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Tid:  Måndag 21 mars, kl. 18.30 
 
 Plats: Kunskapskällans aula  
 
 

 
 
 
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.  

 
 
 
 
 Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,  

Måndag 2022-03-28 kl 15.30 
           

 
 
 
                 
 

                                   
   
                  Andreas Johansson   Jesper Labardi 
                  Ordförande    Sekreterare 
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Nr 

 

Ärende 

 

DNR 

 

Kommentar 

  
Sammanträdets öppnande 

 

  

 Upprop 
 

  

 Val av 2 justerare 
 

  

1 Allmänhetens frågestund 
 

KS 50/2022 910  

2 Svar på medborgarförslag om att 
anställa ungdomar för att plocka skräp 
och hålla rent i kommunen 
 

KS 162/2021 823 KS 220221 

3 Information från revisionskollegiet  
 

KS 51/2022 912  

4 Ombudgetering av investeringar 2021 
för kommunstyrelsen  
 

KS 3/2022 942 KS 220221 

5 Revidering av reglemente om arvoden, 
ersättningar och bestämmelser för 
förtroendevalda i Herrljunga kommun 
 

KS 257/2020 901 KS 220221 

6 Uppdrag om att utreda behov av 
framtida platser för somatisk vård på 
Hemgården 
 

KS 106/2020 601 KS 220221 

7 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2021-12-
31 
 

KS 130/2021 730 KS 220221 

8 Begäran om dispens för nämnduppdrag 
 

KS 1/2022 111  

9 Medborgarförslag om fler poliser i 
Herrljunga kommun 
 

KS 66/2022 910  

10 Medborgarförslag om ungdomscafé 
 

KS 67/2022 390 
 

 

11 Medborgarförslag om Torpåkra 
järnvägsstation 
 

KS 68/2022 444  

12 Medborgarförslag om ökad polisnärvaro 
i Herrljunga 
 

KS 69/2022 910  

13 Medborgarförslag om lekland för barn 
 

KS 70/2022 360 
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14 Medborgarförslag om fritidsgård för 
äldre ungdomar 
 

KS 71/2022 386  

15 Medborgarförslag om fler allmänna 
platser för ungdomar 
 

KS 72/2022 380  

16 Medborgarförslag om skolmaten i 
kommunen 
 

KS 73/2022 622  

17 Medborgarförslag om fler grillplatser 
vid Herrljungas badplatser 
 

KS 74/2022 381  

18 Medborgarförslag om förbättrad buss- 
och tågpunktlighet 
 

KS 75/2022 440  

19 Medborgarförslag om upprustning av 
Norra Säms badplats 
 

KS 87/2022 381  

20 Medborgarförslag om införande av 
seniorkort för pensionärer i Herrljunga 
kommun 
 

KS 88/2022 440  

21 Medborgarförslag om inhägnat område 
för hundar 
 

KS 90/2022 361  

22 Medborgarförslag om seniorkort för 
Herrljungas pensionärer 
 

KS 95/2022 440  

23 Motion om föreläsning om kriminalitet 
 

KS 80/2022 655 
 

 

24 Motion om ändrade sammanträdestider 
för kommunstyrelse och nämnder 
 

KS 81/2022 900  

25 Motion om tillgänglighetsanpassad 
badplats 
 

KS 91/2022 381  
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 Meddelanden DNR Kommentar 

1 SN § 10/2022-02-01 Driftsäskanden 2023-
2025 för socialnämnden 
 

KS 9/2022 942 KS 220221 

2 SN § 11/2022-02-01 Investeringsäskanden 
2023-2025 för socialnämnden 
 

KS 9/2022 942 KS 220221 

3 BN § 7/2022-01-31 Driftsäskanden 2023-
2025 för bildningsnämnden 
 

KS 9/2022 942 KS 220221 

4 BN § 8/2022-01-31 Investeringsäskanden 
2023-2025 för bildningsnämnden 
 

KS 9/2022 942 KS 220221 

5  Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

KS 1/2022 111  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
Sid 26

KS § 32 DNR KS 162/2021 823

Svar på medborgarförslag om att anställa ungdomar för att
plocka skräp och hålla rent i kommunen

Sammanfattning
Claes Johansson inkom 2021-07-01 med medborgarförslag om att anställa
ungdomar till att plocka skräp i kommunen. Kommunfullmäktige överlämnade
genom § 120/2021-09-20 ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunen arbetar med renhållning av allmänna platser inom ramen för
kommunens ordinarie verksamhet. Då förslaget inte ryms inom befintlig
ekonomisk ram och då förvaltningen inte ser ett behov av ytterligare renhållning
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01 -28
Kommunfullmäktige § 120/2021-09-20
Medborgarförslag inkommet 2021 -07-01

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
avslås.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunhrllmäktige, förslagsställaren

Justerandes sign

04
Utdragsbestyrkande

/

/

Ärende 2



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-01 

DNR KS 3/2022 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 

Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver 
investeringsmedel överföras till 2022. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men 
även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Totalt begärs 3 979 tkr 
ombudgeterade.  
Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel. 

Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr avser investeringar inom IT 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01 
Ombudgering av investeringar 2021-12-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Jenny Andersson 
Controller 

Ärende 4



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-01 

DNR KS 3/2022 942 
Sid 2 av 2 

Bakgrund 
För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till 
nästkommande år. 

Ekonomisk bedömning 
Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna. Några 
ombudgeteringar berör projekt som inte påbörjats. Orsaken till detta är förseningar. 

Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr avser investeringar inom IT 

Samverkan 
CSG 10 februari 

Ärende 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
Sid 8

KS § 19 DNR KS 3/2022 942

Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning
För flera tidigare beslutade investeringsprojekt behöver investeringsmedel
överföras till 2022. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även
projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Totalt begärs 3 979 tkr
ombudgeterade. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av
investeringsmedel. Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr
avser investeringar inom IT.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01
Ombudgering av investeringar 2021-12-3 1

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare
till kommunfullmäktige för beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen godkänns

(bilaga 1, KS § 19/2022-02-21).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Qk
Utdragsbestyrkande

/

Ärende 4



Bilaga 1, KS § 19/2022-02-21

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD/INSTANS :

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR:

KS 3/2022 942

KS § 19/2022-02-21

1

Förvaltningschef

udgetering
Investeringar
2021-12-31

Kommunstyrelsen inkl. ITVT

q8":~"'~'"='~~'~ 7*g„d%"

Ärende 4



Bilaga 1, KS § 19/2022-02-21

Innehåll
Sammanställrling ......................................................................................................................................... 2

Projektbeskrivning....................................................................................................................................... 2

Förstudie Kommunhuset ......................................................................................................................... 2

Förstudie Gäsenegår(ien .......................................................................................................................... 2

Nytt ärendesystem och e-arkiv ................................................................................................................ 2

IVätverk .................................................................................................................................................... 2

Reinvestering server och lagring ............................................................................................................. 3

Ombyggnation Wifi bildning .................................................................................................................. 3

/'

Ärende 4



Bilaga 1, KS § 19/2022-02-21

Sammanställning
Ursprungs Tillägg/ Summa

budget Ombudg Budget Utfall
2021 2021 20212021

Äskat
Awik till 2022

Markköp
Inventarier kommunhus

Kommunöverg förstudiemedel

Kommunövergr förstudiemedel
Förstudie kommunhuset

Förstudie Gäsenegården
KL Brandstation

Nytt ärendesystem och e-arkiv

2 000
100

1 000

2 000
100

240 1 760

100

-1 000
350

300

350

100

600

350

300

350

100

600

350

129

350

68

600

129

350

600

171

32

Kommunstyrelsen 3 100 700 3800 3 356 1 079444
Nätverk

Digitalisering

Reinv server och lagring IT

Ombyggnation Wifi Bildning

Genomf IT-stategi

1 200
1 000
2 000

300

1 500

78

300

-1 287

1 278
1 000

2 000
600

213

151

359

177

420

1 127
1 000
1 641

423

-207

1 000

1 500
400

Summa Servicenämnd
IT/Växel/ Telefoni
Summa Kommunstyrelsen inkl

'909 5091

209 8891

Projektbeskrivning

Förstudie Kommunhuset
Förstudie för ombyggnad kommunhus.

Skäl för ombudgetering
Projektet är pågående

Förstudie Gäsenegården
Förstudie kring Gäsenegårdens utformning

Skäl för ombudgetering
Projektet beslutades sent 2021 och har därför ännu inte startats upp

Nytt ärendesystem och e-arkiv
Införande av e-arkiv och ärendehanteringssystem som följer GDPR och digitaliseringen

Skäl för ombudgetering
Projektet är försenat

Nätverk

Reinvestering av switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk , Normal utökning och
utbyte av gammal utrustning

Skäl för ombudgetering
Projektet är försenat

GG /

Ärende 4



Bilaga 1, KS § 19/2022-02-21

Reinvestering server och lagring
Reinvestering av Datacenter (Datahalls utrustning), Normal utökning av Server och lagringskapacitet.

Skäl för ombudgetering
Projektet är försenat

Ombyggnation Wifi bildning
Ombyggnation av wifi i skolbyggnader

Skäl för ombudgetering
Projektet är försenat

Ärende 4



  

Ombudgetering  
Investeringar 
2021-12-31 
Kommunstyrelsen inkl SeN IT 

 

DIARIENUMMER: KS 2022-3 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  2021-02-21/KS 

VERSION:   1 

SENAST REVIDERAD: 2021-02-21 

GILTIG TILL: ------------ 

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef 

Ärende 4



1 
 

Innehåll 
Sammanställning ......................................................................................................................................... 2 

Projektbeskrivning ....................................................................................................................................... 2 

Förstudie Kommunhuset ......................................................................................................................... 2 

Förstudie Gäsenegården .......................................................................................................................... 2 

Nytt ärendesystem och e-arkiv ................................................................................................................ 2 

Nätverk .................................................................................................................................................... 2 

Reinvestering server och lagring ............................................................................................................. 3 

Ombyggnation Wifi bildning .................................................................................................................. 3 

 

Ärende 4



2 
 

Sammanställning 

Projekt (tkr) 

Ursprungs 
budget 
2021 

Tillägg/ 
Ombudg 

2021 

Summa 
Budget 
2021 

Utfall 
2021 Avvik 

Äskat 
till 2022 

Markköp 2 000 - 2 000 240 1 760   
Inventarier kommunhus 100 - 100 - 100   
Kommunöverg förstudiemedel 1 000 -1 000 - - - - 
Kommunövergr förstudiemedel - 350 350 - 350   
Förstudie kommunhuset - 300 300 171 129 129 
Förstudie Gäsenegården - 350 350 - 350 350 
KL Brandstation - 100 100 32 68   
Nytt ärendesystem och e-arkiv - 600 600 - 600 600 
Summa  Kommunstyrelsen 3 100 700 3 800 444 3 356 1 079 
Nätverk 1 200 78 1 278 151 1 127 1 000 
Digitalisering 1 000 - 1 000 - 1 000   
Reinv server och lagring IT 2 000 - 2 000 359 1 641 1 500 
Ombyggnation Wifi Bildning 300 300 600 177 423 400 
Genomf IT-stategi 1 500 -1 287 213 420 -207   
Summa Servicenämnd 
IT/Växel/Telefoni 6 000 -909 5 091 1 107 3 984 2 900 

Summa Kommunstyrelsen inkl 
SeNIT 9 100 -209 8 891 1 550 7 341 3 979 

Projektbeskrivning 

Förstudie Kommunhuset 
Förstudie för ombyggnad kommunhus.  

Skäl för ombudgetering 
Projektet är pågående 

Förstudie Gäsenegården 
Förstudie kring Gäsenegårdens utformning 

Skäl för ombudgetering 
Projektet beslutades sent 2021 och har därför ännu inte startats upp 

Nytt ärendesystem och e-arkiv 
Införande av e-arkiv och ärendehanteringssystem som följer GDPR och digitaliseringen 

Skäl för ombudgetering 
Projektet är försenat 

Nätverk 
Reinvestering av switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk , Normal utökning och 
utbyte av gammal utrustning  

Skäl för ombudgetering 
Projektet är försenat 

Ärende 4



3 
 

Reinvestering server och lagring 
Reinvestering av Datacenter (Datahalls utrustning), Normal utökning av Server och lagringskapacitet.  

Skäl för ombudgetering 
Projektet är försenat 

Ombyggnation Wifi bildning 
Ombyggnation av wifi i skolbyggnader 

Skäl för ombudgetering 
Projektet är försenat  

Ärende 4
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
sid 11

KS § 21 DNR KS 257/2020 901

Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och
bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom § 29/2021-02-23 om en politisk
omorganisation att gälla från och med 2022-01-01. I samband med beslutet gav
kommunfbllmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på
revideringar av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för
förtroendevalda i Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige antog genom §
58/2021-04-20 föreslagna revideringar. I december 2021 beslutade dock
kommunfullmäktige (§ 173/2021-12-13) att upphäva tidigare beslut om att
avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden till förmån för
bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd.
Förvaltningen presenterar därför nya förslag på ändringar i reglementet,
ändringar markeras i rött och föreslås gälla omgående. Revideringen består
endast av redaktionella ändringar, exempelvis i form av att
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bytts ut mot tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden. Det har även gjorts ytterligare
förtydliganden avseende att arvoden beräknas på riksdagens årsarvode och att
arvoden räknas upp årligen (i januari) i korrelation till riksdagens grundawode.
Uppräkning har genomförts korrekt i samband med utbetalning av arvoden trots
felaktiga siffror i reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01 -27
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat
reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för
förtroendevalda i Herrljunga kommun

•

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för

förtroendevalda i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 21/2022-
02-21 )

Expedieras till :
För kännedom till:

KommunfUllmäktige
Lönenheten

Justerandes sign

o@
Utdragsbestyrkande

#

Ärende 5



Bilaga 1, KS § 21/2022-02-21

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD:

KS 257/2020 901

KF § 107/2018-
09-04

5

KF §
x/2022-03-2 1

2022-01-01 -
2026-12-3 1

Kommundirektör

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG:

DOKUMENTANSVAR:

Reglemente
Reglemente om arvoden, ersättningar och
bestämmelser för förtroendevalda i

Herrljunga kommun.

