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Nr Ärende DNR Kommentar 

Sammanträdets öppnande 

Upprop 

Val av 2 justerare 

1 Allmänhetens frågestund KS 1/2020 910 

2 Svar från tekniska nämnden på begäran 
om yttrande gällande motion om 
vildsvin på tallriken 

KS 7/2020 220 KS 200525 

3 Svar på återremiss av motion om 
belysning på gator, cykel och gångbanor 

KS 112/2019 355 KS 200525 

4 Svar på motion om arbetstider inom 
vård och omsorg 

KS 2/2020 706 KS 200525 

5 Information från revisionskollegiet KS 9/2020 912 

6 Rambeslut för budget 2021-2023 KS 17/2020 942 KS 200525 

7 Svar angående äskande av medel ur 
trygghetsfonden från socialnämnden 

KS 70/2020 906 KS 200525 

8 Uppdrag till Herrljungabostäder AB att 
genomföra nybyggnation av 64 
lägenheter samt förändring av bolagets 
avkastningskrav 

KS 44/2020 993 KS 200525 

9 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 
Sjuhärads Samordningsförbund samt 
prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 

KS 110/2020 992 KS 200525 

10 Godkännande av årsredovisning 2019 
för Tolkförmedling Väst samt prövning  
av ansvarsfrihet 

KS 111/2020 992 KS 200525 
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Nr Meddelanden DNR Kommentar 

1 Årsredovisning Herrljunga Elektriska 
AB 2019, org.nr. 5556006-9816 

KS 113/2020 

2 Årsredovisning Herrljunga Vatten AB 
2019, org.nr. 556739-5347 

KS 114/ 2020 

3 Årsredovisning Herrljunga Elkraft AB 
2019, org.nr. 556525-9206 

KS 115/2020 

4 SN § 71/2020-04-28 Tillfälliga 
omsorgsinsatser vid vistelse i 
Herrljunga kommun 

Postlista KS 
38:2020 

5 Års- och koncernredovisning 2019 
Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr. 
556637-5746 

KS 108/2020 993 

11 Revidering av förbundsordning för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst 

KS 222/2019 992 KS 200525 

12 Avgifter för Kulturskolan KS 128/2020 617 KS 200525 

13 Nya ersättningsnivåer för jaktarrenden KS 135/2020 213 KS 200525 

14 Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2020-03-31 

KS 134/2020 730 KS 200525 

15 Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden KS 5/2020 111 

16 KS 5/2020 111 

17 KS 138/2020 384 

18 KS 139/2020 389 

19 

Fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen 

Medborgarförslag -
Modernisering och utveckling av 
Skoghälla IP 

Medborgarförslag – En dagsfestival 
fylld av gemenskap och glädje 

Medborgarförslag om att ordna ett 
utegym i Herrljunga stadspark 

KS 153/2020 381 
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6 Beslut från länsstyrelsen om ny 
ledamot i kommunfullmäktige 

KS 5/2020 111 

7 Beslut från länsstyrelsen om avgången 
ledamot i kommunfullmäktige 

KS 5/2020 111 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 28

KS § 98 DNR KS 7/2020 220

Svar på motion om vildsvin på tallriken

Sammanfattning
Jacob Brendelius (UPAR) inkom 2020-01-13 med en motion med yrkande om att
kommunen reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att kommunens
skolor och äldreboenden regelbundet ska servera lokalt producerat vildsvinskött
till elever och boende. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till
kommunstyrelsen för beredning (KF § 22/2020-02-18). Kommunstyrelsen
beslutade att begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden (KS §
51/2020-03-1 6). Tekniska nämnden har inkommit med ett yttrande till
kommunstyrelsen med förslag om att servering av vildsvinskött ska ske två
gånger per år till förskola, skola, äldreboende och matdistribution (TN §
46/2020-04-29).

