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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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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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KS § 102 
 
Urban Utveckling informerar om segregationsutredningen 
 
Sammanfattning 
Jonna Malmbäck, konsult social hållbarhet, informerar om arbetet med att 
kartlägga regionala och lokala mekanismer rörande boendesegregation i 
kommunen. Samma projekt har drivits parallellt i Vårgårda och Essunga 
kommun. Uppdraget var att hitta övergripande trender och utmaningar i 
kommunerna för att undersöka interkommunala samt gemensamma utmaningar 
och förutsättningar. Projektet består av tre delar: nulägesanalys, behovsanalys 
samt rekommendationer och strategier.  
 
Vad gäller nulägesanalysen undersökte Urban Utveckling befolkningsutveckling, 
boendeutveckling samt demografisk och socioekonomisk utveckling. 
Undersökningen visade att Herrljunga idag inte har en tung belastning vad gäller 
andel individer med socioekonomiska utmaningar, men vissa data tyder på att det 
kan förändras. Det finns ett behov av att skapa en större spridning på antalet 
hyresrätter i kommunen för att inte koncentrera dessa till specifika områden. Det 
är viktigt att skapa en blandning mellan bostads- och hyresrätt. Den 
socioekonomiska utvecklingen i kommunen tyder på att utbildningsnivån, den 
disponibla inkomsten samt antal i förvärvsarbete är god. Dock har andelen med 
låg ekonomisk standard ökat de senaste åren.  
 
Urban Utvecklings rekommendation är, bland annat, att stärka relationen mellan 
näringsliv och utbildning. Det kan göras genom att stärka entreprenörsandan i 
kommunen genom fortutbildningar skräddarsydda för lokala arbetsgivare. 
Herrljunga kommun har en stor företagsanda och ska tas vara på. Kommunen bör 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden genom upplåtelseformer för att motverka 
segregation. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden ger förändrade prisnivåer 
vilket kan ge en mer blandad boendebefolkning.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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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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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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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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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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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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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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KS § 106 DNR KS 172/2022 942 
 
Äskande av medel ur effektiviseringsfond 
 
Sammanfattning 
E-tjänster är en service för att uträtta olika ärenden via webben eller andra 
elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Den enklaste varianten är 
elektroniska formulär där man kan fylla i sin information men som inte har någon 
koppling till något verksamhets- eller ärendehanteringssystem. Flertalet av de 
blanketter och e-tjänster som idag finns på kommunens hemsida är den enkla 
varianten med skulle kunna omarbetas till integrerade e-tjänster. Exempel på 
självservice är att ansöka om plats till förskola eller kulturskola, boka tid för 
vigsel eller ansöka om bygglov. Detta skulle göra kommunens tjänster mer 
lättillgängliga för medborgare och företagare samt möjliggöra ökad effektivitet i 
handläggning samt reducera risken för fel i ansökning och vid manuell 
informationsöverföring. Medborgare ges därigenom möjlighet att när de önskar 
utföra och följa upp ärenden via olika typer av e-tjänster vilket skulle innebära 
ökad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Kommunen får möjlighet att 
förenkla, rationalisera samt förkorta interna processer som en del i arbetet med 
att effektivisera. IT-avdelningen vill även påbörja arbetet med s.k. ”single sign 
on” (SSO). I dagsläget kan t.ex. en sjuksköterska eller pedagog behöva göra en 
mängd olika inlogg för att få tillgång till de olika system och programvaror som 
är nödvändiga för dennes arbete under en arbetsdag. Genom SSO skulle detta 
reduceras till ett inlogg per dag genom koppling av olika system och 
säkerhetskontroller. 
 
Genom en projektanställning under 6 månader så föreslår IT-avdelningen att 
fokusera på: 
 
1) Minska hanteringen av lösenord för primärt kommunens vård och 
omsorgspersonal. 
2) Utveckla och integrera ett antal e-tjänster för att öka möjligheten till 
automatisering, robotisering och effektivisering av handläggarprocesser 
 
Ovan arbete kommer att utgöra en mall och process för fortsatt arbete i 
förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Äskande om 350 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond beviljas 
för arbete med integrerade e-tjänster.  
 

 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 13 

 KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-07    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KS § 106 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Äskande om 350 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond beviljas 
för arbete med integrerade e-tjänster. 

______ 
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Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.
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