Dokumentet gäller för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.

Ma
UP @g„ „*%„ ””"'!HERRLJUNGA KOMMUN

GN#

Ärende 5



Bilaga 1, KS § 21/2022-02-21

Innehåll
1. Inledande bestämmelser .......................................................................................................................... 3

1.2 Kommunala organ ............................................................................................................................. 3

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar............................................................... 3

2.1 Årsarvoden/Timarvoden.................................................................................................................... 3

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande............ 3

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid ................................................................................................. 4

4. Sarnrnanträdesarvoden............................................................................................................................. 4

4.1 Kommunfullmäktige.......................................................................................................................... 4

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar. ...................................................................... 4

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag................................................................................. 5

5. Förrättningstlppdrag ................................................................................................................................ 5

5.1 Förrättningsarvode............................................................................................................................. 5

6. Restidsarvode .......................................................................................................................................... 5

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare................................................................................ 6

8. Reskostnadsersättning ............................................................................................................................. 6

9. Ersättning för “praktik“ ........................................................................................................................... 6

10. Samordning............................................................................................................................................ 6

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m. .......................................................................................... 6

11.1 Beräkningsgrunder .......................................................................................................................... 7

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån........................................................................................... 7

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån........................................................................................... 7

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning .............................................. 7

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden ............................................................................................... 7

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) ................................................................................... 7

14. Hjälpmedel ............................................................................................................................................ 8

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser Frågor om tolkning och tillämpning av dessa
bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen............................................................ 8

Bilaga 1 - Årsarvoden och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige 2022-03-2 1, i % av riksdagens
grundarvode (år). ......................................................................................................................................... 9

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium .................................................................. 10

Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner

avseende kommunstyrelsens ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga
kornmun..................................................................................................................................................... 12

Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i
kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet. .......................................................................................... 20

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige .................................................. 22

Ärende 5



Bilaga 1, KS 9 21/2022-02-21

Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid

som överstiger 21 kalenderdagar ............................................................................................................... 23

Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt
kopplat till funktion.................................................................................................................................... 24

Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag. ..................... 26

Ärende 5



Bilaga 1, KS § 21/2022-02-21

1. Inledande bestämmelser
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden,

sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för
förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1 )

1.2 Kommunala organ
Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

• Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
• Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda.

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och
förrättningar

2.1 Årsarvodennimarvoden
Arvodesberäkningen är kopplad till riksdagens månatliga grundarvode för ledamöter.

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

Riksdagens månadsarvode omräknat till årsarvode, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande

och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av
sammanträdesarvode, timarvode.

Beloppen ska räknas upp årligen i enlighet med riksdagens fastställda arvode för ledamöter per januari.
Belopp ska alltid avrundas till närmast högre krontal.

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
2 :e vice ordförande
Ordförandens åtagande omfattar heltidssysselsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är
85 % av Riksdagens årsarvode.

1 :e vice ordförandens åtagande omfattar 10% av heltidssysselsättning. Årsarvodet för 1 :e vice ordförande
i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens årsarvode, vilket motsvarar 10% av ordförandens arvode.

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande
i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode, vilket motsvarar 60 % av ordförandes arvode.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande uppbär inte sammanträdesarvode för

kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträdesarvode utgår inte för de gemensamma
servicenämndernas sammanträden.

Ordförandens årsarvode är reglerat i Bilaga 1. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och

beredningar erhåller motsvarande hälften av respektive ordförandes årsarvode. (Bilaga 1)
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Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid
Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, ska fördelningen av arvodet

mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21

kalenderdagar, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fbllgöra de uppgifter som

är förenade med uppdraget, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365 av årsarvodet per

kalenderdag.

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för förtroendevald i dessa fall ska erhålla särskilt
arvode.

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige
Sammanträdesarvode utgår med 0,073 % av riksdagens årsarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfört sammanträde, vid vilket den
förtroendevalde tjänstgör.

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.
Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/ halvtimma för sammanträden med den

nämnd/styrelse/utskott/fullmäktigeberedning den förtroendevalde tillhör.

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller
andra förekommande möten inom det kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll
förs

Vid sammanträden inom kommunen utgår timarvode.

För första timman 0,03 1 % av riksdagens årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens årsarvode.

Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses

därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

För första timman 0,03 1 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.
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Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda årsarvode.

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag
Arvode under valdag och sammamäkningsdag utgår till valnämndens ledamöter samt till valförrättare

med för första timman 0,03 1 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode utan maximerat

dagsbelopp.

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag
Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och

som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/styrelse,

utskott eller beredning.

Till förrättning räknas bland annat:

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte
- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart

- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör

- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp
- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ

- överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ

- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag
- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

5.1 Förrättningsarvode
Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersättning utgår

endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

Vid förrättning inom kommunen utgår timarvode. För första timman utgår 0,03 1 % av riksdagens

fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda
årsarvode.

Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses

därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden. För första

timman 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av
riksdagens årsarvode.

Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

- Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda årsarvode.

6. Restidsarvode
För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett

vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära
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restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens årsarvode för ledamöter per sammanträdes-/

förrättningstillfälle.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till

sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden.

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem

sammanträden per år.

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
förvärvsinkomst.

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning.

8. Reskostnadsersättning
Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan

årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt
kommunens bilersättningsavtal.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt

kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färdsätt.

9. Ersättning för "praktik"
Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8

timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar

den egna nämndens budget.

10. Samordning
Sammanträdes- och/eller förrättningsawode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

Det sammanlagda beloppet Hr dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för

att delta i sammanträde/förrättning. I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden,

beroende på varifrån resan påbörjades.

Restiden beräknas dock med högst 1 timma per sammanträde/förrättning.

Om åtenesa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig

restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.
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11.1 Beräkningsgrunder
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska

inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst

förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar.

Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för

att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på

styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad
efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens årsarvode.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag,

kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, ska räknas som egen

företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare upp till fem

sammanträden per år.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer

när denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att
person med varaktigt funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av

uppdrag.

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av

uppdrag.

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom

arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden
Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i

kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets
löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i

samband med sammanträde/förrättning ska styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
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Trygghetsförsäkring TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes

uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

14. Hjälpmedel
Ordföranden, 1 :e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder,
överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande

har rätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel

ska återlämnas när uppdraget upphör.

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av
kommunstyrelsen.
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Bilaga 1IUr Årsarvoden och timarvoden fastställda av
kommunfullmäktige 2022-03-21, i o/o av riksdagens
grundawode (år).

Politisk org. del Förtroendeuppdrag Angiven %-sats
(beräknat på riksdagens

årsarvode)

8,5%

4,25%

4,25 %

85,00%

8,50%

51 ,00%

12,75%

6,375%

14,0 %
7,0 %

8,50%

4,25%

7,23%

3,62%

2,98%

0,43%

1 ,49%

0,22%

3, 19%

0

0,85%

0,43%

0,43%

0,22%

Kommunfullmäktige Ordförande

1 :e vice ordförande

2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen

100%-, 10%-, 60% -tid

Ordförande 100%

1 :e vice ordförande 10%

2:e vice ordförande 60%

Bildningsnämnden Ordförande

Vice ordförande

Socialnämnden Ordförande

Vice ordförande

Tekniska nämnden Ordförande

Vice ordförande

Bygg- och miljönämnden Ordförande

Vice ordförande

Valnämnden Ordförande, valår

Ordförande, icke valår

Vice ordförande, valår

Vice ordförande, icke valår

Revisorer Ordförande

Respektive revisor, timarvodering

Ordförande, året (12 mån) efter valValberedning

Ordförande, resten av mandatperiod

Vice ordförande, året (12 mån) efter val

Vice ordförande, resten av mandatperiod

bro&Lö1118
Timarvode för sammanträde

Inläsningstid ingår

1 :a timman 0,03 1%

0,012%

0,073%

Därefter påbörjad halvtimma

SammanträdeFast ersättning för
sammanträde K-fullmäktige
Inläsningstid ingår

Fullmäktige, styrelse,
nämnder, F-beredningar
Arvoden för icke

tjänstgörande ersättare

Protokollsjustering 0,034%

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full

ersättning för fem sammanträden per år. IVled full ersättning menas
reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad

förvärvsinkomst. Efter fem sammanträden utges ingen ersättning.

a) #
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Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges
presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

• ordförande,

• 1 :e vice ordförande
• 2:e vice ordförande

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

Vid frånvaro från sammanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in
Frånvarande Ersättare

Kommunfullmäktiges förste vice ordf.Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunfullmäktiges andre vice ordf.
förste vice ordförande

ÄlderspresidentKommunfullmäktiges ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar

ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroerIdeuppdraget
längst. Om flera har innehaft förtroerIdeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst)

2. Förrättningar inom kommunen
Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar
kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor.

1 :e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro.

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för
fullmäktigesammanträden.

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande
arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet.

•

•

•

•

•

Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden

Överläggning i kommunfullmäktiges presidium

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller

icke kommunala organ och myndigheter

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m
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•

•

•

•

•

Beredning och uppföljning av revisionens budget

Kontinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget

Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling

Representation, företräda kommunen vid uppvaktning resp. avtackning

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm

Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Då ordförande och/eller 1 :e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra

överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/l :e vice
ordförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente

3. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande
och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom
kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår

ersättning enligt ”Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
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Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter,
uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende
kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd
Två kommunalråd ska finnas.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska
förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med

uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill
hörande fastställt arvode

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur

gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär

arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens
sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande
Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 10 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode

för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens
sammanträden.

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in:
Frånvarande Ersättare

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens andra vice ordförande
förste vice ordförande

ÅlderspresidentenKommunstyrelsens ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen
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5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom
det kommunala förtroerIdeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets

ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter
Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för

uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

• vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

•

•

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens
lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämndema för

Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd
IT/Växel/Telefoni.
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5.3 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive

nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det
kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande

reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande

reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande
Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag
motsvarande 10 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges

beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

6.2 Uppdraget omfattar:
- Medverkan i kommunstyrelsens presidium

- Årendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens

förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare

frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad

ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 2 1 kalenderdagar.
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Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid

dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan
lagstadgad ledighet, utöver 2 1 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende

arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.
Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar

eller annat, vilket ej ingår i förtroerIdeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget,

tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets

ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter
Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut

för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar
i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:
- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos

myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och

uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter
fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.
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För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon
och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet mr närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i

kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesawode för deltagande i

sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget
som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagens årsarvode.

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)“ med i tillhörande anvisningar angivna
grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.
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8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar
Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs
av kommunstyrelsen.

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 10 % av heltid.

9.2 Årsarvode

Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens årsarvode.

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium

- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroerldeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som

ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 1 0%, utgår timarvode enligt
fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen,

utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per

kalenderdag utöver 2 1 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar

eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma
enlighet med arvodesreglemente.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i

kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.
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Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i

sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget

som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Ärsarvoden

Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KF A:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser

om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna
grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs

av kommunstyrelsen.

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor,

utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.
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Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant
ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11 .2 Sjukfrånvaro
För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av

årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11 .4 Förhinder att upprätthålla uppdraget
Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla
uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio

månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om
inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.
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Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag
som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal
nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala
nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den
kommunala nämnden.

2. Arvodering
Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice
ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för

genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen
Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter
och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och

myndigheter

Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, fönättning m.m.

Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
Kontinuerlig uppföljning av föwaltningens arbete och budget

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm

Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid

genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens

myndighetsutskotts sammanträden.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller

förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode
enligt fastställt arvodesreglemente.

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.
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4. Förrättningar utom kommunen
Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande
och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom

kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår
ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
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Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av
kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente
avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Bildningsnämnd

Socialnämnden

Valnärnnden

Revisionen

Överförmyndare

Valberedningen

Övriga föllmäktigeberedningar
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Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt
förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid
som överstiger 21 kalenderdagar

Årsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt

uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.
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Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
kopplat till funktion.

