) 

Hyra/m2 

(kr/m2) 
Kommentar 

Herrljunga 
brandstation   1023 737 400 720  

Annelund 
brandstation 

1368 994 100 730  

Annelund 
Räddningsförråd 

120 33 400 280 

Utrustning för Ruhb 
och civilförsvaret samt 
till viss del äldre och 
”bra ha” utrustning 

Tabell 5. Hyreskostnad inklusive el för år 2022 

 

På brandstationen i Herrljunga finns tillgång till övernattningsrum och 
omklädningsrum med duschmöjligheter för både män och kvinnor. Där finns 
även tillgång till luftfyllning och slangtvätt. 

Ambulansen hyr två övernattningsrum, tillgång till kök och gemensamma ytor, 
en plats i vagnhallen samt tillgång till tvätthall för 50 tkr/kvartal.  

Brandstationen i Annelund är en ombyggd simhall så där finns mycket bra 
omklädningsmöjligheter för både män och kvinnor. Här finns även 
tvättmaskiner och torkutrustning för klädtvätt. 

Det finns fina tvätthallar på båda brandstationerna som även utnyttjas för tvätt 
av kommunens övriga fordon mot en ersättning till Räddningstjänsten. 

Generellt mycket hög standard på båda brandstationerna med gott om plats och 
mycket god ordning. 
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9.2 Övningsanläggningar 
Räddningstjänsten har tillgång till en övningsplats i närheten av Herrljunga 
brandstation där det finns möjlighet att öva rökdykning, skärsläckare och 
klippning fordon.  

9.3 Kommentar – Fastigheter och anläggningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandstationerna i Herrljunga och Annelund håller en hög standard med 
gott om plats och en god ordning. Det finns bra dusch- och 
omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män. 

Räddningstjänsten får nyttja övningsplatsen men det finns inga avtal för 
hyra eller arrende. Övningsplatsen är inhägnad och uppfyller behovet 
enligt verksamheten. 
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10 Avtal mellan Herrljunga räddningstjänst och annan part 

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på Herrljunga 
Räddningstjänst och dess uppdrag. 

 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst förbund 
Avtal gällande hjälp med olycksutredning 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst - Första insats 
  
Automatlarmsanläggningar 
Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm. 
 
Entropi SAB 
Avtal gällande miljösanering 

 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning 
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser 
inom kommunen. 
 
Herrljunga EL 
Avtal att bistå med aggregat vid behov. Intäkt 40 tkr/år.  
 
Herrljungasotaren AB 
Avtal angående rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med 
Herrljungasotaren AB som förvärvats av SoVent genom dotterbolaget 
Sotargruppen V. Skaraborg. Ursprungligt avtal gällde från 2017-01-01 till 2019-
12-31 men förlängs med 3 år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet 12 
månader före avtalstidens utgång. 
 
Herrljunga vatten 
Avtal vattenberedskap. Intäkt 200 tkr/år 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avtal Nationell styrka översvämning  
 
RSG samverkansavtal Västra Räddningsregionen 
Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm-
och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med 
RSG som driftsansvarig. 
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Samhällsskydd Mellersta Skaraborg-Falköping 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst-Första insats 
 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund-Borås 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst- Första insats 
Avtal Kemnivå 3-4 och Tung räddning 
 
Trafikverket 
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 
Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. 
Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.  
Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats. 
 
Västra Götalandsregionen - Södra Älvsborgs sjukhus 
Avtal gällande IVPA och terrängtransport av skadade 
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11 IT-system  

IT-system som används i verksamheten 

 

Daedalos 

Daedalos och Daedalos Respons (app används) 
fungerar bra som stöd till verksamheten samt 
personalplaneringen. Daedalos Respons är 
sammankopplad med Personec. 

Daedalos har använts som diariesystem för bland 
annat avtal men avtalen håller på att läggas över till 
kommunens diariesystem. 

Microsoft 365 

Det som är infört är Office, Outlook-eposttjänst, 
Onedrive–personlig lagringsyta i molnet samt Teams- 
digital samarbetsyta i molnet för delning av 
dokument, filer, chatt och videomöten.  

Känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd 
information får inte lagras i molntjänsterna. 

Kia 
Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. 
Webbaserat informationssystem för inrapportering 
av olycksfall och tillbud 

Raindance Fakturahantering 

EDP Diarium Ärendehanteringssystem 

Winlas Personalsystem för hantering av anställningar 

Visma rekruit Rekryteringsverktyg 

Tabell 6.  IT-system som används inom Herrljunga Räddningstjänst 

11.1 Kommentar - IT 

Herrljunga Räddningstjänst ingår i kommunens IT-nätverk som upplevs 
fungera bra på både Herrljunga och Annelunds brandstationer. Båda 
stationerna har också bra IT-utrustning för digitala möten i 
konferensrummen. 

Det finns god kunskap inom organisationen gällande funktionaliteter i 
verksamhetssystemet Daedalos.  
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12 Personal 

Herrljunga räddningstjänst har problem med bemanning på grund av 
rekryteringssvårigheter, uppsägningar och långtidssjukskrivna och ska påbörja 
ett arbete med att se över nya rekryteringsmöjligheter. Vakanspass ersätts idag 
med 100% beredskapsersättning vilket får en påverkan på det ekonomiska 
utfallet. Grundersättningen till RiB-anställda följer det centrala avtalet. 

De fysiska testerna som används vid rekrytering är arbetsrelaterade exempelvis 
höjd, användning andningsskydd, klaustrofobi och tekniskt handlag. Syftet med 
testerna är att säkerställa att det finns förutsättningar för fortsatt utbildning till 
brandman RiB. Inom provanställningstiden ska även ett åldersrelaterat 
rullbandstest (5,6-4,5 km/h) klaras.19   

Beklädnaden är uniform och nya larmkläder till samtlig operativ personal 
införskaffades våren 2021 från samma leverantör som också RSG använder. 

12.1 Semesterlöneskuld 
Kvarstående semesterdagar uppgick vid 2020-års utgång till 202 dagar vilket 
motsvarar en semesterlöneskuld på ca 184 tkr. Vid utgången av augusti 2021 
hade antalet dagar minskat något och uppgick till 185 dagar vilket motsvarar en 
semesterlöneskuld på 167 tkr. 

12.2 Pensionsskuld 
De pensionsrätter som tjänades in efter 1997 ska ligga som en avsättning men 
Herrljunga kommun har valt att försäkra bort pensionsrätterna och föra in 
ansvarsförbindelsen som en avsättning istället och utifrån den summan har det 
inte gått att identifiera specifikt belopp kopplat till anställning på Herrljunga 
Räddningstjänst.  

 

 

 
19  Källa: MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten 
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12.3 Kommentar – Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga Räddningstjänst och RSG har redan ett samarbete inom ramen 
för Västra Räddningsregionen där benämning för operativa roller och 
funktioner är gemensamma.  

Det finns ett kompetensgap som är större för vissa befattningar än andra 
och konsekvenserna av det måste kartläggas ytterligare vid en fortsatt 
process kring medlemskap i RSG och detsamma gäller skillnader i 
lönestruktur.  

Nästan hälften av de RiB-anställda saknar Grib-utbildningen och har 
endast genomgått en introduktionsutbildning. 

Rekryteringstester är rullband och en arbetsrelaterad bana vilket skiljer 
sig mycket mot RSG:s rekryteringstester. (https://www.rsgbg.se/jobba-hos-
oss/att-bli-brandman/) 
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13 Ekonomi 

13.1 Kommunens kostnad för räddningstjänst 
Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta 
beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och 
bebyggelsetäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva 
räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.  

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan 
medlemskommunerna i RSG och Herrljunga kommun visar på stora skillnader. 
Nettokostnaden20 i (Tabell 7) är bruttokostnad minus interna och externa 
intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i kommunen den 
31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för att mildra 
eventuella effekter av pandemin under 2020.  

 Nettokostnad 
Räddningstjänst, 
snitt 2019-2020, 
kr/invånare  

RSG Snitt 651 

Göteborg 698 
Mölndal 575 

Kungsbacka 643 
Partille 561 

Härryda 692 
Lerum 739 

  

Herrljunga kommun Snitt 1395 

Tabell 7. Nettokostnad för räddningstjänst (Kolada,2021) 

13.2 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift 
RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av 
medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen 
av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och 
med 2021.  

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. 
Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp. 

 
20 Kolada,2021. Öppen databas för kommuner och regioner: https://www.kolada.se/  [Hämtad oktober 2021] 
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Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar 
i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora 
skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses 
”avvikande” i en anslutande kommuns förutsättningar. 

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen 
antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 
2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte 
utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på 
kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01. 

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med en 
anslutande kommun har i den här utredningsrapporten kommunernas 
invånarantal (inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt 
statistik från SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här 
simulerade beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk 
medlemsavgift. Den faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens 
beräkning utifrån statistik från SCB per 2015-01-01samt därutöver årlig 
procentuell uppräkning, vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad 
folkmängd. Skillnaden mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk 
beräkningsmodell har beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har 
justerats för i den nya totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.  
  

Landareal 
(km2 ) 

Fördelning 
per 
kommun 

Folkmängd 
SCB  
21-01-01 

Fördelning 
per 
kommun 

Simulerad 
fördelning 
medlems-
avgift 

Netto-
kostnad 
per 
invånare 

Göteborg 448 19,53% 583 056 67,16% 68,36% 621 

Mölndal 146 6,36% 69 901 8,05% 6,73% 510 

Kungsbacka 607 26,46% 84 930 9,78% 9,62% 600 

Härryda 267 11,64% 38 246 4,41% 4,31% 597 

Partille 57 2,48% 39 512 4,55% 3,72% 499 

Lerum 259 11,29% 43 020 4,96% 4,71% 580 

       

Herrljunga 510 22,23% 9 444 1,09% 2,55% 1 431 

Totalt: 2 294  868 109    
Tabell 8. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommun 

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 8) är framtagen med betoning 
på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen 
för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbunds-
ordningen ses över. 

Ärende 14



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  31 

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas där 
medlemsavgiften under denna period beräknas utifrån den tillkommande 
kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter infasningsperioden blir 
medlemsavgiften enligt samma modell som för befintliga medlemskommuner 
i RSG. 

 

13.3 Driftbudget 
Utfall 2020 är ett underskott mot budget på ca 1 300 tkr och beror bland annat 
på konsekvenser av pandemin där tillsyner och externa utbildningar inte kunde 
genomföras som planerat samt en besparingspost i budget på 600 tkr som 
motsvarar en hyreshöjning från kommunens Tekniska nämnd avseende 
Räddningstjänstens fastigheter. Även prognosen för 2021 visar på ett 
underskott motsvarande 600 tkr kopplat till besparingspost 
(underdimensionerad budget) samt ökade kostnader för personal och fordon. 

 

 Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse 
Budget-Utfall 

Taxor och avgifter 580 1265 685 

Försäljning 1 045 20 -1 025 

Hyresintäkter 209 157 -52 

Övriga intäkter 243 14 -229 

Summa Intäkter 2 077 1 456 -621 

Personalkostnader -9 262 -9 537 -275 

Verksamhetskostnader -1 215 -1 677 -462 

Fastighetskostnader -970 -1 054 -84 

Övriga kostnader -1 533 -1 339 194 

Summa kostnader -12 980 -13 607 -627 
Tabell 9. Driftbudget och utfall 2020 

 

 

 

 

Ärende 14



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  32 

13.4 Investeringar 
(Tabell 10) visar utfall för 2021 och plan för investeringar 2022-2024. Fram till 
och med augusti 2021 har en mindre del räddningsmateriel köpts in i samband 
med inträdet i Västra Räddningsregionen. Upphandling av lastväxlare med tank 
är påbörjad. 

Investeringar, tkr Avskrivning Bokslut 
2020 

Plan 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
aug-21 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Räddningsmateriel 5 år 191 250 250 68 250 250 250 

Lastväxlare med tank 20 år  2 700 2 700 0    

Larmställ 5 år 506       

Inventarier 10 år     150   

Summa:  698 2 950 2 950 68 400 250 250 
Tabell 10. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2024 

13.5 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna inom Herrljunga Räddningstjänst är upptagna till 
anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. Investeringar som 
aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 1 pris-
basbelopp samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. 
Anläggningstillgångarna uppgår till ca 6 800 tkr. 