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13

Tekniska nämnden § 46/2020-04-29
Kommunstyrelsen § 51/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01- 13

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen i
enlighet med tekniska nämndens förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

År/'

Ärende 2



Svar från tekniska nämnden på begäran om yttrande gällande motion 
om vildsvin på tallriken 

Sammanfattning 
Motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (UPAR, då SD) avseende vildsvin på 

tallriken istället för på grillen. Kommunstyrelsen lämnade motionen till Tekniska nämnden 

för yttrande. Yttrande har inkommit från tekniska nämnden med förslag om att servering av 

vildsvinskött ska ske två gånger per år till förskola, skola, äldreboende och matdistribution.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13 

Tekniska nämnden § 46/2020-04-29 

Kommunstyrelsen § 51/2020-03-16 

Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18 

Motion inkommen 2020-01-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen i enlighet med 

tekniska nämndens förslag. 

Gunnar Andersson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 

Expedieras till: 

För kännedom 

till:

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Ärende 2
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SAMMAN TRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Sid 8

TN § 46 TK 87/2020 220

Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande
motion om vildsvin på tallriken

Sammanfattning
Tekniska nämnden har mottagit begäran om yttrande från kommunstyrelsen an-
gående en inkommen motion om vildsvin på tallriken. Motionären yrkar på att
Herrljunga kommun ska köpa in vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag som
regelbundet ska serveras på kommunens skolor och äldreboende. Förslaget
innebär också att andelen lokalt producerad mat utökas.

Utefter Livsmedelsverkets förteckning över livsmedelsgodkända slakterier, har
förvaltningen kontaktat de närbelägna leverantörerna. Pris och tillgång har efter-
frågats. Följande har möjlighet att leverera: Koberg Vilt i Sollebrunn, Magnus
Jakt och Vilt i Vara, Viknyds köttbod i Alingsås. Samtliga tillhandahåller
frilevande djur och innehar godkända styck- och vilthanteringsanläggningar.
Inom skola och äldreomsorg är det enklast att implementera måltider med
vildsvinsfärs och grytbitar.

Vildsvinsfärs kan alla tre nämnda leverantörerna tillhandahålla. Vildsvinsgrytbitar
är det enbart Koberg Vilt som kan tillhandahålla. Om motionen tillstyrks kommer
förslaget att utvärderas av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-04-20
Kommunstyrelsen § 51/2020-03-16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Servering av vildsvinskött sker två gånger per år till förskola, skola äldre-
boende och matdistribution.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Servering av vildsvinskött sker två gånger per år till förskola, skola äldre-

boende och matdistribution.

Expedieras till : Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vn

Ärende 2
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 3 1

KS § 51 DNR KS 7/2020 220

Begäran om yttrande över motion om vildsvin på tallriken
istället för i grillen

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga
kommun ska revidera sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att Herrljunga
kommuns skolor och äldreboenden regelbundet ska servera lokalt producerat
vildsvinskött till elever och boende. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-
18 (§ 22) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kost och måltidsproduktion till
kommunens förvaltningar och verksamheter föreslås kommunstyrelsen begära ett
yttrande över motionen från tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.

Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill
säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

•

•

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill

säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.3

Expedieras till : Tekniska nämnden
För kännedom
till :

Justerandes sign

A
Utdragsbestyrkande

Kr

Ärende 2
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 1 8
sid.

33

KF § 22 DNR KS 7/2020 220

Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen

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

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

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

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

A Z
Utdragsbestyrkande

Ärende 2



HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Vildsvin på tallriken istället för i grillen !

Vildsvinspopulationen har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige. Svinen förstör allt fler åkrar och grisar

ned i villaträdgårdar och parker. Bönder runt om i Sverige har uppmärksammat de allt större skadorna på

skörden. Där det odlas fleråriga växter så blir skadorna kvar i flera år.

Enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, har närmare 40 procent

av Sveriges lantbrukare drabbats. Dessutom orsakar svinen även allt fler trafikolyckor. År 2010 inträffade färre

än 2500 vildsvinsolyckor. År 2017 har antalet stigit till över 6000 stycken.

Sveriges jägare kan minska viltskadorna både i jordbruket och antalet trafikolyckor, men då måste vildsvinsjakt

uppmuntras på olika sätt. Viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel. Tyvärr ökar vildsvinsstammen i

dagsläget snabbare takt än vad jägarna hinner skjuta av svinen. Lokala jägare får inte sälja egna skjutna svin till

allmänheten då den egna frysen är fylld. Viltköttförsäljarnas kundkrets är ännu så länge inte tillräckligt stor.