Attest rätt

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till
reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom

respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige Ordförande i kommunfullmäktige
Ersättare 1: 1 :e vice ordförande

Ersättare 2: 2:e vice ordförande

Fullmäktigeberedning Ordförande i beredningen

Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen

Valberedning Ordförande i valberedningen
Ersättare 1: Vice ordförande

Kommunstyrelsen Ordförande i kommunstyrelsen
Ersättare 1: 1:e vice ordförande
Ersättare 2: 2: vice ordförande

Bildningsnämnd Ordförande i bildningsnämnd
Ersättare: Vice ordförande

Socialnämnd Ordförande i socialnämnd

Ersättare: Vice ordförande

Tekniska nämnden Ordförande i tekniska nämnden

Ersättare: Vice ordförande

Bygg- och miljönämnden Ordförande i bygg- och miljönämnden
Ersättare: Vice ordförande

Revisionen Ordförande i revisionen
Ersättare: Vice ordförande

Valnämnd Ordförande i valnämnd

Ersättare: Vice ordförande

Servicenämnd Ordförande i servicenämnd

Ersättare: Vice ordförande

Krisledningsnämnd Ordförande i krisledningsnämnd
Ersättare: Vice ordförande

Ordförande nämnder Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i

kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens
Ordförande

Attestant för kommunstyrelsens ordförande är
Kommundirektör

Kommunfullmäktiges
Ordförande

Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är
Kommundirektör

B.
•

•

•

•

•

•

•

Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:
Sammanträdesarvoden

Förrättningsarvode
Restidsarvode

Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Reskostnadsersättning

Ersättning för ”praktik”

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
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Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för
politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag ska konto för löneinsättning meddelas och
fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att

medverkandelista (uppropslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om

reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

• Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genomsärskilt beslut)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
Sid 19

KS § 25 DNR KS 106/2020 601

Uppdrag om att utreda behov av framtida platser för somatisk
värd på Hemgärden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge socialnämnden i uppdrag
att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av
platser för somatik på Hemgården (KF § 145/2020-11-1 7). Socialnämnden gav
också i december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter
utöver platser för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler, och behovet av
därtill hörande reinvesteringar (SN § 157/2020- 12-15). Nu redovisas uppdraget
enligt kommunfullmäktiges beslut gällande behovet av framtida platser för
somatisk vård på Hemgården. Uppdraget från socialnämnden kommer att
redovisas i en kommande utredning vid socialnämndens nästa sammanträde.
Utredningen visar att det behöver tiIIskapas 14 nya platser för somatiskt särskilt
boende på Hemgården. Avdelningarna behöver tas i drift år 2024 (sju platser)
och 2029 (sju platser).

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 14/2022-02-01
Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Utredningen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige (bilaga
1, SN § 14/2022-02-01).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige (bilaga

1, SN § 14/2022-02-01).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden

Justerandes sign

ch /
Utdragsbestyrkande

Ärende 6
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2022-02-21
Sid 20

KS § 26 DNR KS 130/2021 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och
LSS per 2021-12-31

Sammanfattning
Totalt antal rapporter för 8ärde kvartalet är 42. Av dessa är 17 insatser
verkställda eller avslutade. Kvarstående 25 rapporter gäller övervägande
insatserna kontaktperson (11 ärenden) samt kontaktfamilj och korttidsvistelse (5
ärenden). Övriga nio ärenden varierar i vad insatsen består av. Inom
äldreomsorgen är två beslut om särskilt boende ej verkställda, personerna har
erbjudits plats men tackat nej . Gällande avlastning/växelboende har orsaken varit
covid-19-pandemin och i fråga om insatsen kontaktperson saknas resurser. Inom
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är antalet ej verkställda beslut 13 och avser
till största del kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Orsaken till detta är bland
annat svårigheter att hitta uppdragstagare men också enskilda som velat avvakta.
I ärenden om familjebehandling som dröjt har det dels berott på beslut som
kommit mitt i en semesterperiod, dels på att den enskilde själv avbokat planerade
möten inför insatsen. Inom LSS är sju ärenden ej verkställda vid
rapporteringstillfället. Det handlar till stor del om avsaknad av uppdragstagare
för kontaktpersonsuppdrag och ledsagare, men också om enskilda som velat
avvakta eller tackat nej till erbjudande om korttidsvistelse och bostad för vuxna.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 5/2022-02-01
Bilaga 1, SN § 5/2022-02-01

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per
2021-12-3 1 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per

2021-12-3 1 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden

Justerandes sign

M
Utdragsbestyrkande

/

Ärende 7
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1: 9 SocMlföndUMgen 2022-01 - 13

Rapportering av ej verkstäl ida gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2021-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg
Typ av bistånd
Särskilt boende

Kontaktperson
Särskilt boende
Kontaktperson
Kontaktperson
Avlastning/växelvård
Särskilt boende
Avlastning/växelvård

Datum för beslut
2021-04-14

Datum för avbrott Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man

Verk/avs2.

2021 - 12-23
2021 - 10-23

202 1-05-28
2021 -06-14

2021 -07-26
2021 -08-17

2021-09-03
2021-09-15
2021 -09-20 2021 - 12-28

Funktionshinderontsorg
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs.

Individ och familjeonnorg
Typ av bistånd Datum för beslut
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Familjebehandling

Datum för avbrott
2020-05-26

Individ
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Pojke
Flicka
Pojke
Pojke
Flicka
Pojke
Flicka
Pojke
Man
Pojke
Pojke
Kvinna
Flicka
Kvinna
Pojke
Flicka
Pojke
Flicka
Pojke
Pojke

Verks/avs.

2021 - 10-27
2021 - 12-22

2020- 10-27
2021-03-02
2021-04-14
202 1-04-20
2021-04-21
2021-04-21

Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktperson

2021 - 10-20

202 1-05-18
2021 -05-28

2021-11-17

202 1-06-10
202 1-06-23
2021-07-02
2021-07-05

202 1-06-03

2021.10-31

Kontaktperson
Familjebehandling
Familjebehandling

2021 -07- 12
202 1-07-22
2021 -07-22

2021-1 1-07

2021-11-23

Råd och stöd

Kontaktperson
2021-08-19
2021 -09-30

Kontaktperson 2021 -09-30

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkstäUighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.
2 Datum för verkstäUt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

„te
/

Ärende 7
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LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Ledsagarsewice
Kontaktperson
Boende vuxna
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet
Korttidsvistelse

Kontaktperson
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Ledsagmservice
Kontaktperson
Kontaktperson
Boende vuxna

Kontaktperson

Datum för beslut
2019-02-28

Datum för avbrott

2019-12-31

Individ
Vuxen

Ungdom
Vuxen
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
Flicka
Kvinna
Pojke
Man

Pojke
Kvinna
Pojke
Pojke
Flicka
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man

Verks/avs.

2021- 12-21
2020-06-24
2020-07-07

2020-1 1-19
2020-07-3 1

2020- 12-01
2021- 12-07

2020- 12- 15
2020-12- 15
2020-12- 16

2021 -09-21
2021-12-13

2021 -01-27

2021 -06-08
2021-06- 16

2021 -01-26 2021 -10.26
2021-12-13
2021.10-01

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

tLc

Ärende 7
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Beteckning 11 \

Imäktige tar beslu

mäktige i Herrljunga

ikt att flytta till annan klDå jag har för avs

attjag får kvarstå i nämnder mandatperioden ut. Detta gäller inte min plats i fullmäktige

~\

Ronnie"Refwall
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2022-02-28

Föredrag av före detta Rangsterraparen Sebastian Stakset om vägen bort från kriminalitet

Sebastian Stakset var under åren 2011-2016 frontfigur i gangsterrapbandet “Kartellen”. Under sin tid i bandet
förespråkade och glorifierade Stakset en kriminell livsstil innefattande både droger och våld. Sebastian har
senare medgivit att han själv både använt droger och aktivt deltagit i brottslig verksamhet under den tid han
var sångare i bandet. Han har dömts och avtjänat flera fängelsestraff under sin brottsaktiva karriär.

År 2016 hoppade Stakset oväntat av Kartellen i samband med att han genomgick en livskris. Han lämnade då
det kriminella livet och drogerna bakom sig och har sedan dess visat stor ånger över det destruktiva liv han
tidigare levt och förespråkat. Sedan några år tillbaka driver han en organisation som verkar för att hjälpa unga
kriminella att lämna droger och kriminalitet där han själv fungerar som föreläsare.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att droger är en av de viktigaste orsakerna till att ungdomar utvecklar
ett asocialt beteende som tar sig uttryck i våld och kriminalitet. På senare tid har så kallad “gangsterraps“
negativa påverkan på ungdomars val av livsstil diskuterats av både politiker och medier. Stakset, som själv
under flera år har varit en av gangerrapens frontfigurer och dessutom levt det kriminella liv som gangsterrapen
glorifierar, har genom sin organisation pekat på sambanden mellan socialt utanförskap, droger och kriminalitet.

Stakset har också tydligt markerat och problematiserat gangsterrapen som företeelse då den enligt honom
förstärker och förskönar valet av en kriminell livsstil.

Vi tror att en person med Staksets förflutna som gangsterrapare har en mycket hög förmåga att nå fram till
ungdomar som befinner sig i riskzon för att hamna droganvändande och kriminalitet. Sebastian talar utifrån
egen erfarenhet då han själv sett och upplevt hur droger och våld bryter ned människor. Sverigedemokraterna

anser att en eller flera föreläsningar med Stakset och hans organisation kan ge hopp och inspiration för
ungdomar och därmed vara en viktig del i kommunens vålds- och drogförebyggande arbete.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Den före detta gangsterraparen Sebastian Stakset bjuds in till kommunen för att hålla ett eller
flera föredrag för elever på högstadiet och gymnasiet om sin väg bort från kriminalitet, droger och
våld

Finansiering av föredragen sker genom att medel som reserverats för kommunens
våldsförebyggande arbete används.

Mob Brendelius (Sd)

L

Ärende 23
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Kommunstyrelsen

2022 -03- 0 3

2022 -03- 8 2

Motion 2022-02-28

BeteckningDnr

81/ 7m gOo

Förändrade sammanträdestider i kommunstyrelse och nämnder

Svensk demokrati bygger på tanken att all makt ska utgå från folket. I Sverige tillämpas så kallad representativ

demokrati vilket innebär att representanter valda av folket styr Sverige i riksdag, regioner och kommuner.

För att den representativa demokratin ska fungera behöver representanter från samtliga delar av befolkningen
delta. De flesta av dessa representanter förvärvsarbetar och sköter därmed sina politiska förtroendeuppdrag

på sin fritid. I dagligt tal benämns dessa politiker som just “fritidspolitiker".

I dagsläget planeras många nämndsammanträden i Herrljunga kommun till eftermiddagar och kvällar. Men inte
alla. Kommunstyrelsens möten förläggs exempelvis alltid till förmiddagar och flera nämnder sammanträder
klockan 13.

För att fritidspolitikerna ska kunna få sitt förvärvsarbete att gå ihop med sitt politiska uppdrag anser
Sverigedemokraterna att samtliga sammanträden i både kommunstyrelse och nämnder företrädesvis ska ske

på eftermiddagar och kvällar då de flesta människor är lediga från sina jobb. På så sätt kan politiker i större
utsträckning än idag utföra sina uppdrag utan att behöva ta tjänstledigt från sitt arbete.

Om sammanträdestider skulle bli bättre anpassade till när de flesta förvärvsarbetande människor är lediga så
skulle det med all säker leda till att fler människor skulle kunna tänka sig att åta sig politiska uppdrag. En sådan
utveckling skulle stärka demokratin i Herrljunga och i förlängningen även i Sverige.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Sammanträdestider för kommunstyrelse och samtliga nämnder företrädesvis planeras på
eftermiddagar efter klockan 15 eller på kvällstid.

Ärende 24



HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -03- 0 9

Beteckning

q / /2o92 3

Motion gällande tillgänglighetsanpassad badplats

Samtidigt som kriget huserar om hörnet så går vintern mot sitt slut, våren närmar sig och
med den ytterligare en sommar. Ska denna sommaren bli ytterligare en badfri sommar för
de som har en funktionsnedsättning?

I början av 2000 beslutades att man skulle ”skulle avhjälpa enklare hinder" och att det skulle
vara klart 2010. Ja, vi pratar om att göra Sverige mer tillgängligt för alla.
1 tillgänglighetsbarometern som mäter tillgängligheten i alla kommuner för att se vilka som

är mest anpassade låg Herrljunga kommun på plats 201 i rankingen 2018. 2019 hade vi
skärpt upp oss lite och hamnade på plats 118. Mätningen 2021 uteblev på grund av
pandemin och nästa mätning kommer inte att ske förrän 2023 på grund av beslut om att
bara mäta vartannat. Då är förväntningarna stora på att Herrljunga har blivit ännu mer
tillgängligt.

2019 saknade 16 % av kommunerna tillgänglighetsanpassade badplatser och Herrljunga är
tyvärr en av dem. Vi är övertygade om att det finns badsugna människor som använder
rullstol som hjälpmedel som vill bada i Herrljunga kommun också.

Vi yrkar på:
Att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun så att fler kan nyttja våra fina
badplatser vi har i kommunen.

'L

LÄkhVM, 1„Ab$1 ' ‘
Anette Rundström Kittv/AnderssoN

Ärende 25
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SAMM ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-01
Sid 13

SN § 10 DNR SN 6/2022 7706

Driftsäskanden 2023-2025 för socialnämnden

Sammanfattning
Som en del i budgetarbetet för 2023–2025 ska socialnämnden innan februaris slut
ha överlärnnat de driftsäskanden som nämnden ser för år 2023–2025 till

kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har sammanställt de behov som kan
förutses för de närmaste åren.