Det totala restvärdet för fordon är ca 5 100 tkr. Avskrivningstiden är normalt 10 
år för mindre fordon och 15 år för tyngre fordon.  

13.6  Kommentar – Ekonomi 

RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför 
att Herrljunga kommuns relativt stora landareal blir en faktor som 
påverkar den simulerade och estimerade beräkningen av medlemsavgiften 
i RSG. Denna beräkning visar även att det blir relativt kostnadsneutralt för 
Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG jämfört med kommunens 
kostnad för räddningstjänst idag. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för Herrljunga kommun att ansluta sig 
till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s förbunds-
ordning ses över vid en utökning av förbundet. 
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14 Rekommendation 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för ett 
eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i RSG. Utredningen konstaterar 
att det finns förutsättningar att utvidga RSG med Herrljunga kommun. För att 
det ska bli en framgångsrik förbundsutökning gäller dock att det finns en 
samstämmig politisk vilja hos RSG:s medlemskommuner, RSG:s politiska 
ledning, samt hos den politiska kommunledningen i Herrljunga som signalerar 
en tydlig gemensam inriktning. 

Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot större regioner både 
inom statliga myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även 
inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska 
grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och 
utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, 
ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de 
resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av förbundet är rätt väg 
att gå både för RSG som organisation och för Herrljunga kommun.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och Herrljunga 
kommun och ett utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och 
styrningen över den beredskap som finns inom det utökade förbundets område.  

Räddningstjänsten i Herrljunga är välskött och kostnaden är till stor del 
strukturellt betingad. Kommunens yta är vidsträckt, samtidigt som 
invånarantalet är lågt sett till kommunens yta och godtagbara insatstider kräver 
minst befintlig beredskap. Räddningstjänstens relativa litenhet innebär att det 
finns få möjligheter att sänka kostnaderna men en mindre organisationen har 
ofta andra utmaningar exempelvis inom kompetensutveckling och redundans 
samt oftast högre kostnader för investeringar, utrustning och materiel kopplat 
till en lägre volym. 

Utredningens slutsats är att det finns förutsättningar för Herrljunga kommun 
att bli medlemmar i RSG och för Herrljunga kommun handlar det framförallt om 
möjligheterna att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och att långsiktigt 
säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i kommunen.  

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en 
fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG 
med Herrljunga kommun. Beslutsunderlaget bör bland annat tydliggöra de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunen att ansluta sig till RSG.  

RSG:s Förbundsordning kommer även att behöva uppdateras utifrån 
nytillkomna medlemmar. 
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Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i 
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar för att skapa goda förutsättningar att 
uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället. 
Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Det är 
idag fler kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten inom 
egen förvaltning. Under 2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av 
kommunstyrelsen (KS § 35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, 
Stenungssunds och Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring 
förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.  
 
Rapporten var en gedigen genomlysning av kommunens räddningstjänst, vilken bedömdes 
vara välskött och i god ordning. Det bedömdes att Herrljunga kommun har förutsättningar 
att ingå i räddningstjänstförbundet. Räddningstjänsten ska vara en fortsatt aktiv part i 
kommunens samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 
samhällsstörningar. Utredningen har bedömt att 1 januari 2023 kan vara lämpligt 
startdatum för den nya organisationen om Herrljunga kommun beviljas medlemskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10 
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansökan om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg.  
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
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Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i 
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar. Det är idag fler kommuner 
som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. 
 
2021 ingick Herrljunga kommun i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssund 
och Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring förutsättningar 
för kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). RSG är ett 
kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille och Lerum. 
 
Det uppdrag som lämnas över från kommunerna till räddningstjänstförbundet som därmed 
tar ansvaret för det kommunala uppdraget är: 
• Underlätta den enskildes arbete med brandförebyggande åtgärder 
• Utföra tillsyn 
• Ansvara för sotning och brandskyddskontroll 
• Utföra räddningstjänst 
• Undersöka olyckor som föranleder räddningsinsats 
• Svara för uppgifter om brandfarliga och explosiva varor som åvilar kommunen 
 
Rapporten var en bra genomlysning av kommunens räddningstjänst, som bedömdes vara 
välskött och i god ordning och med förutsättningarna för Herrljunga kommun att ingå i 
RSG. Olika kostnadsslag och poster har genomlysts samt kommuncentrala poster för 
räddningstjänsten har identifierats samt kapitaltjänstkostnaderna i enhetliga vad det gäller 
avskrivningstider och internränta. 
 
Utredningen har bedömt att 1 januari 2023 är ett lämpligt startdatum för den nya 
organisationen om Herrljunga kommun beviljas medlemskap.  
 
Herrljunga räddningstjänst är en förhållandevis liten organisation med hög sårbarhet vid 
exempelvis vakanser eller långvarig frånvaro då marginalerna avseende personalresurser är 
små. Genom en gemensam och resursstarkare räddningstjänst skapas ekonomiska men 
främst organisatoriska fördelar med exempelvis följande effekter 
• Tillgång till spetsresurser som kan disponeras över ytan exempelvis höghöjdsräddning, 

kem- och saneringsenheter, och där också Herrljunga kan utveckla sina 
spetskompetenser inom vatten och skogsbrand. 

• Riktad support inom HR och rekrytering. 
• Kompetensen stärks med tillgång till specialiserad kompetens och support inom tillsyn, 

förebyggande arbete och bygglov.  
• Gemensam inköpsfördelar gällande utrustning och räddningsfordon vilket annars är ett 
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sällanköpsområde för kommunen.  
• Tryggheten att ingå i en specialiserad organisation med gällande frågor som tillsyn, 

avtal, juridik etc.  
 

Andra samverkansorganisationer 
Efter beslut i kommunfullmäktige 2021-06-22 avseende larmning och övergripande 
ledningsnivåer anslöt räddningstjänsten Herrljunga 2021 till ledningssystem Västra 
Räddningsregionen (VRR) tillsammans med Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund 
(AVRF) Räddningsförbundet Södra Bohuslän, Strömstad, Lysekil och Sotenäs med RSG 
som driftsansvarig  
För att bibehålla nuvarande ledningssystem med de önskade fem ledningsnivåerna så är det 
i dagsläget bara RSG samt AVRF som är potentiella förbund.  
 
Samtal har förts med Förbundsdirektör för AVRF som ser mycket positivt på ett framtida 
samarbete. Politiken har frågan för att eventuellt gå vidare i processen. 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har också varit positiva till en 
förbundsutökning men det skulle innebära ett byte av ledningssystem, då SÄRF inte är med 
i VRR samma gäller Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) 
 
Herrljunga kommer fortsätta att utveckla den samverkan som redan finns i dag med 
kommunens geografiska grannar oavsett förbundstillhörighet, för att bidra till gränslös 
räddningstjänst med medborgaren i fokus.  
 
Bredare kommunalt trygghets- och säkerhetsuppdrag 
Lagstiftningen har sedan 1986 mycket tydligt uppmanat kommunerna att samverka vad det 
gäller sitt räddningstjänstansvar för att kunna möta en ständig utveckling av ett mer 
komplext samhälle ur risksynpunkt. Räddningstjänsten är en medaktör i kommunens 
säkerhets- och trygghetsarbete och ska fortsätta vara en självklar resurs vad det gäller 
insatser utanför LSO samt de lokala avtal som idag finns inom kommunen med olika 
aktörer. Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kommer inte att minska, oavsett 
om Herrljunga är med i ett förbund eller ej då utredningen visar tydligt att Herrljunga 
kommun måste bibehålla minst den beredskap och kapacitet som finns idag, och utifrån det 
stora geografiska området så behöver kommunen två stationer. Men genom samverkan ges 
möjlighet att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och att långsiktigt säkerställa 
räddningstjänstens förmåga och kapacitet i kommunen och uppnå en verksamhet som än 
mer kan möta såväl riskutveckling som ökade krav genom accelererande samhällsbyggande 
i form av bostäder och industri. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Genom att ingå i RSG stärker Herrljunga kommun framför allt det förebyggande och 
olycksreducerande arbetet. Det bidrar till en ekonomiskt och socialt hållbar och 
inkluderande kommun, samtidigt som vi ökar tryggheten för alla de som bor och verkar i 
kommunen.  
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Ekonomisk bedömning 
Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta beror på 
flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och bebyggelsetäthet är 
grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva räddningstjänst i eller 
runtomkring större tätorter. 
 
RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför att Herrljunga 
kommuns relativt stora landareal blir en faktor som påverkar den simulerade och 
estimerade beräkningen av medlemsavgiften i RSG. Denna beräkning visar även att det blir 
relativt kostnadsneutralt för Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG jämfört med 
kommunens kostnad för räddningstjänst idag. 
Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas där 
medlemsavgiften under denna period beräknas utifrån den tillkommande kommunens 
kostnad för räddningstjänst. Efter infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma 
modell som för befintliga medlemskommuner i RSG. Dock skulle Herrljunga kommun 
önska en kostnadsgaranti under denna period för att säkra den kommunala ekonomin 
långsiktigt.  
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Utredningsuppdrag gällande intresseanmälan i Räddningstjänsten 
Storgöteborg  
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara 
för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom och miljön. Landets kommunala räddningstjänster står inför stora 
framtida utmaningar när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga 
olyckor.   
 
Den ändring av lag om skydd mot olyckor som riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 
innebär att bland annat att: 

• statens och kommuners styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas 
• samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas 
• kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande 

ledning ska ständigt upprätthållas 
• tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas och flyttas från 

länsstyrelserna till MSB. 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden 

kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell nivå.  
 

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2021 men kommunerna får dock till den 1 
januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.  
 
Föreslagna förändringar i lagstiftning och behov av förmåga att ställa om utifrån 
förändringar i omvärlden ökar kraven på en uthållig och långsiktig organisation med en 
kompetensbredd som är svår att upprätthålla i en mindre organisation. Att klara av 
framtidens utmaningar med en egen räddningstjänst utan formaliserad samverkan och 
samarbete med kringliggande organisationer är därför kanske inte en långsiktigt hållbar 
lösning och det kan därför vara intressant att titta på andra alternativ och driftsformer.  
 
Alternativ till nuvarande driftsform är att driva räddningstjänsten via en gemensam nämnd 
för flera kommuner eller ansökan om medlemskap i ett existerande ett kommunalförbund. 
En kontakt föreslås därför tas med kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg för 
att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap. I dagsläget pågår ett arbete mellan 
förbundet och Lilla Edet och Tjörns kommuner där förbundet och kommunerna 
tillsammans analyserar förutsättningarna för medlemskap utifrån operativa, ekonomiska, 
juridiska och administrativa perspektiv. En sådan analys utgör sedan underlag för 
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Herrljunga kommunfullmäktige att avgöra om en formell ansökan om medlemskap i 
förbundet skall göras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna in en intresseanmälan om medlemskap i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 
 

 
Expedieras till: 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
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Bakgrund 
Att klara av framtidens utmaningar med en egen räddningstjänst utan formaliserad 
samverkan och samarbete med kringliggande organisationer är kanske inte långsiktig 
hållbar lösning, varken kommunekonomiskt eller utifrån ett verksamhetsperspektiv med 
medborgaren i fokus. För att klara av framtidens utmaningar och ökande krav är därför 
intressant att titta på alternativ. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam 
nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund.  
 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara 
för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom och miljön. Landets kommunala räddningstjänster står inför stora 
framtida utmaningar när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga 
olyckor. 
 
För att stärka Sveriges förmåga på området föreslår regeringen bland annat följande 
ändringar i lagen om skydd mot olyckor. 

• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, 
tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

• En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla en 
övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter 
på ett mer flexibelt sätt. 

• Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att 
förelägga kommunerna att avhjälpa brister. 

• Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela 
tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv. 