Följande driftsäskanden görs för 2023-2025 :
Ny gruppbostad för LSS (3 100 tkr 2024)
Drift för korttidsvistelse för barn enligt LSS (3 473 tkr 2024)
Utökad bemanning på särskilt boende för somatik (7 000 tkr 2023)
Verksamhetssystem upphandling och implementering (500 tkr 2023,
2 000 tkr 2024, -2 500 tk, 2025)

Dockningsstationer, skärmar och telefoner för hela förvaltningen (1 156
tkr 2023, -528 tkr 2024 och -168 tkr 2025)
Behandlingsteam, utökning 1 årsarbetare (650 tkr 2023)

Beslutsunderlag
Tjänsteskävelse daterad 2022-01-14
Driftsäskanden socialnämnden 2023-2025

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Socialnämnden beslutar att godkänna driftsäskandet och skickar denna
vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i
budgetberedningen.
Socialnämnden beslutar att skicka driftsäskandet som meddelande till

kommunfullmäktige.

•

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

Socialnämndens beslut
Driftsäskandet godkänns och skickas vidare till ekonomiavdelningen för
sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen (bilaga 1, SN §
10/2022-02-01 ).

1

2. Ddftäskandet skickas som meddelande till kommunfullmäktige.

Expedieras till: Ekonomi
För kännedom till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

Meddelande 1
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Driftäskanden
Socialnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Meddelande 1
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Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2022 års planerade verksamheter förväntas

ske under åren 2023 - 2025. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer

eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra.

Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och volymförändringar inom Äldreomsorgen
fångas upp i resursfördelningsmodellen.

Belopp: Ett driftsäskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3

då ramen för föregående år följer med.

Driftsäskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året
därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med
budgeten.

Driftäskanden ska beslutas av nämnd senast februari 2022.

Sammanställning driftäskanden

Enhet/behov (tkr) 2023 2024

3 100 tkr

2025

Utökat behov extern LSS/ gruppbostad LSS
2024

Drift korttidsvistelse 3 473 tkr

Utökad bemanning på sABO somatik 700 tk,

500 tk,Verksamhetssystem upphandling och

implementering

2 000 tk,

-528 tk,

-2 500tkr

-168 tkrDockningsstationer, skärmar, telefoner hela

förvaltningen

1 156 tk,

Behandlingsteam, utökning 1 årsarbetare 650 tkr

3 006 tkrSumma driftäskanden i

Meddelande 1
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Enhet: Funktionshinder 2

Behov:

Utökat behov gruppbostad LSS

Förvaltningen har idag tre beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad enl LSS som
verkställs externt i andra kommuner. Kostnaden för de externa placeringarna är mycket högre än om

kommunen verkställer besluten i egen regi. Förvaltningen äskar därför om medel för att starta upp en
till gruppbostad på hemmaplan. Kostnader som tillkommer för att driva en gruppbostad är;

personalkostnader, måltider, material, hyra, el, VA, lokalvård, vaktmästeri, transporter, IT, telefon.

Uppskattningsvis ca 7 000 tkr. Dessa kostnader har förvaltningen redan idag i och med att beslut om
gruppbostad (utöver de fem beslut som verkställs på hemmaplan) verkställs genom externt köpta

platser. Utfall 2021 för dessa tre externa platser, uppräknat på helår är ca 8 800 tkr och budgeterade
medel 2022 för de kostnaderna är 3 900 tkr. Detta innebär ett driftsäskande om 3 100 tkr.

Kan förvaltningen erbjuda de individer med beslut om bostad med särskild service (gruppbostad) en

bostad i Herrljunga beräknas utfallet bli en kostnadsminskning mot idag om individerna tackar ja.

Befintliga kostnader, uppräknade på helårsnivå är i nuläget 8 800 tkr, medan en gruppbostad skulle
kosta 7 000 tkr. Detta ger en årlig kostnadsminskning på 1 800 tkr.

Driftkostnad ny gruppbostad

Helårskostnad beräknad på 2021 års utfall (nuläge)

t r gruppbostad (3 st) 2022

Översikt kostnader

7 000 tkr
8 800 tkr
3 900 tkr

Minskad kostnad om ny gruppbostad jmf med externa placeringar

3 100 tkr
1 800 tkr

2023

Belopp (tkr)#

+ se anvisning

Orsak till behovet:

Förvaltningen har idag tre beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad enl LSS som

verkställs externt i andra kommuner. Kostnaden för de externa placeringarna är mycket högre än om
kommunen verkställer besluten i egen regi. Brukarorganisationer har också under lång tid framfört att

målgruppen i Herrljunga inte söker boende trots att de har behov. Anledningarna till att man inte söker
om bostad med särskild service och då främst gruppbostad i Herrljunga är för att man vet att man
antingen får vänta på ledig lägenhet i befintlig gruppbostad på Ringvägen i Ljung eller att ens beslut
om boende verkställs i annan kommun. Dilemmat som förvaltningen har att hantera är att om man som

enskild söker bostad i Herrljunga så vill man bo i Herrljunga. Brukarorganisationerna har framfört att

1

kg _

Meddelande 1



Bilaga 1, SN S 1 0/2022-02-01

qw":~~"~“”~“'~
2022-02-01

målgruppen i stor utsträckning flyttar från Herrljunga till kringliggande kommuner med annat utbud.

Ett boende på gruppbostad är ofta ett livslångt boende, de enskilda flyttar nästintill aldrig om de trivs

därför är det betydelsefullt att Herrljunga kan erbjuda boendeformer för alla.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Förvaltningen tvingas fortsätta att köpa boende insatser i andra kommuner, för att kunna verkställa
besluten. Det innebär en hög kostnad som är svår att påverka. Om dessa insatser istället skulle

verkställas i Herrljunga kommuns regi, skapas fler arbetstillfällen, insatserna kan anpassas och

förbättras och möjliggöra att fler beslut verkställs, samt möta framtida behov av gruppbostad.

Meddelande 1
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Enhet: Funktionshinder 2

Behov:

Drift korttidsvistelse enl LSS i egen regi.

2025

Belopp (tkr)#

R se anvisning

Orsak till behovet:

Behovet finns av att skapa en miljö i Herrljunga kommun för att kunna verkställa insatsen

korttidsvistelse för barn enligt LSS. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person

med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen

ska efter biståndsbedömning om behov kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i en familj .

Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med

funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en

frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta
hemifrån.

Idag finns ingen möjlighet för socialförvaltningen att kunna verkställa dessa beslut i egen regi.

Förvaltningen får leta lediga platser i andra kommuner för att kunna verkställa besluten vilket inte

gynnar någon part. Risken är att de som har behov av insatsen inte söker, tackar nej, att det blir långa

resvägar för föräldrar och barn och att det blir verkställt på olika platser från gång till gång.

Förvaltningen har dessutom fler beviljade beslut som inte är verkställda vilket förvaltningen har en

skyldighet att göra enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med en extern projektör där de i sin projektering har
inkluderat en kortidsvistelse för barn enligt LSS i befintlig nybyggnation med möjlig färdigställning

januari 2024 om alla tillstånd beviljas. Verksamheten kommer att ha möjlighet till fem rum där
barn/ungdomar kommer att bo växelvis. Om förvaltningen inte fyller alla rum finns möjlighet att
hjälpa kringliggande kommuner och då sälja plats.

I detta äskande är det inte medräknat några externa intäkter. Om eventuell försäljning sker blir det en

positiv awikelse.

Korttidsvistelsen kommer även att ha ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök, vardagsrum,
rum för olika aktiviteter och altan utomhus.

Befintlig budget för 2022 avseende korttidsvistelse (i extern regi) är 1 689 tkr. Ovan äskande innebär
en utökning med 3 473 tkr.
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Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts
Vad händer i verksamheten om medel inte tillskjuts? Tänkbara åtgärder?

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Kommunen kommer fortsatt inte kunna erbjuda insatsen korttidsvistelse på hemmaplan och vara

nödgade att verkställa besluten externt. Det blir en hög kostnad som förvaltningen har svårt att påverka

och styra över. Flera ekonomiska fördelar som att kunna kombinera verkställighet och

personalkompetenser går förlorade. Det blir en fortsatt negativ effekt för barn och unga och deras

familjer att behöva åka utanför kommunen för att få sin insats verkställd. Förvaltningen kan inte
utveckla insatserna enl LSS då insatser särskilt riktade mot barn och unga fullt ut. Förvaltningen och

målgruppen kommer heller inte kunna dra fördelar av att ha ett ordinärt utbud av insatser på

hemmaplan tex att kunna kombinera vissa verkställigheter i anpassade lokaler, att kunna rekrytera och

kompetensförstärka inom området och därmed erbjuda kvalitativa insatser till kommunmedborgare.

Tänkbara åtgärder

Om medel inte tillskjuts kommer förvaltningen att fortsätta erbjuda och verkställa insatsen externt enl
lag. Förvaltningen har även tillsatt en ny enhetschefstjänst som kommer att genomföra en kartläggning
av det totala behovet av olika insatser enl LSS som kommunen har och därmed fortsätta arbetet med

att påvisa de behov som förvaltningen har att möta.
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Enhet: Äldreomsorg, Hemgården somatik

Behov:

Utökad bemanning på särskilt boende inriktat mot somatik.

2024

Belopp (tkr)# 700 tkr

+ se anvisning

Orsak till behovet:

Den bemanning som idag finns på säbo somatik är generellt lägre än övriga landet.

De boende som flyttar in har en ökad vårdtyngd mot tidigare. Det vill säga att de boende är mer

vårdkrävande än vad det finns bemanning för att tillgodose behovet av trygghet, kontinuitet och rätten
till självbestämmande.

Idag lämnas enheterna stundtals utan personal då man måste gå ifrån för att vara andra enheter

behjälpliga. Detta sker oftast på eftermiddagen då personalen istället skulle kunna utföra mer

värdeskapande aktiviteter för de boende på respektive enhet.

Då fler boende utvecklar demensproblematik på somatiken leder detta till mer oro, ångest och även

ibland aggressivitet mot andra boende. Behovet av personal ökar för att vara trygghetsskapande.

Nuvarande personaltäthet är 0,53 åa per boendeplats på somatik samt 0,64 åa på demens. Somatiken

föreslås att utökas till 0,57 åa per boendeplats, då flertalet av brukarna har utökade behov på grund av

begynnande, ej utredd, demensproblematik samt personer med psykiska behov. Behovet av detta

kräver en utökad bemanning.

Hur finansieras behovet?

Utökad budgetram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Den nuvarande låga personaltätheten medför att fler extra personal får tas in för att tillgodose de ökade

behoven hos de boende. Personalen kommer fortsättningsvis att tvingas lämna avdelningarna

obevakade vid vissa tidpunkter (detta är lagligt inom somatiskvård, men inte inom demensvård).

Värdeskapande aktiviteter för de boende får stå tillbaka för att möta grundläggande omvårdnadsbehov.
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Enhet: Förvaltningsledningen

Behov:

Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem. Verksamhetssystemet är ett IT-system

för att kunna föra den lagenliga dokumentationen, statistik och integrationer med ekonomi och

planering.

2023

500 tk,

2024

2 000 tkrBelopp (tkr)#

+ se anvisning

Orsak till behovet:

Nuvarande avtal med befintlig leverantör av verksamhetssystem är förlängt till och med 2024-12-3 1.

Därefter kan avtalet inte förlängas, vilket kräver en ny upphandling.

I dialog med Herrljunga kommuns upphandlingsenhet, kommer kostnaden för bara själva

upphandlingen att uppgå till 200-300 tkr, förutsatt att upphandlingen sker tillsammans med Vårgårda
kommun.

Utöver detta tillkommer kostnader för implementeringen av det nya verksamhetssystemet, samt dubbla

licenskostnader under en eventuell övergångsperiod. Implementeringen av nytt verksamhetssystem
uppskattas till ca 2 000- 3 000 tkr, inklusive anpassningar till övriga IT-integrationer.

Plan för förberedelse inför upphandling påbörjas under 2022. Upphandlingen påbörjas under 2023 och

implementering av nytt verksamhetssystem sker 2023-2024. Under 2024 kommer socialförvaltningen

delvis att ha parallella verksamhetssystem beroende på resultatet av upphandlingen. IT-utveckling går
snabbt framåt och lagar kan förändras därför kan tiden för upphandling/införande behöva justeras.

500 tkr beräknas användas under 2023 och 2 500 tkr under 2024.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

För att kunna upprätthålla patientsäkerheten samt kunna föra lagenlig dokumentation krävs ett

verksamhetssystem och det befintliga avtalet går inte att förlänga längre än till 2024-12-3 1.
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Enhet: Alla socialförvaltningens verksamheter

Behov:

Dockningsstationer, skärmar och telefoner för hela förvaltningen

2023

232 tk,

464 tk,

460 tk,

1 156 tkr

2024

168 tkrSkärmar

Dockningsstationer till datorer

Telefoner

Belopp (tkr)+

+ se amy/s/21/lg

460 tkr

.528 tkr

460 tk,

168 tkr

Orsak till behovet:

Driftäskande gällande skärmar, dockningsstationer, telefoner

Socialförvaltningen leasar idag samtliga datorer av företaget Advania. Hyresavtalen är på 3 år, under

2023 kommer socialförvaltningen att byta ut merparten av sina datorer som i dagsläget är ca 155st. På
grund av ny standard på datoranslutningar tvingas förvaltningen även byta ut dockningsstationer och
skärmar, dessa leasas inte utan är inköpta av socialförvaltningen.

Förvaltningens inventering visare att 75% av användarna idag har de gamla dockningsstationerna samt

gamla skärmar som måste bytas ut.

Många mobiltelefoner på socialförvaltningen och flertalet är anslutna mot MEX (ersätter den fast

telefonen) behöver bytas ut. Förvaltningen håller just nu på med en stor telefoninventering och har

idag ca 230st mobiler, samtliga behöver bytas ut under perioden 2023-2025 och i vissa fall mer

frekvent byte på grund av hårt slitage i hemtjänsten.

Kostnad för utbyte av dockningsstationer år 2023: 116 x 4000 kr = 464 tkr

Kostnad för utbyte av skärmar år 2023 : 1 16 x 2000 kr = 232 tkr

Kostnad för utbyte skärmar 2024: 84 x 2000 kr =168 tkr

Kostnad för utbyte av mobiltelefoner år 2023-2025: 230st x 6000 kn 1 380 tkr

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

tW‘
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Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Förvaltningen har ingen möjlighet att välja. När de nya datorerna som kommunen leasar införs
kommer inte befintlig teknik att vara kompatibel. Ytterst innebär detta att de bärbara datorerna inte
kan kopplas på dockningsstationerna eller kopplas till skärmarna.

Om medel inte tillförs kommer annat att få prioriteras bort för att frigöra medel till denna utrustning

Ehg
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Enhet: IFO Barn och Familj

Behov:

Behandlingsteam, utökning med en årsarbetare

2023 20252024

650 tk,Belopp (tkr)+

+ se anvisning

Orsak till behovet:

Behovet av att kunna erbjuda tillgängliga, kvalitativa och evidensbaserade tidiga insatser som kan

skapa stöd och utvecklingsmöjligheter för vuxna, barn och familjer som befinner sig i utsatthet har
under senare år allt mer blivit uppenbart. Att kunna erbjuda dessa tidiga insatser bedöms vara en viktig
del av arbetet med att förebygga och motverka olika former av utanförskap och psykisk ohälsa. Ett led

i detta arbete är det nationellt pågående arbetet med översynen av Socialtjänstlagen som syftar till att

skapa tydligare förutsättningar för socialtjänsten möjlighet att tillgodose behovet av dessa tidiga
insatser

I syfte att skapa förutsättningar för tidiga insatser, för ett kvalitativt och tillgängligt stöd till vuxna,
barn och familjer på hemmaplan gjordes vid årsskiftet 2021 en omorganisation för att skapa ett

sammanhållet behandlingsteam (3,25 årsarbetare). För att öka tillgängligheten, öka kvaliteten på
insatserna och för att i förläggningen kunna minska kostnaderna för externa placeringar utökades
behandlingsteamet med en årsarbetare. Detta gjordes möjligt genom att förvaltningen fördelade

tillfälliga statliga medel för att finansiera den tjänsten. Förvaltningen ser att det finns ett behov av att
permanenta denna utökning av personalresurserna med en årsarbetare i behandlingsteamet vilket

skulle innebära att behandlingsteamet skulle bestå av 4,25 årsarbetare.

Hur finansieras behovet?

Under 2021 och 2022 finansieras en årsarbetare på behandlingsteamet med tillfälligt statsbidrag.
Äskandet är ett led i att kunna få denna tjänst permanentad och finansierad via utökning i ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Eftersom den nuvarande finansieringen av en årsarbetare i behandlingsteamet är i form av tillfälliga
statliga medel (nuvarande tilldelade medel finns endast under 2022) leder det till att den förstärkta

personalresursen kommer att minskas med en årsarbetare när det sker förändringar i de riktlinjer som
följer med de tilldelade statliga medlen eller om de statliga medlen upphör.

En minskning av personalresursen i behandlingsteamet skulle skapa en stor utmaning vad gäller det
fortsatta arbetet med att utveckla de tidiga insatserna på hemmaplan vilket i förläggningen riskerar att
minska möjligheterna till att aktivt arbeta med att minska kostnaderna för externa placeringar.
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Sammanställning
_In vesteringsutgift

Benämning 2023 2024 2025 Drift start Driftkost /år

1:1 Inventarier och

infrastruktur IT ny
gruppbostad LSS
1:2 Inventarier och
infrastruktur IT
korttidsvistelse barn LSS

1:3 Inventarier Hemgården
–1:ä ö;Åbygänation

_Hemg§JdUr

375 tkr O tkr

O tkr

50 tkr

O tkr

O tkr750 tkr

1 360 tkr

#SP
Finansieras av

_demografimecLeJ
1 925 +

befintliga
700 tkr =
2 625 tkr

1:5 Inventarier Hagen O tkr O tkr

':1:6 IT hIfereFl'grum mm.

IFO:s nya lokaler

2:1 Späläesi-nfektorer SÄBO
3:1 Inventarier SN

3":2 Hjälpmäliel-"ii
3:3 Infrastruktur IT

b :4 IÄvbntarier '{vättenheten
ä:i"läke“hrIäd"ii-'ich

värdeskåp med digital
teknik HSV

ä;-6-hbtellås och -gäkra

läkemedel- och värdeskåp

_grupp„oost?.q }$$

100 tkr 100 tkr

240 tkr

100 tkr O tkr

O tkr

O tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

O tkr

O tkr

O tkr

O 1:kl

O tkr

O tkr

240 tkr

500 tkr

200 tkr

300 tkr

200 tkr

300 tkr O tkr 61 tkr

150 tkr 0 tkr 2 tkr

*Särskild prövning. Förstudie pågår och beloppet är oklart.
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1 :1 Investeringsbeskrivning
Inventarier och in,Benämning

Ansvarig nämnd
Nämnd som utför

-astruktur IT n_ lruppbostad LSS

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet

Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp („tgi# .pp,tå,)

Beräknas tas i drift (aktiveras)

375 tkr
O tkr

O tkr

2023-01-01
2024-01-01

Beskrivning av investeringen
Behovet finns att skapa en helt ny gruppbostad inne i centrala Herrljunga. Målgruppen inom
LSS skall ges möjligheter att leva och bo som alla andra. Idag har socialförvaltningen endast
en gruppbostad, den ligger i Ljung och är dessutom fullbelagd. Detta har medfört att tre
beslut om gruppbostad har fått verkställas i andra kommuner till en dyrare kostnad.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med extern projektör att de inkluderar en
gruppbostad i befintlig nybyggnation med möjlig färdigställning januari 2024 om alla tillstånd
beviljas. Gruppbostaden kommer att ha 6 lägenheter, två rum och kök om 48 kvm. Varav tre
lägenheter redan är förbokade för att kunna ta hem våra externa placeringar och tre
kommer att finnas till förfogande för de som beviljats gruppbostad men där beslutet idag
inte kan verkställas på grund av platsbrist.
Gruppbostaden har även ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök, vardagsrum och
altan utomhus.

250 tkr- Inventarier till personal och gemensamhetsutrymmen (säng till personal,
arbetsplats, klädskåp, kök med alla tillbehör övriga gemensamma utrymmen och utemiljö).
65 tkr- Hotellås för 6 rum ( 7000 tkr/st samt 25 tkr för diverse tillbehör)
60 tkr - Verksamheten behöver minst två accesspunkter för trådlöst bredband samt en
switch

Behov som initierar investeringen
Tre redan beslutade insatser om gruppbostad enligt LSS som inte kan verkställas i Herrljunga
idag. Kostnaden för dessa tre är mer än det dubbla om vi verkställde själva.
Brukarorganisationer som framfört under lång tid att målgruppen i Herrljunga inte söker
gruppbostad trots att de har behov. Detta då det inte finns någon annan möjlighet än att
vänta på ledig lägenhet i befintlig gruppbostad på Gäsenegården i Ljung eller att det
verkställs i annan kommun. Problematiken här är att om man söker gruppbostad i Herrljunga
så vill man bo i Herrljunga. Gruppbostad är ofta ett livslångt boende, de boende flyttar
nästintill aldrig om de trivs. Brukarorganisationerna har framfört att målgruppen i stor
utsträckning flyttar från Herrljunga till kringliggande kommuner med annat utbud.
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Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga (se separat driftsäskande).

Driftkostnader under genomförandefasen:

b
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Inventarier och inBenämning
Ansvarig nämnd
Nämnd som utför

1 :2 Investeringsbeskrivning
-astruktur IT korttidsvistelse barn LSS

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i proiektet
e

Beräknas starta upp (.tgiB .pp,tår)

Beräknas tas i drift (,kti„„„)

750 tkr
O tkr
O tkr

2023-01-01
2024-01-01

Beskrivning av investeringen

Behovet finns att skapa en miljö i Herrljunga kommun för att kunna verkställa insatsen
korttidsvistelse för barn enligt LSS. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en

person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller
längre tid. Insatsen ska efter biståndsbedömning om behov kunna erbjudas regelbundet
eller vid akuta behov i en familj. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för
avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.
Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare
eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.

Idag finns ingen möjlighet för socialförvaltningen att kunna verkställa dessa beslut i egen

regi. Förvaltningen får leta lediga platser i andra kommuner för att kunna verkställa besluten
vilket inte blir bra för någon. Risken är att de som har behov av insatsen inte söker, tackar

nej, att det blir långa resvägar för föräldrar och barn och att det blir verkställt på olika platser
från gång till gång. Förvaltningen har dessutom fler beviljade beslut som inte är verkställda

vilket förvaltningen har en skyldighet att göra enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med extern projektör att de inkluderar i sin
projektering en kortidsvistelse för barn enligt LSS i befintlig nybyggnation med möjlig
färdigställning januari 2024 om alla tillstånd beviljas. Verksamheten kommer att ha möjlighet
till fem rum där barn/ungdomar kommer att bo växelvis. Om förvaltningen inte fyller alla
rum finns möjlighet att hjälpa kringliggande kommuner och då sälja plats.
Korttidsvistelsen kommer även att ha ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök,
vardagsrum, rum för olika aktiviteter och altan utomhus.

600 tkr - Inventarier Personalutrymmen, kök med alla tillbehör, gemensamhetsutrymmen
med alla tillbehör, utemiljö samt möblering enskilda rum med sjukhussängar 50 tkr
150 tkr - Verksamheten behöver en switch samt accesspunkter för trådlöst bredband på hela
vån ingsplanet.
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Behov som initierar investeringen
Förvaltningen har redan flertalet beslut som verkställs i annan kommun samt flertalet
ärenden som förvaltningen inte ännu lyckats att verkställa.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga (se separat driftsäskande).

Driftkostnader under genomförandefasen:
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1 :3 Investeringsbeskrivning
Inventarier mm. Hem.gårdenBenämning
SocialnämndAnsvarig nämnd
Samhällsbyggnad/ SocialnämndenNämnd som utför

Investeringsutgift (tkr) 1 300 tkr (1 000 tkr
redan beslutade

50 tkr
O tkr

2023-09-01
2024-01-01

Driftkostnad i proiektet
e

Beräknas starta upp r„tg,# „pp,tå,)
Beräknas tas i drift (aktiveras)

Beskrivning av investeringen
Under 2021 har en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen pågått för att
optimalt använda hela fastigheten på Hemgården när demensvården flyttar ut till Hagens
demenscentrum som beräknas stå klart hösten 2023. Socialförvaltningen har sett över sina
lokalbehov och gort en inventering. En projektledare har tillsatts samt en styrgrupp med
representanter från alla berörda verksamheter så som SÄBO, Hemtjänst och Daglig
verksamhet. I styrgruppen har också vaktmästare på Hemgården, fastighetschef och
upphandlad arkitekt ingått. Referensgrupper från verksamheterna har också fått ha
synpunkter på ritningarna.
Denna förstudie som slutförs december 2021 visar att alla verksamheterna som

socialförvaltningen önskar samlokalisera till Hemgården får plats och kombinationen
kommer skapa en levande Hemgård. Förstudien kommer att presenteras för Socialnämnden
i februari 2022 men förvaltningen ser redan nu att de kan gå vidare i denna process.

Projekteringen framledes handlar om samlokalisera hemtjänsten till Hemgården, en
utökning av 14 somatiska platser utifrån demografi samt flytta daglig verksamhet enligt LSS
från Hagen, där de inte kan vara kvar efter hösten 2023. Flytten berör ett 30 tal brukare.
Genom denna samlokalisering av socialförvaltningens verksamheter använder verksamheten
kommunens redan befintliga lokaler och möjliggör att Hemgården fortsatt blir ett levande
byggnad fullt av verksamhet utan öde lokaler. Detta möjliggör också att hela fastigheten tas
om hand och används optimalt. Kostnaden för hela ombyggnation kommer förvaltningen
och samhällsbyggnad att få en grovt uppskattad kalkyl via förstudien i slutet av december
2021 därefter kommer socialchef i dialog med fastighetschef titta på vidare process.

Vård- och omsorgs behov
300 tkr - Läkemedels och värdeskåpskåp (7000kr/st, behov 43 st)
100 tkr- Hotellås (7000 kr/st samt tillbehör till 14 lgh)
350 tkr- Inventarier SÄBO/Hemtjänst
100 tkr- IT- infrastruktur

100 tkr - Personalskåp i källaren (80 st)
Totalt: 950 tkr
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Daglig verksamhets behov
Total uppskattad kostnad inventarier daglig verksamhet ca 350tkr. Vissa möbler och
inventarier kan tas med men övervägande behövs ny inredning införskaffas till hela
verksamheten då befintlig utrustning är undermålig och i behov av utbyte. Kostnad fördelat
per utrymme;

36tkr- Matsal (bord, stolar mm)
80tkr- Allrum (soffa, sittgrupper)

•

•

• 24tkr- Kontor (skrivbord, inredning)
140tkr- Arbetsrum/aktivitetsrum sju stycken (arbetsstolar, arbetsbord, sittmöbler,
skärmväggar, förvaring mm)
20tkr- Kapprum (sittdelar, avhägngning mm)
50tkr- Övrigt (gardiner, belysning, torkskåp, rullvagnar, avskärmade sittmöbler, mm)

•

•

•

Totalt: 350 tkr

Det finns redan beslutade investeringsmedel för inventarier Hemgården med 1000 tkr 2023-
2024. Så dessa utökas med 300 tkr.