 
Kommunerna har till 1 januari 2022 att anta nya handlingsprogram och uppfylla kravet på 
att ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten. Flera av förslagen får 
särskild effekt på skyddet för olyckor utanför de större städerna. 
Idag bedriver Herrljunga kommun sin räddningstjänst i egen regi utan formaliserad 
samverkan med närliggande förbund eller nämnder. Det har fungerat väl med en lokal 
verksamhet men med framtidens ökande krav så är detta kanske inte längre den mest 
effektiva och hållbara organisationskonstruktionen. En egen räddningstjänst kräver också 
en hög grad av specialistkunskap bland både nämndpolitiker och stödverksamheter som HR 
och ekonomi.  
Efter ett beslut i KF § 65/2020-05-11 kommer Herrljungas räddningstjänst från och med 1 
januari 2022 ingå i det gemensamma ledningssystemet ”gränslös räddningstjänst” med 
Räddningstjänsten Storgöteborg med gemensam övergripande ledning av den utryckande 
verksamheten. Detta innebär att ledningscentralen som i dagsläget är placerad på Gårda 
brandstation i Göteborg avgör vilka enheter som ska larmas; dvs. alla enheter står under 
gemensamt befäl. Utvecklingen går mot ett ökat samarbete där geografiska gränser tonas 
ner och att det alltid är närmsta lämpliga styrka som larmas.  
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Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i ett räddningstjänstförbund och även i 
Västra Götaland är detta den vanligaste driftformen. Ett kommunalförbund är en egen 
offentligrättslig juridisk person till vilken medlemskommunerna överlämnar delar av sitt 
kommunala ansvar.  
 
Följande räddningstjänstförbund eller 
gemensamma nämnder finns i Herrljungas 
närhet:  

• Räddningstjänsten Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Lerum, Härryda och Partille) 

• Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (Färgelanda, 
Mellerud, Trollhättan och Vänersborg) 

• Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund 

• Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (Bollebygd, 
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn) 

• Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
(Falköping, Tidaholm, Götene, Skara) 

• Räddningstjänst Västra Skaraborg 
(Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga)  

 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) organiserar räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum kommuner samt är ledningsfunktion för ett flertal 
kommuner via gränslös räddningstjänst där även Herrljunga kommun kommer att ingå från 
och med 1 januari 2022 och ett införandeprojekt nu pågår. Genom samordning kan man 
uppnå man en mer kostnadseffektiv verksamhet och ökad kompetensbredd och därigenom 
skapa hållbara förutsättningar för en kvalitativ verksamhet. En jämförelse visar att 
Herrljunga räddningstjänst har en högre kostnad per capita än den genomsnittliga 
kostnaden för de kommuner som idag ingår i RSG.  
 
En kontakt föreslås därför tas med kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg för 
att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap. Vid ett eventuellt medlemskap är det 
av största vikt att kommunen behåller två stationer med lokal närvaro samt att en god 
relation mellan kommunen och räddningstjänsten säkerställs.  
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Ansökningsprocessen 
 
För att bli medlem i Räddningstjänsten Storgöteborg ska kommunen inkomma med en 
intresseanmälan till förbundet. Förbundet kommer tillsammans med den ansökande 
kommunen analysera förutsättningarna för medlemskap utifrån operativa, ekonomiska, 
juridiska och administrativa perspektiv. Ett liknande arbete pågår just nu med kommunerna 
Tjörn och Lilla Edet med planerat slutdatum första kvartalet 2022. 
Denna analys utgör sedan underlag för Herrljunga kommunfullmäktige som avgör om en 
formell ansökan om medlemskap i förbundet skall göras. Därefter behöver förbundets 
fullmäktige och dess medlemskommuner fatta beslut om en eventuell utvidgning av 
förbundet. Beslut om anslutning av ny medlem fattas förutom av kommunalförbundets 
kommunfullmäktige även av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  
 
Ekonomisk bedömning 
När intresseanmälan görs och beslutsunderlaget arbetats fram kommer en kostnadsbild för 
medlemskap att framgå. Modellen för medlemsavgifter för befintliga medlemmar i RSG 
bygger på folkmängd, landareal samt en extra grundavgift för Göteborgs Stad.  

• Kostnaderna för RSG:s nuvarande medlemmar varierar mellan 529 och 827 kronor 
per invånare. 

• Kostnad Herrljunga (2020) 1 272 kr /inv. exklusive kringkostnader för 
stödfunktioner som HR/ekonomi/upphandling etcetera 
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Hej!
 
Räddningstjänsten Storgöteborg har mottagit Herrljunga kommuns intresseanmälan om
deltagande i utredning om eventuellt medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Storgöteborg.
 
Hälsningar
 
Sigrun Hreidarsdottir
Kanslichef och Dataskyddsombud
070-761 10 26 | +46 31-335 27 00
Räddningstjänsten Storgöteborg | Box 5204 | 402 24 GÖTEBORG
www.rsgbg.se | https://twitter.com/rsgbg | https://www.facebook.com/rsgbg
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök rsgbg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 8 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 104 DNR KS 164/2022 947 

Inrättande av kultur- och fritidsenhet inom kommunstyrelsens 
förvaltning 

Sammanfattning 
Verksamheter som har koppling till kultur- och fritidsområdet är idag 
organiserade under tre olika förvaltningar. Detta bedöms inte gynna kommunens 
möjligheter att utveckla ett verksamhetsområde som får allt större betydelse i det 
övergripande och strategiska arbetet med att uppfylla de mål som kommunen 
strävar efter i syfte att bli en attraktiv kommun att leva och bo i.  
Kommunstyrelsen har avsatt 900 tkr/år i budgeten för 2022–24. Detta anslag ger 
möjlighet att skapa en plattform för utveckling av kultur och fritid men även av 
kommunen som helhet. Genom ett mer samlat verksamhetsområde under 
kommunstyrelsens förvaltning skapas en bättre helhetsbild och förutsättningar till 
driva frågorna framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-23 
Intervjuer med personal inom verksamhetsområdet Kultur och Fritid samt 
föreningsföreträdare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens
förvaltning.

• Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring,
• bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar

samt föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med
fritidsgård och kulturskola.

• En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla
enhetens olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och
fokusområden.

• Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under
kommunstyrelsen i 2022 års budget för satsning på kultur och fritid.

• Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och
konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och
föreslå åtgärder för de risker som identifieras

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 9 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 104 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens 
förvaltning. 

2. Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring, 
3. bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar 

samt föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med 
fritidsgård och kulturskola. 

4. En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla 
enhetens olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och 
fokusområden. 

5. Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under 
kommunstyrelsen i 2022 års budget för satsning på kultur och fritid. 

6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och 
konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och 
föreslå åtgärder för de risker som identifieras. 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden 
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Inrättande av kultur- och fritidsenhet inom kommunstyrelsens 
förvaltning 
 
Sammanfattning 
Verksamheter som har koppling till kultur- och fritidsområdet är idag organiserade under 
tre olika förvaltningar. Detta bedöms inte gynna kommunens möjligheter att utveckla ett 
verksamhetsområde som får allt större betydelse i det övergripande och strategiska arbetet 
med att uppfylla de mål som kommunen strävar efter i syfte att bli en attraktiv kommun att 
leva och bo i. 
 
Kommunstyrelsen har avsatt 900 tkr/år i budgeten för 2022–24. Detta anslag ger möjlighet 
att skapa en plattform för utveckling av kultur och fritid men även av kommunen som 
helhet. Genom ett mer samlat verksamhetsområde under kommunstyrelsens förvaltning 
skapas en bättre helhetsbild och förutsättningar till driva frågorna framåt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-23 
Intervjuer med personal inom verksamhetsområdet Kultur och Fritid samt 
föreningsföreträdare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens förvaltning. 
• Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring, 

bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar samt 
föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med fritidsgård och 
kulturskola.  

• En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla enhetens 
olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och fokusområden. 

• Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under kommunstyrelsen i 2022 
års budget för satsning på kultur och fritid. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i 
samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som 
identifieras 

 
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden 
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Bakgrund 
Kommundirektören har initierat en genomlysning av kommunens kultur- och 
fritidsorganisation utifrån antagen budget 2022–2024 och kommunens mål och vision.  
 
De verksamheter som berörs av översynen enligt nuvarande begrepp och 
förvaltningstillhörighet är följande: 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 

• besöksnäring  
Bildningsförvaltningen  

• kulturskola 
• bibliotek/kultur/museum 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• hälso- och friskvårdscenter 
• fritidsfrågor och föreningsliv (bidrag, stöd) 

I följande text är ovanstående verksamheter samlade i begreppet ”kultur och fritid”. 
 
Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens 
geografiska område. De huvudsakliga uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst, 
äldreomsorg och samhällsbyggnad. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att driva 
enligt lag och andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokalt i kommunen. 
Föreningsliv, tillgången till kommunens idrottsanläggningar, bibliotek, olika evenemang 
med mera innebär att verksamheterna inom kultur- och fritidssektorn berör en stor del av 
kommuninvånarna. Verksamheten beskrivs som frivillig då den till största del inte är 
lagreglerad men får ändå betraktas som en naturlig och viktig del i en kommuns utbud. 
Kommunernas ambition att skapa förutsättningar för tillväxt innebär att arbetet med att 
erbjuda kommuninvånare ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter har blivit alltmer 
angeläget. Här blir en kultur- och fritidsorganisation en viktig aktör. 
 
Herrljunga har ett starkt föreningsliv med stort engagemang inom många olika områden 
och föreningslivet är också en viktig samarbetspartner för kommunen i arbetet med att göra 
kommunen attraktiv och levande. Med hänvisning till de viktiga strategiska utmaningarna 
och Herrljungas vision om att bli en växande och attraktiv kommun är behovet av en mer 
samlad enhet av frågorna inom Kultur och Fritid angeläget att utreda. En genomarbetad 
struktur skall kunna generera en tydligare styrning, ledning och kommunikation med olika 
intressenter som befintliga och potentiella kommuninvånare, näringsliv, föreningsliv, 
kommuner, regionen och olika nätverk med flera.  
 
Vid årsskiftet 2011/12 upphörde dåvarande Kultur- och fritid som egen förvaltning och 
nämnd. Berörda verksamheter organiserades under dåvarande Kommunstyrelsens kansli. 
Därefter har ytterligare förändringar succesivt genomförts till den organisation som nu 
råder.   
 
Kommunens varumärkesstrategi 
Herrljunga kommun har i sin varumärkesstrategi beskrivit hur arbetet med kommunens 
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utveckling skall ske. Strategin har tagits fram med hjälp av attitydundersökningar, 
djupintervjuer och workshops med kommuninvånare, näringsliv, föreningsliv, anställda och 
politiker. 
 
I dokumentet beskrivs hur Herrljungas vision om växtkraft ska uppnås genom att vara: 

• En hållbar och inkluderande kommun 
• En välkomnande och attraktiv kommun 
• En utvecklande kommun 

 
I arbetet med den välkomnande och attraktiva kommunen blir kompetenserna inom Kultur- 
och fritidsverksamheterna en naturlig del i detta utvecklingsarbete. I SCB:s 
medborgarundersökning från 2021 visar svaren att 93,2 % (snitt 91,9) anser att Herrljunga 
kommun är en bra plats att leva och bo på. Undersökningen är uppdelad på olika 
fokusområden och trots det goda övergripande resultatet så visar svaren på fyra av de sju 
frågeställningar för bibliotek/kultur och nöje ett resultat som ligger på den nedre halvan 
jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner.  
 
Nuvarande organisation 
Nuvarande kultur och fritidsverksamheter uppdelad inom tre förvaltningar. Alla områden 
har inte naturlig och självklar koppling till varandra men utgör den del av kommunens 
utbud som till stor del redovisas under kommunens hemsida i form av ”uppleva och göra”. 
Risken för att kultur- och fritidsverksamheterna hamnar i bakgrunden för förvaltningarnas 
kärnverksamhet kan inte bortses ifrån. Detta framkommer också tydligt vid intervjuer med 
olika personalgrupper. 
 
Den samlade bilden av intervjuer med företrädare från de tre olika förvaltningarna är att en 
mer samlad kultur- och fritidsorganisation ger förutsättningar för att frågorna inom dessa 
verksamheter får en större dignitet, blir mer synliggjorda och skapar en bättre helhetsbild. 
Inom bildningsförvaltningen finns det en tydlig inriktning mot pedagogik och 
verksamheten agerar i nära samarbete med grundskolan med samma elever. Detta kan även 
till viss del sägas om kommunens fritidsgård Freetime som bedriver verksamhet i 
Altorpskolans lokaler där personal möter samma elever på både skol- och fritid. 
 
Vid intervjuer av ordföranden från för fem olika föreningar i kommunen framkommer en 
samsyn kring behovet av en tydlig kommunal motpart inom kultur och fritid med möjlighet 
att utveckla kommunikation, dialog, samverkan och utveckling, samt stöd och stöttning.  
 
Ekonomi och personal  
Tabellen nedan beskriver 2022 års kommunbidrag för berörda verksamheter inom Kultur 
och Fritid. 

  

Ärende 15



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-05-23  
DNR KS 164/2022 947     

Sid 4 av 5    
 

 
 

Enhet Nettobudget 
2022 (tkr) 

Antal 
årsarb 

Varav 
enhetschef 

Förvaltning 
2022 

Anm 

Besöksnäring 400 0,5 0 KS  

Bibliotek/ 
Museum 

4 837 5,8 0,5 Bildning Proj. idrottsbibliotek 
ingår ej 

Förening/Bidrag 1 120 0,5 0 Samhällsbygg  

Hälso/Friskvårds-
center 

5 629 7,25 1 Samhällsbygg Tillkommer 0,8 
timanställda 

Idrott/fritids-
anläggningar 

1 572 0 0 Samhällsbygg  

TOTALT 13 558 14,05 1,5   
 

Källa: Ekonomiavdelningen baserad på nämndernas internbudget 2022. I ovan siffror ingår inte 
fritidsgård eller kulturskola.  
 
Ekonomisk bedömning 
I 2022 års budget-och verksamhetsplan har beslutats att tillskjuta Kommunstyrelsen 900 
tkr/år i en satsning på Kultur och Fritid för åren 2022–2024. Under verksamhetsåren 2023–
2024 får kultur- och fritidschefen arbeta med de eventuella budgetanpassningar och 
utvecklingsområden som kommer att krävas i den nya organisationen.  
 
Bedömning av bidrag till digital utveckling 
Genom att samverka och samarbeta kan resurser läggas på att utveckla e-tjänster och 
integrationer som kan utveckla dialog och samverkan med och mellan kommunens 
föreningsliv.  

 
Samverkan 
Ärendet samverkades vid CSF 31 maj 2022.  
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Kultur och fritidsverksamheterna är något som direkt eller indirekt berör de flesta av 
kommunens innevånare. Verksamheten är en viktig del i arbetet med att skapa och utveckla 
en kommun som är attraktiv och trygg miljö att bo, leva och verka i. 
 
En samlad enhet inom kommunstyrelseförvaltningen skulle ge verksamheten en mer 
strategisk placering där många frågor av denna karaktär samlas. Med hänvisning till 
verksamhetens omfattning avseende ekonomi och personal kan inte skäl finnas att Kultur 
och Fritid blir en egen förvaltning med egen nämnd. 
 
Synpunkter från personal kan sammanfattas med att en gemensam enhet för 
verksamheterna inom Kultur och Fritid kan ge bättre förutsättningar att bli mer tillgängliga 
för kommuninvånarna genom att frågorna blir mer synliggjorda och utveckling kan ske i ett 
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närmare samarbete. En förbättrad struktur för dialog och tydliga kontaktvägar är områden 
som lyfts fram vid samtal med föreningslivet. Detta bör vara en prioriterad fråga i 
utvecklingsarbetet då föreningslivet är en viktig partner för att uppnå den attraktiva 
kommunen. Nuvarande fritidschefstjänst är idag organiserad under 
Samhällsbyggnadsförvaltningen med verksamheterna föreningsstöd och 
idrottsanläggningar och bibliotekschefen som är organiserad under bildningsförvaltningen 
har också haft ansvar för kultur.  
 
Att sammanföra verksamheter inom Kultur och Fritid till en samlad enhet innebär att tydlig 
struktur för ledning och styrning upprättas för att uppnå en utveckling och effekt av en 
samlad enhet.  
En ny Kultur och Fritidsenhet under Kommunstyrelseförvaltningen föreslås innehålla 
besöksnäring, bibliotek/kultur/museum, hälsocenter/friskvårdscenter, idrottsanläggningar 
och föreningsstöd/bidrag. Kulturskola och fritidsgård föreslås bli kvar under Bildning då 
verksamheten till del bedriver undervisning och samverkar kring elever.  
 
Detta förslag till organisation för kultur och fritidsenhet innehåller en ny tjänst, kultur och 
fritidschef. Den nya tjänstens uppgift blir att leda, samordna och samverka, och utveckla 
hela enhetens verksamheter utifrån kommunens antagna strategidokument och 
fokusområden med övergripande mål. Tjänsten blir direkt underställd kommundirektören i 
kommunstyrelseförvaltningen. Innehavaren av tjänsten som kultur och fritidschef ska också 
vara delaktig i utvecklingsarbetet med att göra hela kommunen till en attraktiv kommun att 
leva och bo i.  

Ärende 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 3 

KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 101 DNR KS 9/2022 942 

Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens 
budgetprocess 

Sammanfattning 
I kommunstyrelsens sammanträdesplan finns en plan för politiska sammanträden 
och ärendegång under året. I planen anges också när kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutar om nästkommande års budget.   

Enligt sammanträdesplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till 
nästkommande års budget under oktober. Kommunfullmäktige beslutar om 
budget i november. För nämnderna innebär detta att arbetet med måluppföljning i 
samband med delårsbokslut pågår parallellt med nästkommande års detaljbudget 
och verksamhetsplan.   

Förslaget innebär att tidpunkten för budgetbeslutet senareläggs så att beslutet i 
kommunstyrelsen tas i november och i kommunfullmäktige i december. För 
nämnderna innebär förslaget att tiden för behandling av nästkommande års 
verksamhetsplan och budget förlängs. Att senarelägga budgetbeslutet skulle 
innebära mer tid mellan delårsrapporten och nämndernas målarbete i samband 
med kommande års verksamhetsplan. På detta sätt får nämnderna mer tid till 
analys mellan innevarande års måluppfyllelse och kommande års målarbete. 
Beslut om verksamhetsplan och budget kan således behandlas i samband med 
nämndsammanträden i månadsskiftet oktober/november.  

Tidsplan för kommuners budgetprocess regleras i kommunallagen. Enligt 
kommunallagens kapitel 11, § 8–11, kan kommunstyrelsen besluta om 
nästkommande års budget under november månad om det finns särskilda skäl för 
det. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Styrelsen 
bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen. 
Kommunallagen anger vidare att budgeten fastställs av nyvald fullmäktige de år 
som val av fullmäktige hålls i hela landet. Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas av fullmäktige i november kan beslut om nästkommande 
års budget tas före december månads utgång.  

Beslutet innebär ett avsteg från gällande ekonomistyrningsprinciper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-05-31 
Sammanträdesplan 2022, förslag till ändring av tidsplan budgetbeslut 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens fastställer att förslaget till nästkommande års budget
behandlas i samband med november sammanträdet 2022
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning KS § 101 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för 
nämndernas budgetbeslut till kommunstyrelsens förslag. 

3. Kommunfullmäktige fastställer förslaget att nästkommande års budget 
behandlas i samband med december sammanträdet 2022. 

 
Beslutsgång 
Lennart Ottosson (KV) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Budet för 2023 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 
november 2022.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för 

nämndernas budgetbeslut efter kommunstyrelsens förslag. 
3. Budget för 2023 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

december 2022.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige, revisorerna 
Samtliga nämnder 
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Datum Aktuellt Kommunstyrelsen och 
presidieberedning

Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden Socialnämndens 
myndighetsutskott

Myndighetsnämnden Samhällsbyggnadsnämnd
en 

KLG Budgetprocess Internkontrollprocess

måndag 08:30 måndag/tisdag 18.30 måndag 15:00 tisdag 13:15 tisdag onsdag 13:00 torsdag 13.00 tisdag 13.00-17.00

06-jun-22
Sveriges nationaldag

07-jun-22 Beredning 14-16 Sammanträde Sammanträde

08-jun-22 Sammanträde

09-jun-22 Sammanträde

10-jun-22

13-jun-22 Presidieberedning (enkel) Sammanträde

14-jun-22 Kallelse/Kungörelse KLG

15-jun-22

16-jun-22

17-jun-22 Sista inlämningsdag

20-jun-22 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08:00

21-jun-22 Beslut budget 2023 i KF Sammanträde Kallelse

22-jun-22 EV. sammanträde

23-jun-22

24-jun-22 Midsommarafton

27-jun-22

28-jun-22 Justering Sammanträde

29-jun-22

30-jun-22

01-jul-22

04-jul-22

05-jul-22

06-jul-22

07-jul-22

08-jul-22

11-jul-22

12-jul-22

13-jul-22

14-jul-22

15-jul-22

18-jul-22

19-jul-22

20-jul-22

21-jul-22

22-jul-22 Sista inlämningsdag

25-jul-22

26-jul-22 Kallelse

27-jul-22

28-jul-22

29-jul-22

01-aug-22
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02-aug-22 Sammanträde

03-aug-22

04-aug-22

05-aug-22

08-aug-22

09-aug-22

10-aug-22 Sista 
inlämningsdag

11-aug-22 Presidie

12-aug-22 Sista inlämningsdag

15-aug-22 Extra presidieberedning (skarp) 
Sista inlämningstid 08:00

16-aug-22 Presidie/Sista inlämningsdag Kallelse Kallelse

17-aug-22 Sista inlämning/Presidie

18-aug-22 Presidie

19-aug-22

22-aug-22 Kallelse Kallelse

23-aug-22 Sammanträde Sammanträde

24-aug-22 Kallelse

25-aug-22 Kallelse

26-aug-22

29-aug-22 Sammanträde Sammanträde

30-aug-22 KLG

31-aug-22 Sammanträde

01-sep-22 Sammanträde

02-sep-22 Sista inlämningsdag

05-sep-22 Presidieberedning (enkel) f.m. & 
Verksamhetsdialog e.m.

Beredning 14-16

06-sep-22 Kallelse

07-sep-22

08-sep-22

09-sep-22 Sista 
inlämningsdag

12-sep-22 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08:00

Kallelse/Kungörelse

13-sep-22 Presidie Sammanträde KLG

14-sep-22

15-sep-22

16-sep-22 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

19-sep-22 Kallelse Sammanträde

20-sep-22 Kallelse Kallelse KLG

21-sep-22 Sista inlämning/Presidie

22-sep-22 Presidie

23-sep-22

26-sep-22 Sammanträde Kallelse

27-sep-22 Justering Sammanträde Sammanträde SN fastställer plan för internkontroll

28-sep-22 Kallelse

29-sep-22 Kallelse

Ärende 16



30-sep-22 Sista inlämningsdag

03-okt-22 Presidieberedning (enkel) f.m. & 
Ägardialog bolag e.m.

Sammanträde BN fastställer plan för internkontroll

04-okt-22 Beredning 14-16 Kallelse KLG

05-okt-22 Sammanträde MN fastställer plan för internkontroll

06-okt-22 Sammanträde SBN fastställer plan för internkontroll

07-okt-22 Sista 
inlämningsdag

10-okt-22 Verksamhetsplanering/budget beslutad av 
respektive nämnd för redovisning i KS/KF nov

Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08:00 

11-okt-22 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde

12-okt-22

13-okt-22

14-okt-22 Sista inlämningsdag

17-okt-22 Kallelse

18-okt-22 Sammanträde Kallelse Kallelse KLG

19-okt-22 Sista inlämning/Presidie

20-okt-22 Presidie

21-okt-22 Presidie/Sista inlämningsdag

24-okt-22 Budget, internkontroll, FN dagen Sammanträde KS fastställer KS egen plan för 
internkontroll

25-okt-22 Sammanträde Sammanträde

26-okt-22 Kallelse

27-okt-22 Kallelse

28-okt-22 Sista inlämningsdag

31-okt-22 Presidieberedning (enkel) Kallelse

01-nov-22 Beredning 14-16/
Justering oktober

Kallelse KLG

02-nov-22 Sammanträde

03-nov-22 Sammanträde

04-nov-22 Sista 
inlämningsdag

07-nov-22 Budgethandlingar till KS Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08:00 

Sammanträde

08-nov-22 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde

09-nov-22

10-nov-22

11-nov-22 Sista inlämningsdag

14-nov-22 Kallelse

15-nov-22 Sammanträde Kalllelse Kalllelse KLG

16-nov-22
Ev. sammanträde

17-nov-22

18-nov-22

21-nov-22 Budget antas i KS Sammanträde KS fastställer internkontrollplan för 
samtliga nämnder

22-nov-22 Justering Sammanträde Sammanträde

23-nov-22 Sista inlämning/Presidie

24-nov-22 Sista inlämning/Presidie

25-nov-22 Presidie/Sista inlämningsdag Sista 
inlämningsdag

28-nov-22 Presidieberedning (enkel) f.m. & 
Verksamhetsdialog e.m.