Ombyggnation av lokalerna – förstudie Hemgården pågår och det kommer att presenteras
en kalkyl för ombyggnationen inom kort. Detta äskas om separat som en särskild prövning.

Behov som initierar investeringen
Då en samlokalisering av hemtjänsten planeras till Hemgården samt att en utökning av 14
somatiska plaster utifrån demografi är behovet av inventarier och tillkommande utrustning.
Daglig verksamhet står utan lokaler hösten 2023 och måste flytta ut ur Hagen ser
förvaltningen att Hemgården skulle passa verksamheten. Behovet är inventarier och
tillkommande utrustning då nuvarande inventarier är undermålig i många avseenden.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Kostnader för samlokalisering hemtjänst finansieras genom att hemtjänsten i Ljung lämnar
sina stora lokaler i källaren. Hemtjänsten kommer dock fortsatt att ha behov av en mindre
lokal för lunch och toalettbesök.

Daglig verksamhet lämnar sina lokaler på Hagen och får istället nya lokaler på Hemgården.
Kostnaden kan bli något mer på Hemgården då lokalerna är större.
Kostnader för tomhyror på två avdelningar inom somatik i awaktan på att de tas i bruk för
ökade behov utifrån demografiska behov.
Kostnader för personal på de nya somatiska avdelningarna – men detta finansieras via
demografi modellen

Driftkostnader under genomförandefasen:
Kostnader för flytt av hemtjänsten i Ljung
Kostnader för flytt av daglig verksamhet

EL tf
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1 :4 Investeringsbeskrivning
Ombyggnation Hemgården *SPBenämning
SocialnämndAnsvarig nämnd

Nämnd som utför Socialnämnden

Investeringsutgift (tkr)

Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp (.tgiB .pp,tå,)

Beräknas tas i drift (,kti„e,a,)

O tkr

O tkr

2023-09-01
2024-01-01

Beskrivning av investeringen
Under 2021 har en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen pågått för att
optimalt använda hela fastigheten på Hemgården när demensvården flyttar ut till Hagens
demenscentrum som beräknas stå klart hösten 2023. Socialförvaltningen har sett över sina
lokalbehov och gjort en inventering. En projektledare har tillsatts samt en styrgrupp med
representanter från alla berörda verksamheter så som sABO, Hemtjänst och Daglig
verksamhet. I styrgruppen har också vaktmästare på Hemgården, fastighetschef och
upphandlad arkitekt ingått. Referensgrupper från verksamheterna har också fått ha
synpunkter på ritningarna.
Denna förstudie som slutförs december 2021 visar att alla verksamheterna som

socialförvaltningen önskar samlokalisera till Hemgården får plats och kombinationen
kommer skapa en levande Hemgård. Förstudien kommer att presenteras för Socialnämnden
i februari 2022 men förvaltningen ser redan nu att de kan gå vidare i denna process.

Projekteringen framledes handlar om att samlokalisera hemtjänsten till Hemgården, en
utökning av 14 somatiska platser utifrån demografi samt flytta daglig verksamhet enligt LSS
från Hagen, där de inte kan vara kvar efter hösten 2023. Flytten berör ett 30 tal brukare.
Genom denna samlokalisering av socialförvaltningens verksamheter använder verksamheten
kommunens redan befintliga lokaler och möjliggör att Hemgården fortsatt blir ett levande
byggnad fullt av verksamhet utan öde lokaler. Detta möjliggör också att hela fastigheten tas
om hand och används optimalt. Kostnaden för hela ombyggnation kommer förvaltningen
och samhällsbyggnad att få en grovt uppskattad kalkyl via förstudien i slutet av december
2021 därefter kommer socialchef i dialog med fastighetschef titta på vidare process.

Ombyggnation av lokalerna – förstudie Hemgården pågår och det kommer att presenteras
en kalkyl för ombyggnationen inom kort. Detta äskas om separat som en särskild prövning.
Det finns 1 500 tkr i beslutade investeringsmedel för ombyggnation Hemgården 2022-2024,
dessa behöver utökas med xxxx tkr.

Behov som initierar investeringen
Då en samlokalisering av hemtjänsten planeras till Hemgården samt att en utökning av 14
somatiska plaster utifrån demografi är behovet av inventarier och tillkommande utrustning.
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Daglig verksamhet står utan lokaler hösten 2023 och måste flytta ut ur Hagen ser

förvaltningen att Hemgården skulle passa verksamheten. Behovet är inventarier och
tillkommande utrustning då nuvarande inventarier är undermålig i många avseenden.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Kostnader för samlokalisering hemtjänst finansieras genom att hemtjänsten i Ljung lämnar
sina stora lokaler i källaren. Hemtjänsten kommer dock fortsatt att ha behov av en mindre
lokal för lunch och toalettbesök.

Daglig verksamhet lämnar sina lokaler på Hagen och får istället nya lokaler på Hemgården.
Kostnaden kan bli något mer på Hemgården då lokalerna är större.

Kostnader för tomhyror på två avdelningar inom somatik i awaktan på att de tas i bruk för
ökade behov utifrån demografiska behov.
Kostnader för personal på de nya somatiska avdelningarna – men detta finansieras via
demografimodellen

Driftkostnader under genomförandefasen:

t-e
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Inventarier HagenBenämning
SocialnämndAnsvarig nämnd

Nämnd som utför Socialnämnden

1 :5 Investeringsbeskrivning

Investeringsutgift (tkr) 1 425 tkr + befintligt
beslutade 1 200 tkr =

2 625 tkr

Driftkostnad i projektet

Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp (.tgiR .pp,tå,)

Beräknas tas i drift (aktiveras)

2023-06-01
2024-12-31

Beskrivning av investeringen
Under 2023 står Hagens nybyggnation med 4 demensenheter, 48 lägenheter och tillhörande
gemensamhetsytor klart för inflyttning.

Samtidigt centraliseras hela Hälso- och sjukvårdsorganisationen till ett öppet
kontorslandskap med tillhörande mötesytor och arbetsplatser för personal som arbetar olika
tidpunkter.
Hagen kommer att ha rum med senaste digitala tekniken då efterfrågan av digitala möten
ökar för personalen för att möta behovet av samordnad individuell plan (SIP) och
avstämningsmöten med andra vårdgivare.
2 325 tkr- Inventarier SÄBO

300 tkr- IT lösningar
Ligger 500 tkr i budget 2021, 200 tkr 2022, så totalt 700 tkr som redan finns avsatta. Men
dessa behöver utökas med 1 925 tkr så atttotalbeloppet blir 2 625 tkr.

Behov som initierar investeringen
Utbyggnaden av Hagen till ett nytt demenscentrum samt samlokalisering av Hälso- och
sju kvårdsorganisationen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga tillkommande driftskostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga tillkommande driftskostnader.
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1 :6 Investeringsbeskrivning
IT konferensrum mm. IFO:s nya lokalerBenämning
oAnsvarig nämnd

Nämnd som utför Socialnämnden

Investeringsutgift (tkr) 100 tkr + 100 tkr + 100 tkr

Driftkostnad i proiektet
e

Beräknas starta upp (.tgi# uppstår)

Beräknas tas i drift (akti„eras)

O tkr

O tkr

Löpande 2023

Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
Befintliga konferens- och mötesrum behöver utrustas med teknik för digitala möten. Ett rum
kostar ca 80 tkr. Utöver detta krävs en komplettering till befintligt bokningssystem.

Behov som initierar investeringen
Individ och familjeomsorgen har flyttat in i nya lokaler på Verkstadsgatan och alla konferens-
och mötesrum är ännu ej utrustade med teknik för digitala möten.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga tillkommande.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga tillkommande.
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2 :1 Investeringsbeskrivning
Spoldesinfektorer SÄBOBenämning

Ansvarig nämnd Socialnämnd
r Socialnämnden

Investeringsutgjft (tkr
)

Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp r„tg,# „pp,tår)

Beräknas tas i drift (aktiveras)

240 tkr + 240 tkr
O tkr

O tkr

Löpande 2024
Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
Det finns en spoldesinfektor på respektive avdelning inom SÄBO. Tre utav dessa behöver
bytas ut under 2024 (en på Hemgården och två på Hagen) och tre (en på Hemgården och två
på Hagen) behöver bytas under 2025. Respektive maskin kostar 80 tkr inklusive inköp och
inkoppling.

Behov som initierar investeringen
Nuvarande spoldesinfektorer döms ut när de inte är funktionsdugliga längre och behöver
bytas ut. En spoldesinfektor är avsedd för rengöring och värmedesinfektion av utrustning för
bäcken och urinflaskor. En spoldesinfektor är avsedd för tömning av vätskor som avföring,
urin eller andra kroppsvätskor/vätskor och ger samtidigt möjlighet till renspolning, rengöring
och desinfektion.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga tillkommande förvaltningen har redan serviceavtal

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga tillkommande
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3 :1 Investeringsbeskrivning
Benämni Inventarier

SocialnämndAnsvarig nämnd
Nämnd som utför Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart:
Beräknas starta upp (.tgiB .pp,tår)
Beräknas tas i drift (aktiveras)

500 tkr/år
O tkr

O tkr

Löpande 2025
Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av kontors-, konferens – och
verksamhetsmöbler.

Behov som initierar investeringen
Behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, ej ändamålsenliga möbler i
verksamhetslokalerna.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen :
Inga
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3 :2 Investeringsbeskrivning
Hiälr)medelBenämning:

Ansvarig nämnd o
Nämnd som utför Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftsta rt)
Beräknas starta upp (utgi# q r)

Beräknas tas i drift (,ktt„eras)

200 tkr/år
O tkr

O tkr

Löpande 2025

Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare
utveckling av nya/bättre produkter, tex. EVA stöd, madrasser och vårdsängar.

Behov som initierar investeringen
Minska hyreskostnader för hjälpmedel som i längden blir dyrare. Utbyte av vårdsängar och
madrasser. Hjälpmedel behövs för patienters och personalens hälsa och arbetsmijö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga
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Infrastruktur ITBenämnin
r o
Nämnd som utför Socialnämnd

3 :3 Investeringsbeskrivning

ltgift (tkr)Investerin

Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp („tgiR .pp,tå,)
Beräknas tas i drift (,kti„e,as)

300 tkr/år
O tkr

O tkr

Löpande 2025

Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser
sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer mm.

Behov som initierar investeringen
Den infrastruktur som finns idag kommer bytas ut och utökas från verksamhetens behov och
åldern på infrastrukturen som finns idag.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga
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Meddelande 2



Bilaga 1
Investeringsbeskrivning Socialnämnden

3 : 41nvesteringsbeskrivning

SN S 11/2022-02-OI
Skapad: 2021-10-20

Reviderad: 2021-12-13

Inventarier tvättenhetenBenämning:
Ansvarig nämnd Socialnämnd

Nämnd som utför Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp (utgi# u, lär)

Beräknas tas i drift (aktiveras)

200 tkr/år
O tkr

O tkr

Löpande 2025
Löpande 2025

Beskrivning av investeringen
Maskinparken på tvättenheten behöver bytas ut löpande.

Behov som initierar investeringen
För att säkerställa att socialnämnden kan säkerställa tvätt av arbetskläder i egen regi.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Inga tillkommande kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga
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3: 5 Investeringsbeskrivning
Läkemedel- och värdeskåp med dlBenämning:
SocialnämndAnsvarig nämnd

r Socialnämnd

'ital teknik HSV

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp (utgi R uppståd

Beräknas tas i drift (aktiveras)

300 tkr/år
O tkr

61 tkr
2025-01-01
2025-12-31

Beskrivning av investeringen
Låsbara läkemedelsskåp med digital teknik som möjliggör spårning. 2021 har det köpts in 20
skåp och det finns budgeterat för inköp 150 tkr per år 2023 och 2024.
Inköp av behövs av totalt 170 skåp i dagsläget. (inkluderar befintlig LSS servicebostad).
Respektive skåp kostar 4 tkr. Planeneringen är att alla brukare där kommunen har övertagit
läkemedelsansvaret i ordinärt boende, ska ha ett skåp.

Behov som initierar investeringen
För att öka säkerheten, dvs att inga obehöriga kommer in i skåpet, minska svinn av
narkotiska preparat och för att kunna spåra vem som varit inne i skåpet behöver
förvaltningen investera i säkra mobila läkemedelsskåp som kan lånas ut till brukare inom
hemsjukvården och till LSS gruppbostad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Månadslicens på 30 kr per skåp, totalt 61 tkr per år.

Driftkostnader under genomförandefasen :
Inga
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Hotellås och säkra läkemedel- och värdeskåp gruppbostadBenämning
LSS

SocialnämndAnsvarig nämnd
SocialnämndNämnd som utför

3 :6 Investeringsbeskrivning

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp (.tgiB .pp,tår)
Beräknas tas i drift (,ktiv,r„)

150 tkr

2 tkr

2025-01-01
2025-12-31

Beskrivning av investeringen
62 tkr- 6 rum 7 000 kr/st samt tillbehör 20 000 kr (hottellås)
42 tkr- 6 rum gruppbostad 7 000 kr/st för kombinerat läkemedel och värdeskåp i ett, samt
viss kostnad för installation, och indexuppräkning. Totalt 150 tkr.

Behov som initierar investeringen
För att brukare lätt skall kunna ta sig ut ur sitt rum och lätt kunna komma in med ett
armband. Detta förhindrar att obehöriga så som andra hyresgäster i gruppbostaden kan ta
sig in i någon annans rum då dörren alltid låser sig likt ett hotellrum. Skapar en trygghet.

I gruppbostaden bör finnas ett låst skåp för både mediciner och värdesaker.
För att öka säkerheten, dvs att inga obehöriga kommer in i skåpet, minska svinn av
narkotiska preparat och för att kunna spåra vem som varit inne i skåpet behöver
förvaltningen investera i säkra mobila läkemedelsskåp som kan lånas ut till brukare inom LSS
gruppbostad och servicebostad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Månadskostnad 30 kr per skåp, totalt 2 tkr per år.

Driftkostnader under genomförandefasen:
Inga
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Investeringsäskanden 2023-2025 för socialnämnden

Sammanfattning
Socialnämnden ska enligt fastställd tidplan för budgetprocessen inför 2023–2025
på nämndssammanträdet i februari besluta om investeringsåskanden för ovan
period. För 2023–2024 finns redan beslutade investeringsmedel, men i de fall
dessa behöver kompletteras så läggs äskanden med i denna skrivelse. De
investeringsbehov för 2025 som förvaltningen ser i dagsläget inkluderas också.

Sammanställning av investeringsäskanden 2023-2025 redovisas i nedanstående
tabell

Investeringsutgift

Benämning 2023 2024 2025 Drift start Driftkost /år2023 2024 2025 Drift start Driftkost /år

1:1 Inventarier och infrastruktur

IT ny gruppbostad LSS
1:2 Inventarier och infrastruktur
IT korttidsvistelse barn LSS

1:3 Inventarier Hemgården

375 tkr O tkr

O tkr

50 tkr

O tkr

O tkr750 tkr

1 300 tkr

1:4 Ombyggnation Hemgården +SP
Finansieras av

demografimedel
1 925 +

befintliga
700 tkr ;
2 625 tkr

1:5 Inventarier Hagen 0 tkr O tkr

1:6 IT konferensrum mm. tFO:s

nya lokaler

2:1 Spoldesinfektorer sABO

3:1 Inventarier SN

100 tkr 100 tkr

240 tkr

100 tkr 0 tkr O tkr

240 tkr 0 tkr

O tkr

3:2 HiäIDmedel SN 200 tkr O tkr

0 tkr

0 tkr

300 tkr O tkr 61 tkr

O tkr

O tkr

O tkr

0 tkr

O tkr

500 tkr

200 tkr

300 tkr

200 tkr

3:2 Hjälpmedel SN

3:3 Infrastruktur IT

3:4 Inventarier tvättenheten

3:5 Läkemedel- och värdeskåp
med digital teknik HSV
3:6 Hotellås och säkra läkemedel-

och värdeskåp gruppbostad LSS

300 tkr 61 tkr

150 tkr 0 tkr 2 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01- 14
Investeringsbehov socialnämnden 2023–2025

Justorandes sign Utdragsbestyrkande

Ek
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HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-01
Sid 15

Fortsättning SN § 11

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar
denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt
arbete i budgetberedningen.
Socialnämnden beslutar att skicka investeringsäskandet som meddelande
till kommunfullmäktige.

•

•

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

Socialnämndens beslut
Investeringsäskandet godkänns och skickas vidare till
ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i
budgetberedningen (bilaga 1, SN § 11/2022-02-o 1).

1

2. Investeringsäskandet skickas som meddelande till kommunfullmäktige.

Expedieras till : Ekonomi
För kännedom till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

EL

Meddelande 2
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Driftäskanden
Bildningsnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Meddelande 3



Bilaga 1, BN S 7/2022-01-31

q©"'~"'~“''~“'~
2022-02-03

Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2022 års planerade verksamheter förväntas

ske under åren 2023-2025. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer

eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra.

Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och till viss del volymförändringar inom

Äldreomsorgen fangas upp i resursfördelningsmodellen.

Ett driftsäskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3 då

ramen för föregående år följer med.

Driftsäskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året

därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med

budgeten.

Driftäskanden ska beslutas av nämnd senast februari 2022.

,Ji
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Sammanställning driftäskanden

Enhet/behov (tkr)

Grundskoleenheter + gymnasieskola / digitala
medel

2023

1 200

2024 2025

Kulturskola / utbud

Bildningsförvaltningen / tilläggsbelopp

Bildningsförvaltningen / Utöka lovskola 6 till
9

250

500

150

Bildningsförvaltningen / Systemförvaltare

Grundsärskola

Fritidsgård / Sommarlovsaktiviteter

Bildningsförvaltningen / Navet medlemsskap

Biblioteket / öppettider Ljung

Altorp / Lokalvård

Komvux / Specialpedagog

Altorp / Studieverkstaden

Kunskapsskällan / Fritidskort

Grundskolan / Landsbygdsstöd

Summa driftäskanden

700

1 250

100

200

500

250

345

900

700

1 500

8 295 250
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Enhet: Grundskoleenheter + gymnasieskola

Behov:

Inköp av datorer/digitala medel till elever för digitalisering av undervisning och nationella prov

2023

1200

2024 2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Digitalisering av nationella prov och undervisning kräver att digitala undervisningsmedel

tillhandahålls. 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Inom denna strategi

finns tre fokusområden som förutsätter en viss digitaliseringsgrad, -kunskap och -utveckling inom
skolverksamheter.

Även nationella prov ska övergå från analog metod till att utföras digitalt, vilket kräver både digitala
resurser och digital kunskap för både lärare och elever.

Detta medför extra kostnader inom bildningsnämnden för främst inköp av digitala medel som datorer

till elever. Dessa datorer bedöms krävas för att upprätthålla den digitala miljön enligt denna nationella
digitaliseringsstrategi och för de nationella proven. Det belopp som äskas är beräknat att krävas för att

säkerställa en lägsta nivå på digital undervisningsmiljö.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Verksamheterna och undervisningen förväntas inte kunna upprätthålla den digitala miljö som krävs för

de nationella proven och den nationella digitaliseringsstrategin.

2
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Enhet: Kulturskola

Behov:

Utveckla kulturskolans verksamhet och utbud samt tillmötesgå den kö som finns.

2024 2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Det finns ett stort intresse för kulturskolans olika aktiviteter och utbud. Just nu finns det en lång kö till

kulturskolan med både befintliga och nya elever. Kulturskolan äskar om ökad budgetram för att kunna
utöka sin verksamheter och erbjuda aktiviteter till barn och ungdomar

Hur finansieras behovet?

Utökad ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Den långa kö som kulturskolan har kommer inte kunna tillmötesgås. Det innebär att flera barn och
ungdomar kommer gå miste om sysselsättning utanför skolan.
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Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Omfattande stödbehov, s.k. tilläggsbelopp

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Elever med omfattande behov av stöd som kräver särskilda resurser för att kunna ta del av sin

undervisning.

Hur finansieras behovet?
Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts
De elever som har ett omfattande behov kommer inte kunna få det stöd som de behöver. Detta riskerar

att göra deras skolgång lidande. Även lärare som har de integrerade eleverna kan förväntas behöva
lägga mer tid på att stötta dessa elever vilket tar tid från de andra elevernas undervisning.
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Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Lovskola årskurs 6 till 9

2024 20252023

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Kommunen har genom det generella statsbidraget delvis fått täckning för lovskola årskurs 6-9.

Kostanden är undermålig i förhållande till den insats som skolan förväntas göras för att kunna nå

måluppfyllelse för berörda elever. Kostnaderna helt kopplade till en ökad bemanning under lo\'skolan

som ska möjliggöra att fler elever ska nå skollagens mål. Lovskolan skulle med den extra

bemanningen få en större effekt på den extra undervisningen som eleverna får. En större bemanning

skulle innebära att arbetsintensiv träning finns tillgänglig för de elever som behöver det.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Lovskola är en lagreglerad verksamhet, varför huvudmannen behöver genomföra den oavsett om

medel skjuts till eller inte. Förvaltningens bedömning är att lovskolans möjliga positiva effekter inte

skulle bli så stora som de skulle kunna vara, genom att undervisningen inte skulle kunna organiseras

på önskat sätt.
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Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Ökade IT kostnader för systemförvaltare.

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Fler system och ökad digitalisering ökar behovet för administration och IT-kompetens. En

systemförvaltare skulle utöver att fylla förvaltningsfunktionen kunna bedriva och planera

kompetensutveckling och verksamhetsutveckling IKT inom samtliga verksamheter.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Administrativt arbete och förvaltande av system tar tid från att utveckla och bibehålla god

skolverksamhet. Med ett ökande antal system krävs omfattande IT-kompetens och stöttning. En

avsaknad av särskild kompetens och samordning inom detta upplevs redan nu som hindrande och
försvårande vid arbete.

Meddelande 3



Bilaga 1, BN S 7/2022-01-31

qP":~~"~“”““'~
2022-02-03

Enhet: Grundsärskola

Behov:

Utökning av grundsärskoleverksamheten

2023

1250

2024

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Nuvarande elevunderlag medför ett ökat behov av utökad grundsärskola i centrala Herrljunga

kommun. Bildningsförvaltningen har utrett behovet av grundsärskola UN 202 1:102. Äskandet är

ämnat för att täcka driften av ytterligare en grundsärskola för de yngre åren vid Horsbyskolan.

Kostanden innefattar både fasta kostnader, såsom hyra och lokalvård, men även kostnader för personal

och del av ledningstjänst (Rektor). För mer detaljerad information om kostnadskalkyl, se UN
2021 1 02

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan tillskott av medel skulle innebära att en utökning av grundsärskolan skulle bli svår att genomföra.
Framförallt utan att dra ner på andra befintliga verksamheter. Detta skulle kunna få negativa

pedagogiska konsekvenser för elever med rätt till undervisning inom grundsärskolans skolform.
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Enhet: Fritidsgård

Behov:

Sommarlovsaktiviteter för ungdomar och barn

2024 2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Erbjuda aktiviteter till barn och ungdomar under sommarlovet för att de inte ska behöva vara
hemmasittande.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Mindre verksamhet för fritidsgården och som en följ mindre aktiviteter för barn och ungdomar under
sorrirriareri.

Meddelande 3
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Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Navet - Medlemsskap

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Navet Scienscenter är en samägd verksamhet inom Boråsregionens kommunalförbund. Herrljunga

kommun är idag inte medlem i Navet, men är som medlem Boråsregionen delvis ansvarig för Navet.
Navet erbjuder framförallt stöd till undervisning inom matematik, teknik och NO-ämnen, samt
kompetensutveckling till lärare och personal inom samma område. Utöver det finns även Navets

fysiska lokal, förlagd till Borås. Ett medlemskap skulle innebära att Herrljunga kommuns elever och

lärare i större utsträckning skulle få tillgång till Navets utbud och kompetensutveckling. Kommunens

har utifrån måluppfyllelsen i matematik, men delvis även NO-ämnen och teknik ett behov av att
utveckla undervisningen för att få en högre måluppfyllelse. Kostanden är tänkt att bekosta ett

medlemskap.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Elever och lärare skulle i samma utsträckning inte kunna få tillgång till samman undervisning och

kompetensutveckling inom ovanstående ämnen. En potentiell bieffekt är även att kommunens barn

inte väljer att vidareutbilda sig till bristyrken som Navet arbetar för att marknadsföra inom ramen för
sitt koncept (så som ingenjörer, läkare och lärare).
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Enhet: Biblioteket

Behov:

Utöka öppettider för bibliotekets filial i Ljung

2023 2024

500

2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Filialen i Ljung har fått minska sina öppettider.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Mindre öppettider och därav minskad tillgänglighet

10
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Enhet: Altorp

Behov:

Lokalvård efter renovering

2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

I samband med förstudien och efterföljande projektdirektiv för byggprojektet Altorpskolan, så

beräknas behovet att städkostnader efter investeringen är genomförd att öka. Detta till följd av fler

toaletter och en större lokalyta

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Nödvändigt städ skulle inte kunna köpas in, alternativt så skulle bildningsnämnden behöver prioritera
ned annan befintlig verksamhet.

11
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Enhet: Komvux

Behov:

Specialpedagogisk kompetens till vuxenutbildningen.

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Under 2021 gjordes 52 kursavbrott i vår verksamhet. Vi ser ett behov att stärka den

specialpedagogiska kompetensen på vuxenutbildningen i syfte att ge ett bättre stöd till såväl lärare som

elever och på så sätt nå en högre måluppfyllelse.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram. Under hösten verkade det som att ovan nämnda kompetens skulle kunna finansieras
genom att en lärare gått vidare till annat uppdrag. Det utrymmet finns dock inte då dennes befattning

indirekt finansierats via statsbidrag som nu uteblir då läraren slutar. Därför behöver befintlig ram

utökas för att personal med specialpedagogisk kompetens ska kunna anställas.

Vuxenutbildningen bedriver utifrån tilldelade medel en kostnadseffektiv verksamhet. Det har inte

heller skett någon utökning av ram under de år som kommunerna samverkat.

Kostnaden delas mellan Herrljunga och Vårgårda i enlighet med vad som stadgas i
samverksamavtalet.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Fortsatt behov av specialpedagogisk kompetens för att kunna ge stöd till lärare och elever i syfte att
minska antalet avbrutna kurser.