Beredning 14-16

29-nov-22 Presidie KLG

Ärende 16



30-nov-22 Kallelse

01-dec-22 Kallelse

02-dec-22 Sista inlämningsdag

05-dec-22 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08:00 

Kallelse/Kungörelse Kallelse

06-dec-22 Kallelse Kallelse

07-dec-22 Sammanträde

08-dec-22 Sammanträde

09-dec-22

12-dec-22 Budget antas i KF Kallelse Sammanträde Sammanträde

13-dec-22 Sammanträde Sammanträde

14-dec-22

15-dec-22

16-dec-22

19-dec-22 Sammanträde Justering

20-dec-22 KLG

21-dec-22

22-dec-22

23-dec-22

Ärende 16



 

 
KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-31 
DNR KS 9/2022 942  

Sid 1 av 2 
 

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

  

 
Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens 
budgetprocess 
 
Sammanfattning 
I kommunstyrelsens sammanträdesplan finns en plan för politiska sammanträden och 
ärendegång under året. I planen anges också när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
beslutar om nästkommande års budget.  
 
Enligt sammanträdesplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till nästkommande års 
budget under oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budget i november. För nämnderna 
innebär detta att arbetet med måluppföljning i samband med delårsbokslut pågår parallellt 
med nästkommande års detaljbudget och verksamhetsplan.  
 
Förslaget innebär att tidpunkten för budgetbeslutet senareläggs så att beslutet i 
kommunstyrelsen tas i november och i kommunfullmäktige i december. För nämnderna 
innebär förslaget att tiden för behandling av nästkommande års verksamhetsplan och 
budget förlängs. Att senarelägga budgetbeslutet skulle innebära mer tid mellan 
delårsrapporten och nämndernas målarbete i samband med kommande års 
verksamhetsplan. På detta sätt får nämnderna mer tid till analys mellan innevarande års 
måluppfyllelse och kommande års målarbete. Beslut om verksamhetsplan och budget kan 
således behandlas i samband med nämndsammanträden i månadsskiftet oktober/november. 

 
Tidsplan för kommuners budgetprocess regleras i kommunallagen. Enligt kommunallagens 
kapitel 11, § 8-11, kan kommunstyrelsen besluta om nästkommande års budget under 
november månad om det finns särskilda skäl för det. I så fall ska styrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det 
följande året. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina budgetförslag till 
styrelsen. Kommunallagen anger vidare att budgeten fastställs av nyvald fullmäktige de år 
som val av fullmäktige hålls i hela landet. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan 
fastställas av fullmäktige i november kan beslut om nästkommande års budget tas före 
december månads utgång. 
 
Beslutet innebär ett avsteg från gällande ekonomistyrningsprinciper. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2022, förslag till ändring av tidsplan budgetbeslut 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-05-31 
 
 
 

Ärende 16



KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-31 

DNR KS 9/2022 942 
Sid 2 av 2 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens fastställer att förslaget till nästkommande års budget behandlas i
samband med november sammanträdet 2022.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder: 
1. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas

budgetbeslut till kommunstyrelsens förslag.
2. Kommunfullmäktige fastställer förslaget att nästkommande års budget behandlas i

samband med december sammanträdet 2022.

Kaisa Lundqvist 
Ekonomichef 

Expedieras till: kommunens revisorer  
För kännedom till: nämndordföranden, controllers

Ärende 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 3 

ARVODESBEREDNINGEN 2022-06-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AB § 2  DNR KS 101/2022 901 

Förslag till kommunfullmäktige om att förlänga remisstiden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige inrättade en arvodesberedning genom KF § 74/2022-04-19 
för att kunna göra en översyn av erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns 
politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2022–2026. Kommun-
fullmäktige beslutade att arvodesberedningen ska lämna remissvar senast 2022-
06-21.

Arvodesberedningen föreslår att tiden för remissvar bör förlängas.  

Beslutsunderlag 
KF § 74/2022-04-19 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 
- Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för re-

missvar.

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

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige 
- Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för re-

missvar.
______ 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Ärende 17



HERRLJUNGA KObMUN
KomIn unstyrelsen

2322 -06- 1_0

Dnr Beteckning

/7t1.

Till Kommunfullmäktige 2022-06-21

Härmed vill jag avsäga mej mitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.

Herrljunga 2022-06-07

Inger Gustavsson

Ärende 18
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-GA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2322 -06- 1 0
\ rHH1 :

Dnr Beteckning

'7/ a,z z 4 1 /11,

Till Kommunfullmäktige 2022-0621

Till Ny ersättare i Kommunstyrelsen nominerar Liberalerna Charlotta Noren

Herrljtbn§a 2022-06-07

Gruppledare

Ärende 18



Till

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun
[G A KOM.KUNHE:

B,ommunstyrelsen

2312 -6f- 1 3

Avsägelse

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ordförande i Herrtjungabostäder AB.

Herrljunga 2022-06-13

=#abc1' CZ@ZF-
Karin Carlsson /

Sämsholm Bokdungen

524 93 Herrljunga

Ärende 19



Ärende 20



SAMFOND NR 1

Org.nr 866601 -7515

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2021

Meddelande 1



Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal

donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras
kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av
utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden

skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 140 800:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas 50 fond (tidigare Bas Mix) uppgår till 441 961 :- per 2021-12-31.

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 219 623:- per 2021-12-31
Utdelninqsbart 2021-12-31 204 898.-

RESULTATRÄKNI NG 2021 2020 2019

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag 10 242 0 0

0

0

0Resultat före finansiella poster 0

0

53 119

53 119

Utdelning Robur Bas 50 fond (tidigare
Värdeförändring Robur Bas 50 fond (til

55 235
159 905

M
177 672

0

18 285

18 285

0

51 151

51 151c 204 898

BALANSRÄKNING 21-12-31 20-12-31 19-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas 50 fond (tidigare Bas Mix) 219 623

219 623

219 622

219 622

219 622

219 622Summa Tillgångar

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fondkapital
Årets resultat

IB 166 504
53 119

201 338
18 285

168 471
51 151

Summa Eget Kapital 21 9 623

219 623

219 622

219 622

219 622

219 622Summa Skulder o Eget kapital UB

Marknadsvärde 414 650 361 531 343 246

Meddelande 1



Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Herrljunga 2022- aq' (1q

dam/ra
Annica Steneld

Chef Bildningsförvaltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2022- 9 -/ /

nfullmäktige utseä:mr sor

Meddelande 1



SAMFOND NR 2

Org .nr 866601 -7523

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2021

Meddelande 2



Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6
donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras
kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras
av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden
skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets
Samfondens kapital var 1 982 61 .800:-.
Det aktuella marknadsvärdet i Robur Mixfond uppgår till 125 150,39 :- per 2021-12-31.
Aktuell anskaffn.utgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 63 484.-- per 2021-12-31.
2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts
Beslutad utdelningen för 2020-2021 på 20 1 32 kr är ej utbetald, men utdelningsbart belopp för
2022 är justerat för detta. Inköpen är gjorda och har kommit verksamheten till gagn
Utdelninqsbart 2021-12-31 10213:-

Utdelnings
RESULTATRÄKNING bart Summa 2021 2020 2019

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag
Återköp av andelar
Beslutat ej utbetalt belopp 2020-2021

-99 769
10 465

-20 132

-99 769
10 465

-20 132

0 0 0

Resultat före finansiella poster -109 436 0 0 0

0

14 485

14 485

Utdelning Robur Bas Mix fond
Värdeförändring Robur Bas Mix fond

41 520
78 128

10 213

46 134 0 0
86809 15042 5178

Utdelningsbart Redovisat resultat 23 507 15 042 5 178

BALANSRAKNING 21-12-31 20-12-31 19-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas mix fond 63 484 63 484 63 484

Summa Tillgångar 63484 63 484 63 484

Skulder o Eget kapital
Eget Kapital

Fondkapital
Årets resultat

IB 48 443 58 306
15 042 5 178

49 000
14 485

Summa Eget Kapital 63484 63 484 63 484

Summa Skulder o Eget kapital UB 63484 63484 63484

Marknadsvärde 125150 110109 104931

Meddelande 2



Samfond nr 2

Org .nr 866601-7523

Herrljunga 2022- aq-öv

Eva Larsson
Ordf soc nämnden

Indra Säljö

fhef SOcialföN4ltOÅgen

Min revisionsberättelse har avgivits 2022- OV- / /

munfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 2



REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 2 C866601-7523)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för
räkenskapsåret 2021. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2022- d?i/’/ /

löte Olsson

Meddelande 2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 30 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 100 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 
     
 1 

 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 

 KF § 80/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i krisledningsnämnd  
 
KF § 79/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i kommunstyrelsen  
 
SN § 48/2022-05-03 Avstämning av 
projekt om en effektivare hemtjänst  
 
Återbetalning av eget kapital från 
Tolkförmedling i Väst 2022  
 
Protokoll från Herrljunga Elektriskas 
styrelsemöte 2022-03-16  
 
Protokoll från medlemssamråd för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
24  
 
Protokoll från förbundsstyrelsen för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
24  
 
Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2022-04-29  
 
Verksamhetsdialoger 2022-05-09 
bildningsnämnden, bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden  
 
Verksamhetsdialoger 2022-05-12 
socialnämnden  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 1  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 2  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 3  
 
Årsredovisning 2021 Dagny och Herbert 
Carlssons minnesfond 

KS 1/2022 111 
 
 
KS 1/2022 111 
 
 
KS postlista 2022:6 
 
 
KS 131/2022 992 
 
 
KS 57/2022 993 
 
 
KS 137/2022 992 
 
 
KS 137/2022 992 
 
 
 
KS 151/2022 992 
 
 
KS 82/2022 101 
 
 
 
KS 82/2022 101 
 
 
KS 124/2022 912 
 
KS 124/2022 912 
 
KS 126/2022 912 
 
KS 127/2022 912 

Meddelande 2



SAMFOND NR 3

Org .nr 866601 -7531

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2021

Meddelande 3



Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2

allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följ. villkor: 10% av avkastningen skall tillföras
kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av
kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen

skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital år 1 982 var 40 400:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 87 433:- per 2021-12-31
Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 43 338 :- per 2021-12-31.

Utdelninqsbart 2021-12-31 24 651 :-

RESULTATRÄKNING
Utdelnings.
bart Summa 2021 2020 2019

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag -91 450 -91 450

-91 450

58 407
70 594

-20 000 -25 000 -13 600

Resultat före finansiella poster -20 000

9 896
12 574

2 470

-25 000

10 280
4 562

-10 158

-13 600

5 453
17 637

9 490

Utdelning Robur Bas Mix fond
Värdeförändring Robur Bas Mix fond

52 566
63 535

24 651Utdelningsbart Redovisat resultat 37 551

BALANSRAKNING
Tillgångar

20-12-31 19-12-31

Omsättningstillgångar

Robur Bas Mix fond 43 339

43 339

53 443

53 443

68 163

68 163Summa Tillgångar

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fondkapital
Årets resultat

IB 40 868
2 470

43 339

63 601
10 158

53 443

58 673
9 490

68 163Summa Eget Kapital

Kortfristiga Skulder
Skuld Herrljunga Kommun

Summa Kortfristiga Skulder

Summa Skulder o Eget kapital UB 43 339

87 433

53 443

94 859

68 163

115 298Marknadsvärde

Meddelande 3



Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Herrljunga 2022 - 0 cl ÖLI

Gunnar Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 2022 - ÖL/_ 1 )

Aåommunfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 3



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 30 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 100 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 
     
 1 

 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 

 KF § 80/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i krisledningsnämnd  
 
KF § 79/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i kommunstyrelsen  
 
SN § 48/2022-05-03 Avstämning av 
projekt om en effektivare hemtjänst  
 
Återbetalning av eget kapital från 
Tolkförmedling i Väst 2022  
 
Protokoll från Herrljunga Elektriskas 
styrelsemöte 2022-03-16  
 
Protokoll från medlemssamråd för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
24  
 
Protokoll från förbundsstyrelsen för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
24  
 
Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2022-04-29  
 
Verksamhetsdialoger 2022-05-09 
bildningsnämnden, bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden  
 
Verksamhetsdialoger 2022-05-12 
socialnämnden  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 1  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 2  
 