12
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Enhet: Altorp

Behov:

Studieverkstaden lärartjänster om 1,5 årsarbetare

2024 2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Bildningsförvaltningen har analyserat kommunens måluppfyllelse, och utifrån nuvarande vikande

resultat bedömer förvaltningen att det finns ett behov av riktade insatser för att öka måluppfyllelsen
och öka gymnasiebehörigheten. Altorpskolan inkom i samband med budgetprocessen för 2022 med en

risk och konsekvensanalys som innebar att nuvarande studieverkstad måste läggas ner (UN 1 60/2021).
Bildningsförvaltningen föreslår ett tillskott om 900 tkr (1,5 åa) får att kunna återstarta verksamheten.

En verksamhet som framförallt ger elever i behov att kompletterande stöd i undervisningen en

möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan anslagen skulle det finnas en ökat strukturell risk med att elever som har en lägre måluppfyllelse
inte når gymnasiebehörigheten.

13

Meddelande 3



Bilaga 1, BN S 7/2022-01-31

qw"'=="~“"““'~
2022-02-03

Enhet: Kunskapskällan

Behov:

Fritidskort (Busskort) till elever som söker till Kunskapskällan.

2024 2025

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Bildningsnämnden beslutade BN §145 20 16- 1 1-07 om ett engångstillskott för att Kunskapskällan

skulle få möjlighet att erbjuda elever som sökte och antog vid de nationella programmen vid

Kunskapskällan fritidskort. Detta som ett led i att öka Kunskapskällans attraktionskraft. Fullt

genomfört kostar denna satsning utifrån nuvarande kostnader för fritidskort 700 tkr/år.

I samband med budgetprocessen för 2022 inkom Kunskapskällan med en risk och sårbarhetsanalys

(UN 1 60/2021) som innebar att Kunskapskällan inte längre att hade möjlighet att bekosta fritidskort

för elever vid enheten utifrån nuvarande budgetförutsättningar. Bildningsförvaltningen ser ett behov

av att permanenta satsningen som ett led i att stärka Kunskapskällans marknadsföringsmöj ligheter och

skapa förutsättningar för ett stabilt söktryck och elevunderlag. Andra kommuner som erbjuder

fritidskort inom sjuhäradsregionen inkluderar Borås, Svenljunga, Mark och Tranemo.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan anslagen skulle Kunskapskällans marknadsföringsinsatser påverkas negativt och över tid skulle
Kunskapskällans elevunderlag kunna minska.

2
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Enhet: Grundskolan – landsbygdsstöd

Behov:

2024

Belopp (tkr)

Orsak till behovet:

Utifrån nuvarande skolstruktur och resursfördelningsmodell har de byskolor som har ett elevunderlag
under 50 elever rätt till ett särskilt landsbygdsstöd om 26,2 tkr per elev som saknas upp till 50 elever.

Som exempel så om en enhet har 45 elever får enheten 26,2 tkr + 5 som extra ersättning för att kunna
bära kostnaderna som en mindre enhet behöver bära. Bildningsförvaltningens bedömning är att

landsbyggsstödet behöver utökas och omfatta skolor som har färre än 75 elever för att den tilltänkta
effekten ska få ett faktiskt genomslag. Detta för att säkerställa en kvalitativ verksamhet med behörig

personal över tid.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Om anslagen inte beviljas minskar de mindre enheternas möjlighet att bibehålla nuvarande kvalit6 och
både bibehålla och rekrytera legitimerad personal.

15
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdexiatum

2022-01-31
sid 10

BN § 7 DNR UN 3/2022 606

Driftsäskanden 2023-2025 för bildningsnämnden

Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens tidsplan för budgetarbetet 2023–2025 ska bild-
ningsnämnden ta fram driftsäskanden för perioden 2023–2025. Volymföränd-
ringar behandlas inte inom ramen för driftsäskandet, då detta behandlas i resurs-
fördelningsmodellen. Bildningsförvaltningens underlag innehåller 8 295 tkr i
driftäskande 2023 och 250 tkr 2024.

1. Inköp av datorer och digitala medel – 1 200 tkr (2023 – 2025)
2. Utveckling av Kulturskola, fortsatt verksamhet. – 250 tkr (2023 - 2025)
3. Omfattande behov av särskilt stöd, s.k. tilläggsbelopp. – 500 tkr (2023 -

2025)
Lovskola årskurs 6 till 9. – 150 tkr (2023 - 2025)4

5. Systemföwaltare – 700 tkr (2023 – 2025)
6. Grundsärskola – 1 250 tkr (2023 – 2025)
7. Sommarlovsaktiviteter – 100 tkr (2023 – 2025)
8. Navet medlemskap – 200 tkr (2023 – 2025)
9. Öppettider Ljungs bibliotek – 500 tkr (2023 – 2025)
10. Altorp lokalvård – 250 tkr (2024 – 2025)
11. Komvux specialpedagog – 345 tkr (2023 – 2025)
12. Studieverkstaden – 900 tkr (2023 – 2025)
13. Fritidskort – 700 tkr (2023 – 2025)
14. Landsbygdsstöd – 1 500 tkr (2023 – 2025)

Äskandena är inte rangordnade efter någon inbördes turordning eller prioritering.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-14
Driftsäskanden bildningsnämnden 2023-2025

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2023 - 2025 godkänns och över-
lämnas till kommunfullmäktige.

Presidiets förslag till beslut:
• I enlighet med föwaltningens förslag till beslut.

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

6
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning BN § 7

Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2023 - 2025 godkänns och över-

lämnas till kommunfUllmäktige (bilaga 1, BN § 7/2022-01-3 1).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Ekonomi

Justerandes sign

n/)
Utdrag sbestyrkande
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Investeringsbehov
Bildningsnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning BiFdningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Sammanställning
In vesteringsutgift

Benämning 2023 : 2024 2025
Drift Driftkost Driftkost

start : /uppstart : /år

Inventarier /-1"i–ve-ntarier
IT BN

2000 j 2000 2000

leG;1-;t;ii+;k/;koii
upprustning

Inventarier Altorp

300 : 300 300

500 : 500
15 000 t 11 000

200
Renovering lokal Altorp
Varmförråd Kulturskolan 2023

2023-
2024

Tillbyggnad Bibliotekets
entr6

1000 1000 20

20

Digitala inventarier Altorp
Summa
investeringsbehov

• Blåmarkerade celler indikerar tillkomna behov/ belopp
• Gulmarkerade celler indikerar förändrade belopp
• Orangemarkerade celler indikerar att det kanske borde finnas ett belopp
• Ej färgmarkerade celler är beslutade belopp enl. budget 2022-2024

1000 2024

19 000 15 800 2 300 0
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning
Inventarier BNBenämnin

r Bildninqsnämnd

BildningsnämndNämnd som utför

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftsta rt)
Beräknas starta upp (.tgi# .pp,tår)
Beräknas tas i drift (,kti„„„)

2025
2025

Beskrivning av investeringen
En generell investeringspott under bildningskontoret vilket kan fördelas till verksamheterna
för att köpa in samt ersätta inventarier till de olika enheterna.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej/Ja

Behov som initierar investeringen
Syftet är att kunna köpa in och ersätta befintliga inventarier när de är uttjänta, samt att
nyinvestera främst i ny teknik kopplad till den fysiska undervisningsmiljön.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Förväntas generellt ej

Driftkostnader under genomförandefasen:
Förväntas generellt ej

(0
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning Bitdningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Lekplatser fsk/ skola upBenämnin,
sAnsvarig nämnd

r Bildningsnämnd

Investeringsbeskrivning
rustnin.

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp („tgiB .pp,tår)
Beräknas tas i drift (aktiveras)

2023
2023

Beskrivning av investeringen
Bildningsnämnden har årligen haft en investeringspott på 300 tkr för att investera i förskolor
och skolors utomhus miljöer, för att säkerställa en god pedagogisk utomhusmiljö.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej/ja

Behov som initierar investeringen
Syftet är att kunna köpa in och ersätta befintliga inventarier när de är uttjänta, samt att
kunna nyinvestera i utomhusmiljön.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Marginellt ökade vaktmästerikostnader kan förväntas

Driftkostnader under genomförandefasen:
Förväntas ej
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning
Varmförråd KulturskolanBenämning

Ansvarig nämnd Bildninqsnämnd
BildningsnämndNämnd som utför

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp („tgiR .pp,tår)

Beräknas tas i drift (akti„e,as)

2023

2023

Beskrivning av investeringen
Varmförråd till Kulturskolans utrustning. Investeringen omfattar kostnader för att varmställa
ett befintligt förråd.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen
Utöka förvaringsutrymme för Kulturskolans utrustning då nuvarande lokaler inte rymmer
utrustningen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Förväntas ej

Driftkostnader under genomförandefasen:
Förväntas ej
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning
Tillby.q.qnation Bibliotekets entr6Benämnin.
sAnsvarig nämnd

Nämnd som utför Bildningsnämnd

Investeringsutgift (tkr]
Driftkostnad i proiektet
e

Beräknas starta upp („tgi R „pp,tå,J
Beräknas tas i drift (aktiveras)

2000

20

2023-2024

2024

Beskrivning av investeringen
Om- och nybyggnation av entr6 till bibliotek/kulturhuset
Förstudie är inkluderad i beloppet om 100tkr

Ersätter investeringen annan befintlig?

Behov som initierar investeringen
Öka tillgänglighet och attraktionskraft och synlighet för bibliotek och kulturhus, med
konsthall och museer, med målet att ge människor med olika förutsättningar
likvärdig tillgång till kultur, information och kunskap.
Skapa möjlighet för mer-öppet.

Skapa möjligheter för självservice kring lån av böcker och media.
Tillgängliggöra mer utrymme för bibliotekets verksamheter och möjliggöra nya
miljöer för barn och unga.

Kunna avgränsa lokaler för evenemang och utställningar i Konsthallen/Hörsalen

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Städning och vaktmästeri

Driftkostnader under genomförandefasen:
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Bilaga 1, BN S 8/2022-01-31
Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning
Djgitala inventarier AltorDBenämning

Ansvarig nämnd s

Nämnd som utför s

Investeringsutgift (tkr)
Driftkostnad i projektet
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)
Beräknas starta upp („tgi# „ppstå,)

Beräknas tas i drift (aktiveras)

2024

löpande

Beskrivning av investeringen
Uppdatera samtliga klassrum till likvärdig digital undervisningsstandard på skolan.

Inköp som planeras omfattar bland annat projektorer och dukar samt smartboards. Till detta
förväntas även visst kablage så som elkontakter och kabeldragning.

Ersätter investeringen annan befintlig? Delvis

Behov som initierar investeringen
Skapa välfungerande lärmiljöer som är anpassade till nationell IT-standard. Det är både en
utökning och uppdatering av befintlig teknik:

Till detta hör delvis att ersätta gammal teknik med ny, och delvis att utöka de digitala
medlen tillgängliga för undervisning.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:
Förväntas ej

Driftkostnader under genomförandefasen:
Förväntas ej
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2022-01-31
Sid 12

BN § 8 DNR UN 3/2022 606

Investeringsäskanden 2023–2025 för bildningsnämnden

Sammanfattning
I enlighet med kommunens budgetarbete för 2023–2025 ska varje nämnd besluta
om ett investeringsäskande för perioden 2023–2025 .

Bildningsförvaltningen föreslår investeringsäskanden om 200 tkr 2023 till kultur-
skolan för att varmfodra ett förråd. Syftet är att förbättra förvaringsmöj ligheter
och att kunna nyttja samtliga befintliga lokaler till verksamheten. För biblioteket
föreslås renovering och utbyggnad av entr6n för att öka tillgängligheten och
skapa mer möjligheter för verksamhet. Detta omfattar äskande om 1 000 tkr 2023

och 1 000 tkr 2024. Till följd av renoveringen av Altorpskolan äskas 1 000 tkr
2024 för att byta ut uttjänta digitala inventarier samt att uppdatera undervisning-
en till den nationella IT-standarden. Utöver det bedömer bildningsförvaltningen
ett fortsatt ökat behov om 2 000 tkr år 2025 kopplat till att ersätta uttjänta befint-
liga inventarier samt investera i ny teknik. Behov av investeringar för lekplatser
inom förskola och skola fortsätter om en årlig takt om 300 tkr 2025.

Totalt uppgår bildningsnämndens investeringsäskanden till 19 000 tkr 2023, 15
800 tkr 2024 och 2 300 tkr 2025. För detaljerad sammanställning se bifogade in-
vesteringsbeskrivningar i beslutsunderlagen.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19

Tjänsteskävelse i ärendet daterad 2022-01-14
Investeringsbehov bildningsnämnden 2023-2025

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2023 - 2025 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Presidiets förslag till beslut:

• I enlighet med föwaltningens förslag till beslut.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2023 - 2025 godkänns

och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BN § 8/2022-01-31).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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BESLUT

Dnr:

1/2

2022-03-04

201-8130-2022

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
21 februari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Herrljunga
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Osborn Eklundh
Ny ersättare: Magnus Lennartsson
Avgången ledamot: Karin Carlsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Herrljunga

Ledamot Ersättare

Christina Abrahamsson
Gunnar Andersson
Andreas Johansson
Osborn Eklundh *

1. Carin Martinsson
2. Magnus Lennartsson *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman

Kopia till
Herrljunga kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Moderaterna
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