Årsredovisning 2021 Samfond 3  
 
Årsredovisning 2021 Dagny och Herbert 
Carlssons minnesfond 

KS 1/2022 111 
 
 
KS 1/2022 111 
 
 
KS postlista 2022:6 
 
 
KS 131/2022 992 
 
 
KS 57/2022 993 
 
 
KS 137/2022 992 
 
 
KS 137/2022 992 
 
 
 
KS 151/2022 992 
 
 
KS 82/2022 101 
 
 
 
KS 82/2022 101 
 
 
KS 124/2022 912 
 
KS 124/2022 912 
 
KS 126/2022 912 
 
KS 127/2022 912 

Meddelande 3



DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS
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Dagny och Herbert Carlssons minnesfond
Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG.
50 % av avkastningen disponeras av utbildninqsnämnden,

som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning
Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas 50 fond (tidigare Bas Mix fond) uppgår till 179 097.--

Aktuella anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 88 862:- per 2021-12131 .
Utdelningsbart 2021 -12-31 53754:-

per 2021-12-:

RESULTATRÄKNING MEelnings-
bart 2021 2020 2019

Verksamhetens kostnader

Utdelade anslag 0 0 0

0Resultat före finansiella poster 0 0

0
7 410

7 410

Utdelning Robur Bas 50 fond (tidigare

Värdeförändring Robur Bas 50 fond (ti

c

24 625
82 883

107 508

0
21 525

0

20 728

20 72821 525

24-12-31BALANSRAKNING 20-12-31 19-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas 50 fond (tidigare Bas Mix) 88 862

88 862

88 862

88 862

88 862

88 862Summa Tillgångar

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital
Fondkapital
Årets resultat

IB 110 387
21 525

88 862

96 272
7 410

88 862

109 590
20 728

88 862Summa Eget Kapital

Kortfristiga Skulder
Skuld Herrljunga Kommun

Summa Kortfristiga Skulder 0

88 862

157 571

0

88 862

157 571

0

88 862

150 162

Summa Skulder o Eget Kapita UB

Marknadsvärde
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Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond

Org.nr 866601-7549

Herrljunga 2022- aq /o 6/

f//@/@
Annica Steneld

Chef Bildningsförva ltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2022- 07-/ /

llmäktige utsedd revisor
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
KS § 100 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
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 KF § 80/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i krisledningsnämnd  
 
KF § 79/2022-04-19 Fyllnadsval av 
ledamot i kommunstyrelsen  
 
SN § 48/2022-05-03 Avstämning av 
projekt om en effektivare hemtjänst  
 
Återbetalning av eget kapital från 
Tolkförmedling i Väst 2022  
 
Protokoll från Herrljunga Elektriskas 
styrelsemöte 2022-03-16  
 
Protokoll från medlemssamråd för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
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Protokoll från förbundsstyrelsen för 
Sjuhärads samordningsförbund 2022-03-
24  
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kommunalförbund 2022-04-29  
 
Verksamhetsdialoger 2022-05-09 
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Verksamhetsdialoger 2022-05-12 
socialnämnden  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 83 DNR KS 7/2022 942 

 
Månadsuppföljning 2022-04-30 Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för 
helåret 2022 samt ackumulerad budget och utfall för perioden januari-april 2022. 
 
Prognosen för året pekar mot ett resultat på 14 275 tkr vilket är i nivå med 
budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår 
prognostiserat resultat till 2,3 % vilket är enligt det budgeterade finansiella målet. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9 076 tkr högre än 
budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 9 325 tkr och 
gemensamma kostnader beräknas bli 330 tkr lägre än budgeterat. 
 
Utfallet för perioden avviker med 17 100 tkr från budget. Verksamheterna står 
för ca 10 mnkr, varav gemensamma kostnader står för 3 500 tkr, avskrivningar 2 
mnkr och skatteintäkter för 5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-11 
Rapport Månadsuppföljning per 2022-04-30 Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2022-04-30 för 
Herrljunga kommun.  

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Månadsrapporten per 2022-04-30 för Herrljunga kommun godkänns 
(bilaga 1, KS § 83/2022-05-30). 

______ 
 
För kännedom till: 

 
Kommunfullmäktige 

 

Meddelande 5



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-05-11  
DNR KS 7/2022 942     

Sid 1 av 2    
 

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

 
Månadsuppföljning 2022-04-30 Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2022 
samt ackumulerad budget och utfall för perioden januari-april 2022. 
 
Prognosen för året pekar mot ett resultat på 14 275 tkr vilket är i nivå med budgeterat. 
Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,3 
% vilket är enligt det budgeterade finansiella målet. Skatteintäkter och generella statsbidrag 
beräknas bli 9 076 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 9 
325 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 330 tkr lägre än budgeterat. 
 
Utfallet för perioden avviker med 17 100 tkr från budget. Verksamheterna står för ca 
10 mnkr, varav gemensamma kostnader står för 3 500 tkr, avskrivningar 2 mnkr och 
skatteintäkter för 5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-11 
Rapport Månadsuppföljning per 2022-04-30 Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2022-04-30 för Herrljunga kommun. 
 
 
Kaisa Lundqvist 
Ekonomichef 
 
 
För kännedom till: 

 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Kaisa Lundqvist 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-11 
DNR KS 7/2022 942  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport 
redovisas till kommunstyrelsen per februari, april, juli och oktober. Uppföljningen 
innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas 
kommunbidrag och investeringar. 
Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad. Uppföljningen ska för driften 
redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos 
helår för investeringar samt en personalredovisning. 
 
Ekonomisk bedömning 
Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun. 

 
Samverkan 
CSG 19 maj 
 
Motivering av förslag till beslut 
Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte 
överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt 
att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-
/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte 
bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. 
Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till 
kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten 
kan infrias.  

 

Meddelande 5



Månadsrapport 
per den 2022-04-30 

Med prognos per 2022-12-31

Herrljunga kommun 

DIARIENUMMER: KS 7/2022 942 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  KS § 83/2022-05-30 

VERSION:   1 

SENAST REVIDERAD: -- 

GILTIG TILL: -- 

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef 
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Månadsuppföljning april 
Prognosen för året pekar mot ett resultat på 14 275 tkr vilket är i nivå med budgeterat. Jämfört med skatteintäkter 
och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,3 % vilket är enligt det budgeterade finansiella 
målet. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9 076 tkr högre än budgeterat, nämnderna 
prognostiserar ett underskott på 9 325 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 330 tkr lägre än budgeterat. 

1. Resultaträkning 
  Budget 

220430 
Utfall 

220430 
Budget 

2022 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

helår 
Förändring 
Prognos 

Verksamhetens intäkter 47 337 45 176 142 175 147 275 5 100 -1 100 
Verksamhetens kostnader -244 136 -231 991 -703 409 -717 504 -14 095 -3 095 
Avskrivningar/Nedskrivningar -11 542 -9 776 -30 617 -30 617 - - 
Verksamhetens nettokostnader -208 341 -196 591 -591 851 -600 846 -8 995 -4 195 
Skatteintäkter 153 297 156 400 459 936 465 435 5 499 683 
Gen statsbidrag och utjämn 48 565 50 561 145 709 149 286 3 577 -2 
Verksamhetens resultat -6 480 10 370 13 794 13 875 81 -3 514 
Finansiella intäkter 300 647 900 900 - - 
Finansiella kostnader -167 -264 -500 -500 - - 
Resultat efter finansiella poster -6 346 10 754 14 194 14 275 81 -3 514 
RESULTAT -6 346 10 754 14 194 14 275 81 -3 514 

 

Not 1.    
   

Specifikation av verksamhetens Budget Utfall  Budget Prognos Avvikelse 

 nettokostnader 220430 220430 2022 helår helår 
Nämndernas nettokostnader -207 541 -199 406 -589 449 -598 774 -9 325 
Gemensamma kostnader och intäkter -2 333 1 156 -7 000 -6 670 330 
Återföring kapitalkostnader 13 074 11 436 35 215 35 215 - 
Avskrivningar -11 542 -9 776 -30 617 -30 617 - 
Totalt -208 342 -196 590 -591 851 -600 846 -8 995 
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Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma 
nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns 
budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader. 

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 330 tkr. I prognosen ligger 
ett överskott av försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. På grund av Covid-19 har 
kommunen fått ersättning för sjuklönekostnader för perioden januari-mars. Merparten av ersättnignen är 
utflrdelad, kvar under gemensamma kostnader ligger en månads ersättning. Kommunens personalomkostnader 
väntas ha en negativ avvikelse mot budget på 2 270 tkr. Detta framförallt på grund av extra premiekostnader för 
förmånsbestämd ålderpension på  3 985 tkr. Prognosen för fullfonderingen beräknas bli något bättre än 
budgeterat och även mot föregående prognos. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli 
som budgeterat.  

Utfallet per april avviker med ca 3 500 tkr och orsakas främst av ett överskott på personalomkostnader samt 
underskott pga redovisning av ankomstregistrerade fakturor. 

  Budget Utfall  Budget Prognos Avvikelse 
Gemensamma kostnader 220430 220430 2022 helår helår 
Exploatering/markförsäljning - - - 2 000 2 000 
Affärsverksamhet renhållning - 93 - 100 100 
Sjuklöneersättning Covid-19 - 515 - 500 500 
Sem.löneskuld & upplupna löner -500 - -1 500 -1 500 - 
Pensionskostnader -1 833 -2 937 -5 500 -7 770 -2 270 
Personalomkostnader - 4 797 - - - 
Ankomstregistrerade fakturor - -1 157 - - - 
Övrigt - -156 - - - 
Gemensamma kostnader -2 333 1 155 -7 000 -6 670 330 

 

Avskrivningar 
Prognos enligt budget.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Prognosen för skatter och generella statsbidrag har en positiv avvikelse mot budget med 9 076 tkr. Konjunkturen 
och det kommunala skatteunderlaget ser bättre ut än förväntat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av 
skatteintäkter.  
 
I budget 2022 har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån antagande om att befolkningen i 
Herrljunga kommun är 9 478 personer. Detta utifrån ett antagande i budget 2022-2024 att kommunen kommer 
att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från 
befolkningsmängd 1/11 2020. 
 
Den 1/11 2021 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 510 personer, vilket är en ökning med 32 personer 
vilket påverkar prognosen för skatteintäkter och generella bidrag positivt.  
 
Uppgifterna om skatteprognos baseras på SKR:s skatteprognos ifrån 2022-04-28  

Finansiella intäkter och kostnader 
Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget.  
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2. Driftsredovisning  
Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott för året på 9 325 tkr vilket är 4 375 tkr sämre 
jämfört med föregående prognos. Prognosen fördelas enligt nedanstående tabell. 

  Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

 Kommunfullmäktige 670 413 2 009 2 009 - - 
 Kommunstyrelse 13 522 13 810 39 592 42 717 -3 125 -475 
 Bildningsnämnd 91 875 92 403 257 932 258 782 -850 -850 
 Socialnämnd 76 684 76 141 225 461 230 311 -4 850 -2 850 
 Teknisk nämnd 12 536 11 155 27 225 27 225 - -200 
 Bygg och Miljönämnd 5 529 5 484 16 027 16 527 -500 - 
 Utvecklingsmedel 2 183 - 733 733 - - 
Effektiviseringsfond 2 400 - 2 400 2 400     
 Kapitalkostnadspott 2 143 - 10 126 10 126 - - 
 Lönepott - - 7 944 7 944 - - 
Summa skattefinansierat 207 541 199 406 589 449 598 774 -9 325 -4 375 
 Teknisk nämnd -renhållning 133 392 400 400 - - 
Summa avgiftsfinansierat 133 392 400 400 - - 

 

Kommunstyrelsen 

  
Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Kommunstyrelsen 1 549 812 5 777 5 777 - - 
Kommunledning 3 319 3 528 10 097 10 447 -350 -200 
Adm.- och kommunikationsenhet 1 620 2 492 4 649 4 999 -350 -350 
IT/Växel/Telefoni 2 952 2 925 6 875 9 425 -2 550 - 
Reception 163 148 490 490 - - 
Ekonomi 1 675 1 697 5 027 4 902 125 75 
Personal 2 244 2 208 6 678 6 678 - - 
Summa 13 522 13 810 39 592 42 717 -3 125 -475 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 3 125 tkr. 

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 150 tkr för säkerhet och beredskap samt 200 tkr för 
överförmyndare. Båda verksamheterna har en ytterst snäv budget och kostnaderna är svåra att påverka. 

Administration och kommunikation prognostiserar ett underskott om 350 tkr. För 2022 var budgeten inte i balans 
och besparingar planerades. Avsaknad av kanslichef gör att det arbetet inte kunnat prioriteras. 

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 550 tkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående 
prognos. It-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för IT fortsätter 
att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. Genomgång har gjorts av ITs samtliga 
avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov 
med 2 550 tkr  för Herrljungas del för att ha kostnadstäckning för dagens system och förvaltning. Lämpliga 
besparingar som inte riskerar säkerhet och tillgänglighet och som även på sikt är lönsamma har inte hittats. 

Ekonomi prognostiserar ett överskott om 125 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat pga 
vakanttjänst och personalenheten prognostierar en budget i balans.  
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Bildningsnämnden 

  
Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Nämnd 154 181 461 461 - - 
Förvaltningsledning 8 446 7 830 23 709 23 459 250 250 
Förskola 18 148 18 152 52 796 53 046 -250 -250 
Fritidshem 6 737 6 223 18 921 18 471 450 450 
Grundskola 36 865 37 549 100 591 101 791 -1 200 -1 200 
Grundsärskola 2 237 1 744 6 370 6 220 150 150 
Gymnasieskola 13 574 15 576 38 411 39 111 -700 -700 
Gymnasiesärskola 1 033 866 3 100 3 100 - - 
Vuxenutbildning 1 853 1 816 5 560 5 110 450 450 
Kultur och Fritid 2 828 2 467 8 013 8 013 - - 
Summa 91 875 92 403 257 932 258 782 -850 -850 

 

Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 850 tkr mot budget. 

Nämnden prognosticeras visa ett resultat i enighet med budget och förvaltningsledningen förväntas visa ett 
överskott om 250 tkr. Orsaken är sjukfrånvaro hos elevhälsan som inte kompenserats fullt ut med vikarier. 

I förskolans verksamheter förväntas ett underskott om 250 tkr till följd av personalkostnader i samband med 
sjukfrånvaro samt att barnantalen förväntas öka mot budget. 

Grundskolan visar en prognos om ett underskott på 1 200 tkr vilket beror på ökade personalkostnader till följd 
av sjukfrånvaro samt grupper med ökat stödbehov. Även inköp och ökade IT-kostnader bidrag till underskottet. 
För fritidshem prognosticeras ett överskott om 450 tkr. Orsaken är minskade personalkostnader till följd av 
sjukfrånvaro som inte kompenserats fullt ut med vikarier. 

Grundsärskolan visar ett överskott om 150 tkr i prognos på grund av förändrade behov samt sjukfrånvaro. För 
gymnasiesärskolan förväntas istället ett utfall i enlighet med budget. 

Gymnasieskolan har en negativ prognos med ett underskott på 700 tkr till följd av högre personalkostnader än 
budgeterat över året.  

Vuxenutbildning har ett prognos om ett överskott på 450 tkr på grund av lägre hyreskostnader. 

Samtliga verksamheter under Kultur och Fritid förväntas visa ett resultat i enlighet med budget. 

Socialnämnden 

  
Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Nämnd  186 155 559 559 - - 
Förvaltningsledning 5 874 4 968 16 199 16 199 - - 
Individ och familjeomsorg * 12 494 9 809 36 386 33 936 2 450 -1 500 
Vård och omsorg 42 977 45 075 127 901 130 651 -2 750 -2 300 
Socialt stöd 15 153 16 136 44 417 48 967 -4 550 950 
Summa 76 684 76 141 225 461 230 311 -4 850 -2 850 

*Inklusive de 3 100 tkr från 2017 års flyktinggrupp som resultatförs 2022. 

Socialförvaltningen redovisar en negativ prognos på 4 850 tkr för helår 2022. 3 100 tkr avser de flyktingmedel 
för 2017 års nyanlända som resultatförs 2022. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 7 950 tkr.  
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Utfallet per den siste april visar på ett överskott på 543 tkr. Avvikelsen mot budget beror delvis på att vissa 
verksamheter visar ett överskott nu per april, men prognostiseras ökade kostnader under resterande delen av 
året. Det beror även på att vissa kostnader inte har uppkommit i enlighet med hur budgeten är periodiserad. I 
och med detta är inte utfallet per april representativt för en jämförelse på helårsbasis. 

Nämnd och förvaltningsledning prognostiserar ett utfall i nivå med budget.  

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på 2 450 tkr.  I detta belopp ingår 
resultatföring av flyktingmedel med 3 100 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett underskott på 650 tkr 
som beror på ökade placeringskostnader för barn och unga samt ökade personalkostnader, bland annat i form av 
förebyggande åtgärder. Kostnaden för placeringar av barn och unga fortsätter till viss del att finansieras via 
EKB-bufferten. Underskottet minskas av lägre kostnader än budgeterat för vuxen vård samt ökade intäkter för 
omsorgsavgifter.   

Vård och omsorg har haft en tuff start på året i och med pandemin. Detta har påverkat alla verksamheters 
personalkostnader negativt, men har ändå delvis hanterats inom befintlig budget. Utöver detta ökar behovet av 
hemtjänst vilket tillsammans med ökade drivmedelskostnader genererar ett prognostiserat underskott på 1 500 
tkr för 2021. Vård och omsorg gemensamt visar ett underskott på 850 tkr som härleds primärt till ökade 
kostnader för skyddsutrustning, samt ett underskott avseende personalkostnader, då förvaltningen endast får 
ersättning för 1 866 tkr för äldreomsorgslyftet 2022, vilket är en drastisk minskning jämfört med 2021. Personal 
har redan påbörjat sin utbildning, och i och med det minskade statsbidraget behöver personalkostnader 
motsvarande ca 600 tkr finansieras med befintlig budget. 

Från och med 2022 är extern LSS organisatoriskt flyttad till socialt stöd, detta ansvar prognostiseras ett 
underskott på 4 350 tkr, framför allt kopplat till extern gruppbostad LSS,  Ökade kostnader inom personlig 
assistans samt gruppboende LSS genererar också ett underskott. Stöd och resurs samt sysselsättning 
prognostiseras ett överskott. Totalt summerar prognosen för socialt stöd till – 4 550 tkr.   

Tekniska nämnden 

  
Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Teknisk nämnd 92 70 275 275 - - 
Förvaltningsledning* 456 244 1 108 1 108 - -200 
Gata Park 5 096 4 618 12 818 12 818 - - 
Fastighet 3 466 3 537 4 396 4 396 - - 
Måltid 180 -291 0 0 - - 
Lokalvård 114 5 0 0 - - 
Fritid 3 134 2 972 8 628 8 628 - - 
Summa skattefinansierat 12 536 11 155 27 225 27 225 - -200 
Renhållning -1 392 400 400 - - 
Summa avgiftsfinansierat -1 392 400 400 - - 
* Förvaltningsledning inkluderar även skog, mark och personalkaffe  

 

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget. Osäkerhet finns dock gällande prisökningar men 
idagsläget bedöms dessa, med lite arbete, klaras inom budgetram.  

Per april redovisas en utfall som är lägre än budgeterat. Många verksamheter inom tekniska nämnden har inte 
en linjär kostnadsfördelning över året varför april månads avvikelse inte direkt kan översättas till en 
årsprognos.  
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Bygg- och miljönämnden 

  
Budget 
220430 

Utfall 
220430 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förändring 
Prognos 

Nämnd 250 245 725 725 - - 
Miljö 418 436 1 136 1 286 -150 - 
Bygg 711 315 2 013 1 513 500 350 
Räddningstjänst 4 150 4 487 12 153 13 003 -850 -350 
Summa 5 529 5 483 16 027 16 527 -500 - 

 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om -500 tkr för helåret. 

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Miljöenheten prognostiserar ett underskott om 
150 tkr. Intäkterna minskar på grund av färre debiterbara kontroller. Högre kostnader för skyddsjakt är också en 
orsak. Byggenheten har en prognos på  +500 tkr då intäkter för bygglov överstiger budgeterat. Räddningstjänsten 
redovisar ett underskott om 850 tkr vilket är försämrat med 350 tkr. Räddningstjänsten har de senaste åren 
redovisat underskott och besparingsåtgärder som ger snabb effekt har inte hittas för att få en budget i balans. 
Arbetet fortgår med att försöka få räddningstjänstens underskott att inte accelerera. 

3. Investeringsredovisning 
Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt beslutade ombudgeteringar från 2021. 
Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet 
för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.  

Investeringar Urspr budg Ombudg Tot budg Utfall Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2022 2022 2022 ack helår helår 
Kommunstyrelse 7 550 3 979 11 529 1 588 11 529 - 
Bildningsnämnd 2 100 1 543 3 643 891 3 643 - 
Socialnämnd 3 200 830 4 030 324 2 030 2 000 
Teknisk nämnd 104 325 22 423 126 748 27 452 117 748 9 000 
Bygg och Miljönämnd 400 3 400 3 800 - 3 800 - 
Total summa 117 575 32 175 149 750 30 255 138 750 11 000 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i investeringsmedel 3 000 tkr för markköp, 1 470 tkr i förstudiemedel, 600 tkr för nytt 
ärendesystem samt 50 tkr för inventarier kommunhuset. ITverksamheten har en investeringsbudget inkl 
ombudgeteringar på 6 400 tkr. I dagsläget är få medel ianspråkstagna men prognosen är ändå att medlen kommer 
att användas under året. Mycket beror på om beställningar kommer att levereras i tid. 

Bildningsnämnden  
Investeringsprognosen för året är enligt budget. 

Socialnämnden 
Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från tre projekt. Inventarier Hagen, 700 tkr kommer inte 
att nyttjas under 2022 eftesom tidplanen för utbyggnationen av Hagen har skjutis fram. Inventarier 
dagträff/hemtjänst, 300 tkr kommer inte att användas 2022 då detta investerinsgbeslut ligger kvar sedan 
tidigare och nu ersätts av nya planer för vård och omsorgs verksamheter. Investeringsmedel för nytt 
verksamhetssystem på 1000 tkr kommer inte heller att nyttjas då denna kostnad räknas som driftskostnader 
och det finns äskade driftmedel för detta.  
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Tekniska nämnden 
En stor del av tekniska nämndens investeringsbudget är årliga belopp för reinvestering av gator och fastigheter 
samt ersättning av inventarier mm. För 2022 finns även medel för lekplats statsparken samt discgolfbanor. 

Större investeringar som pågår är Hagen äldreboende samt Mörlanda skola/förskola. Under 2022 kommer 
ombyggnad Altorp att startas upp, förstudie och projektering pågår. Innan förstudien för Gäsenegården är 
genomförd kommer investeringsmedel som finns avsatta för Gäsenegårdens lägenheter inte att användas. 

Exploateringsprojekt som påbörjats 2021 och som kommer att fortgå under 2022 är Södra Horsby etapp 2 samt 
exploateringsområde Hagen. Prognos efter upphandling av Södra Horsby etapp 2 är ett överskott om 3 500 tkr 
för detta projekt. Även exploatering Hagenområdet beräknas ge ett överskott på 1 500 tkr. 

Bygg- och Miljönämnden. 
Prognosen är ett utfall enligt budget för året. För 2022 finns endast medel för räddningsmateriel och inventarier 
räddningstjänst. Medel för lastväxlare har ombudgeterats, bilen beställdes 2021 men är ännu inte levererad. 

Flerårsinvesteringar 

INVESTERINGAR Total Totalt utfall Kvar Prognos Avvikelse 

> 3 mnkr investeringsbudget tom 220430 av budget     
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk 20 000 14 268 5 732 20 000 0 
Ombyggnad Od 8 800 11 149 -2 349 11 200 -2 400 
Ombyggnad Altorp* 32 300 258 32 042 32 300 0 
Hagen ombyggnad+nybyggnad* 122 000 26 659 95 341 122 000 0 
            
Hagen expl område 6 900 2 278 4 622 5 400 1 500 
Södra Horsby etapp 2 16 500 7 604 8 896 13 000 3 500 
Summa 206 500 62 216 144 284 203 900 2 600 

* inkl förstudie 

4. Personaluppföljning 
Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att 
lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i 
organisationen. 

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2021 —28/2 2022 och jämförs med motsvarande period föregående 
år. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.  

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie 
arbetstid i procent  

Feb 
2021 

Feb 
2022 

Total sjukfrånvaro 9,0 10,3 
Total sjukfrånvarotid    
   för kvinnor 10,0 11,2 
   för män 5,3 7,1 
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 43,2 31,3 
Total sjukfrånvarotid    
   för kvinnor 43,0 32,7 
   för män 44,7 23,6 
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Den totala sjukfrånvaron uppgår till 10,3 % vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande 
period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män, dock har sjukfrånvaron ökat för 
båda grupper mot föregående år. Jämfört med februari 2020 har sjukfrånvaron ökat och den ses som hög under 
både 2021 och 2022. 

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 31,3 % av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 11,9 
procentenheter mot föregående år. Här redovisas en minskning för både kvinnor och män, dock har kvinnor en 
högre andel långtidssjukskrivna än män. 

 

Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2020 och februari 2022. 

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda 
Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent Feb 2021 Feb 2022 
Andel heltidsanställda 84,7 87,6 
   varav kvinnor 83,7 87,4 
   varav män 89,8 88,5 

 

Förvaltningarna arbetar utifrån politisk viljeinriktning med heltid som norm och deltid som möjlighet. Inom 
ramen för denna målsättning finns dock strävan efter att inte bara öka antalet medarbetare som har en 
heltidsanställning, utan att fler också arbetar heltid.  

Andel heltidsanställda har ökat med 2,9 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 12,58 9,51
2021 9,43 8,97 9,46 7,79 7,47 5,89 4,01 5 7,61 7,73 8,33 8,85
2020 5,63 5,72 10,57 10,85 7,59 5,67 4,66 6,18 9,61 8,26 9,78 8,6

1
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Sjukfrånvaro % Herrljunga kommun

2022 2021 2020
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5. Finansanalys 
Herrljunga kommun har en skuldportfölj på 59 940 (50 000) tkr hos långivaren Kommuninvest. Per april har 
kommunen god likviditet och prognosen är att inga nya lån behöver tecknas under 2022. Under 2022 kommer 
Nossan Förvaltningsaktiebolag att betala tillbaka 90 000 tkr av sin skuld till kommunen.  

Snitträntan för senaste 12 månaderna är 0,12 procent på nettoskulden 59 940 tkr. Skuldportföljen för kommunens 
lån har 42,1 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,3 år och den genomsnittliga 
räntebindningen är 0,5 år.  

För innevarande kalenderår (2022) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 249 tkr. 
Ökar räntan under året med 1,0 procent skulle detta leda till ökade räntekostnader om 194 tkr. 

Herrljunga kommunkoncern 
Herrljunga kommunkoncern har en total nettolåneskuld på 528 071 tkr. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 
0,40 procent och för de senaste 12 månaderna är räntekostnaderna 1 925 tkr. I koncernen ingår de fem låntagare 
Herrljunga kommun, Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag och 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Störst låntagare är Stiftelsen Herrljunga Industrilokarer med en andel på 
32 procent motsvarande 171 300 tkr. Långivaren är Kommuninvest. 

 
 

Skuldportföljen har 59,9 procent andel fast ränta under nuvarande år. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 
2,5 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,8 år. Av låneskulden har 29,3 procent en kapitalbindning 
på 1 år eller kortare och 53,7 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För innevarande år (2022) 
förväntas räntekostnaderna bli 4 105 tkr. En ökning av räntan med 1 procent skulle potentiellt leda till 1 250 tkr 
högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 14 786 tkr över de kommande 10 åren. 
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Bilaga 1 

Utvecklingsmedel 2022         

Område Beslut 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 Avvikelse 

Besöksnäring, inkl 
besöksnäringstrategi 

KS §86, 
KS§173(211025) 400 400 - 

Sponsring IK Frisco KS§220 (211213) 40 40 - 
Varumärkesplattform KS §19, 216(211231) 600 600 - 
Dagsfestival KS§202 (211122) 800 800 - 
Idrottsbibliotek KS§188 (211122) 307 307 - 
Nationaldagsfirande 6 juni KF§56 (220321) 75 75 - 
Ferieentreprenörer KS§77 (220425) 45 45 - 
Summa   2 267 2 267 - 
Budget    3 000 3 000   
Kvar av att förfoga över   733 733   

 
För budgetåret 2022 har det avsatts 3 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma 
kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.  
 

Effektiviseringsfond 2022         

Område Beslut 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 Avvikelse 

Effektiviseringsprpojekt Hemtjänst KS §24 (220221) 300 300 - 
Summa   300 300 - 
Budget    2 700 2 700   
Kvar av att förfoga över   2 400 2 400   

 
För budgetåret 2022 har det avsatts 2 700 tkr till effektiviseringar och finns under gemensamma kostnader. 
Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.  
 
Överskottsmedel 2021       
Område Avsatta medel Använt tom april Kvar 
Våldspreventivt arbete         1 900 119 1 781 
Utredning skola                300 - 300 
IT-förstärkning                1 650 - 1 650 
Inköp av sängar                300 - 300 
Systemuppdatering (IT,Soc;skola) 400 - 400 
Marknadsföring kommun          200 - 200 
Klättersten BN                 75 - 75 
Markundersökning BoM           100 66 34 
Accesspunkter                  600 390 210 
Julgåva personal               250 193 57 
Utbildning räddningstjänst 300 300 - 
Summa 6 075 1 068 5 007 

 
Inför bokslutet 2021 beslutades att tillskjuta medel för ett antal inköp/projekt. Av dessa har hittills 1 068 tkr 
använts. Prognosen är att samtliga medel kommer att användas under året, undantaget våldspreventivt arbete 
som är ett treårigt projekt med start 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-30    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 87 DNR KS 189/2021 912 

 
Översyn av processen för intern styrning och kontroll   
 
Sammanfattning 
I Herrljunga kommun finns Policy för Intern kontroll, gällande from 2015-01-01 
och som reviderades 2016-06-20. Utifrån de synpunkter och kritik som har 
framförts från revisionen och politik har riktlinjerna förtydligats och mallen för 
internkontrollplan reviderats. 
 
Riskbedömning/-analys syftar till att identifiera och värdera risker och hot för att 
kunna hantera dem proaktivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-16 
Förslag till riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med 
internkontrollpolicy 
Kommunstyrelsen § 170/2021-10-25 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner föreslagen rutin och mall för intern 
kontroll, att gälla från och med 2022-06-01  

  
Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att effekten av rutin och mall för 
intern kontroll utvärderas efter årets första verksamhetsdialog 2023.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Rutin och mall för intern kontroll godkänns att gälla från och med 2022-
06-01 (bilaga 1, KS § 87/2022-05-30). 

2. Effekten av rutin och mall för intern kontroll utvärderas efter årets första 
verksamhetsdialog 2023. 

______ 
 
För kännedom till: 

 
Kommunfullmäktige, samtliga nämnder 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Ior Berglund 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-05-16  
DNR KS 189/2021 912     

Sid 1 av 1    
 

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

 
Översyn av processen för intern styrning och kontroll  
 
Sammanfattning 
I Herrljunga kommun finns Policy för Intern kontroll, gällande from 2015-01-01 och som 
reviderades 2016-06-20. Utifrån de synpunkter och kritik som har framförts från revisionen 
och politik har riktlinjerna förtydligats och mallen för internkontrollplan reviderats. 
 
Riskbedömning/-analys syftar till att identifiera och värdera risker och hot för att kunna 
hantera dem proaktivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-16 
Förslag till riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med 
internkontrollpolicy 
Kommunstyrelsen § 170/2021-10-25 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen rutin och mall för intern kontroll, att gälla från och 
med 2022-06-01  
 
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 
 

 
För kännedom 
till: 

Samtliga nämnder 
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Herrljunga kommun   
  2022-05-14 
 
Riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med 
Internkontrollpolicy 
 
 
    

  

INTERNKONTROLLPLAN 
 

Riktlinjer med mall för internkontroll Herrljunga kommun 
Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.  
 
Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, månadsdialogerna, tertialupp-
följningarna/delårsbokslut, ägardialoger, finansråd och uppföljningar av eko-
nomi och verksamhet på tjänstepersonsnivå ska särskild internkontrollplan fast-
ställas av respektive nämnd/bolag/styrelse. 
 
Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av den interna 
kontrollen årligen ska redovisas till Kommunstyrelse vilket sker i samband med 
årsredovisning.  
Intern kontroll görs på de rutiner, processer och system som förekommer i verk-
samheten där vissa kontrollmoment väljs ut. För att identifiera dessa kontrollmo-
ment och omhänderta detta i verksamhetens planeringsarbete ska en årlig risk- 
och konsekvensanalys tas fram. Respektive nämnds/styrelses/bolags verksam-
hetsområdesansvar ska vara primärt fokus för den interna kontrollen. 
Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i orga-
nisationen och avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapport-
eras till ansvarig nämnd/styrelse. 
 
Internkontrollplan ska fastställas i respektive nämnd/styrelse/bolag senast i okto-
ber och rapporteras till kommunstyrelsen som en del av verksamhetsplanen för 
planåren senast november, inför nytt verksamhetsår. 
 
Risk- och konsekvensbedömningen ligger till grund för genomförande av in-
terna kontroll.  
 
 
Ior Berglund 
Kommundirektör 
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Herrljunga kommun   
  2022-05-14 
 
Riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med 
Internkontrollpolicy 
 
 
    

  

Intern kontroll görs på ordinarie rutiner, processer och system som förekommer i verksamheten och 
där vissa kontrollmoment väljs ut. För att identifiera dessa kontrollmoment och omhänderta detta i 
verksamhetens planeringsarbete ska en årlig risk- och konsekvensanalys tas fram.  
 
Denna risk- och konsekvensmetod består av fyra steg: 

1. Identifiering av risker.  
Definiera de väsentliga rutinerna, processerna och systemen som bedöms som riskområde. Beskriv 
händelser och situationer som kan få konsekvenser för verksamheten om risken realiseras. 

2. Bedöm riskerna.  
Genomför risk- och konsekvensanalys på de risker som identifierats. Bedömningen görs utifrån san-
nolikhet att den inträffar och konsekvensen om så sker.  
Detta genererar ett riskvärde (riskvärde = S x K - sannolikheten multiplicerat med konsekvensen för 
att en risk inträffar), som användas för att sortera och prioritera riskerna utifrån. Ju högre riskvärde 
desto allvarligare är risken för verksamheten och ju högre bör den prioriteras/rangordnas och utifrån 
detta tas beslut om vilka risker som ska föras över till intern kontrollplanen.  

3. Prioritera och välj ut de kontrollmoment som ska kontrolleras under kommande år.  
Valda kontrollmoment redovisas för nämnden i enlighet med kommunens årligen fastställda tidplan.  

4. Uppföljning och utvärdering.  
Kontinuerlig uppföljning av bestämda åtgärder dokumenteras och redovisas till nämnden i samband 
med del- och helårsuppföljning. 

 
Risk = R-värde 

Sannolikhetsnivå för risken ska uppstå: 

1. Låg;  Risken bedöms vara låg för att fel ska uppstå. 
2. Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå.   
3. Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå.   
4. Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå.   

 

Konsekvens = K-värde 

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

1. Försumbar; Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
2. Lindrig; Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.  
3. Kännbar; Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.  
4. Allvarlig; Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. 
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Herrljunga kommun     2022-05-14 
 
Riktlinjer med mall för den interna kontrollen i enlighet med Internkontrollpolicy 
 
 
    

 3 

Risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan för: 

Förvaltning År  Datum genomförd 

Beskrivning Bedömning Nuläge 
Riskbenämning 
Förutsägbara 
händelser som kan 
påverka 
verksamhet/miljö/ 
säkerhet negativt. 

Beskrivning 
Definiera, beskriv dessa 
förhållanden/händelser/risker. 

Sannolikhet 
Bedöm 
sannolikhet 
att händelsen 
inträffar.  

Konsekvens 
Värdera 
konsekvens om 
händelsen 
inträffar 

Riskvärdering 
S x K = 
Riskvärdering  

Ansvar/Status 
Kan riskerna accepteras eller minskas 
till en acceptabel nivå? Om svaret är 
nej, omdefiniera åtagande, ansvar.  

Prioritering/Åtgärd 
Gör en prioritering. Behövs det en 
åtgärdsplan för att minska negativa 
konsekvenser? 

1. 
 
 
 

      

2. 
 
 
 

      

3. 
 
 
 

      

4. 
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Herrljunga kommun 2022-05-14 
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4 

Nämnd/Styrelse/Bolag 
Verksamhetsansvar 

Risk Kontrollmoment 
Risk- och konsekvens 

bedömning 
RxK 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 
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