Konsekvensen blir att vildsvinen finns kvar på åkrar, i rabatter och på landsvägar.

Svenska Jägareförbundet och LRF föreslagit förenklade regler för att möjliggöra ökad försäljning av vildsvinskött

i Sverige. I exempelvis Tyskland säljs varje år köttet av mellan 0,5 och 1 miljon vildsvin av lokala jägare till

vänner, bekanta och-lokala företag.

I väntan på en förändrad lagstiftning kan dock Herrljunga kommun redan nu hjälpa till genom att uppmuntra

produktion av viltkött genom att ändra sin inköpspolicy så att större kvantiteter av viltkött köps in för

konsumtion i kommunens skolor och på äldreboenden.

Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat vildsvinskött ökar. Våra landsvägar

blir säkrare och lantbrukarna får tryggare ekonomi och sinnesro.

<-
Sverigedemokraterna yrkar att:

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

Jacob Brendelius (Sd)

Ärende 2
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 26

KS § 97 DNR KS 112/2019 355

Svar på återremiss av motion om belysning på gator, cykel och
gängbanor

Sammanfattning
Mats Palm (S) inkom 2019-04-15 med en motion med yrkanden om att utreda
vad förfarandet med släckt belysning efter klockan 22.00 innebär (avseende all
utrustning och all administration) samt att besparingen ställs i relation till en ökad
trygghet och därmed förrnodad bättre folkhälsa. Kommunfullmäktige
överlämnade motionen till tekniska nämnden för beredning (KF § 95/2019-05-
14). Tekniska nämnden lämnade förslag till kommunfullmäktige om att avslå
motionen (TN § 60/2019-08-29), även kommunstyrelsen beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen (KS § 150/201 9-09-23).
Kommunfullmäktige återremitterade motionen till tekniska nämnden för en
förtydligande beredning av ärendet (KF § 160/2019-1 0-2 1). Motionen hanterades
på nytt vid tekniska nämndens sammanträde 2020-04-29 då tekniska
förvaltningen lämnade tre alternativ till nämnden i form av alternativ 1. Motionen
avslås, alternativ 2. Tidpunkten för när gatubelysningen släcks ned flyttas fram
från 22.00 till 24.00 och alternativ 3. Gatubelysningen hålls tänd hela natten.

Alternativen baserades på följande ekonomiska bedömning från tekniska
förvaltningen:

Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 1 :
- Ingen besparing görs genom att förfarandet med nedsläckningen av
gatubelysningen slopas.

•

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 2:
- En utökning av tiden som gatubelysningen hålls tänd beräknas kosta
cirka 30 tkr per timma och år att hålla gatubelysningen tänd ytterligare två
timmar kostar därmed cirka 60 tkr/år i ökade energi- och
underhållskostnader.

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 3:
- Kostnad för att slopa nedsläckningen av gatubelysningen helt under
natten beräknas kosta cirka 205 tkr/år i ökade energi och
underhållskostnader.

Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att tidpunkten för
när gatubelysningen släcks ned flyttas fram från 22.00 till 24.00, att
tändningstiden för morgon är oförändrad samt att motionen anses besvarad (TN §
48/2020-04-29).

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 48/2020-04-29
Kommunfullmäktige § 1 60/201 9- 1 0-2 1

Kommunfullmäktige § 150/2019-09-23
Tekniska nämnden § 60/201 9-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

R /441/)

Ärende 3
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 27

Fortsättning KS § 97

Kommunfullmäktige g 95/201 9-05-14
Motion inkommen 201 9-04-15

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Tidpunkt när gatubelysningen släcks ned flyttas fram från kl. 22.00 till
24.00.

• Tändningstid för morgon är oförändrad.
• Motionen anses härmed besvarad.

Mats Palm (S) yrkar bifall till tekniska nämndens alternativ 3 (slopning av
nedsläckning av gatubelysningen helt under natten).

Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med tekniska nämndens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med tekniska nämndens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 97/2020-
05-25)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ned flyttas fram från kl. 22.00 till

24.00

2. Tändningstid för morgon är oförändrad.
3. Motionen anses härmed besvarad.

Reservation

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

Protokollsanteckning
Mats Palm (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga (bilaga 2, KS §
97/2020-05-25).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/qr'

Ärende 3



Omröstningsbilaga 1, KS § 97/2020-05-25

§ 97/2020 tekniska nämndens
förslag (JA) mot Mats Palms (S)

Omröstningsbilaga 1, KS § 97/2020-05-25 T iänstc lförslag (NEJ)

rx––F–TX
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örande

FiX––IÄn –%,stäF 1
Gunnar Andersson, Ordförande (M)

Mm7He e ordförande

Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)

®lreas Molinm
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)

Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)

t;imnot (Kv)

Håk;iRa;äig:'-Fedamot (L)
Kari Hellstadius, Ledamot (S)

R;imi;i;;;Zot (s)

(c)
F–11–l––l

Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)

Simon Fredriksson, Ersätta© (C)
mr FF(KD)
Gun Carlsson, Ersättare (Kv)

Christina Abrahamsson, Ersättare (M)

imrsättare (s)

Magnus Fredriksen, Ersättare (S)
a

Magnus Jonsson, Ersättare (V)

Inger Gustavsson, Ersättare (L)
Summa
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Ärende 3



Bilaga 2, KS § 97/2020-05-25

Bakgrund Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-24 har behandlats i Tekniska nämnden, 9
60/2019-08-29, och i Kommunstyrelsen, 9 150/2019-09-23. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-
21 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för förtydligande.
Ärendet behandlades på nytt i tekniska nämnden 2020-04-29
Ekonomisk bedömning

Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 1: Ingen besparing görs genom att förfarandet med
nedsläckningen av gatubelysningen slopas

Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 2: En utökning av tiden som gatubelysningen hålls tänd
beräknas kosta ca 30.000kr per timma och år. Förslaget att hålla gatubelysningen tänd ytterligare 2
timmar kostar därmed ca 60.000/år i ökade energi och underhållskostnader.

Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 3: Kostnad att slopa nedsläckningen av gatubelysningen
helt under natten beräknas kosta ca 205.000 kr/år i ökade energi och underhållskostnader.

Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention En systematisk forskningsgenomgång
Rapport 2007:28

Sidan 8.

Slutsatsen är att förbättrad utomhusbelysning bör vara ett inslag i situationella

brottsförebyggande program. Det är en betydande förbättring som gagnar hela närområdet
och som leder till att allmänheten känner ökad trygghet. Att förbättra utomhusbelysningen
innebär att allmänna platser och gator utnyttjas mer av laglydiga medborgare. Att förbättra
utomhusbelysningen kan vara ett användbart, billigt och effektivt sätt att minska antalet
brott, särskilt om det sker i ett område med hög brottslighet.

Sidan 9.

Inledning till den svenska översättningen
Mörker, inte minst i den bebyggda miljön, betyder för många en upplevelse av personlig
otrygghet, vilket i sig är ett problem även om den faktiska risken för att drabbas av brott mot
den egna personen skulle vara liten. Oron för att drabbas av brott i mörka utomhusmiljöer
får ibland enskilda att undvika att fritt använda och ta del av det offentliga rummet, vilket
innebär inskränkningar i livskvaliteten.

. Men mörker hänger inte bara samman med otrygghet utan är också en gynnsam miljö för
skadegörelse och tillgreppsbrott, som de mycket vanliga cykelstölderna eller stölder ur och
från motorfordon. Därför är förbättrad utomhusbelysning en ofta diskuterad och inte sällan
använd brottsförebyggande åtgärd.

Sidan 13.

Att förbättra utomhusbelysningen tjänar många syften av vilka ett är att förebygga brott.
Förbättringar görs dock inte alltid med den uttryckliga målsättningen att förebygga brott –
fotgängares säkerhet och trafiksäkerhet anses ibland vara viktigare mål. Dessutom finns en
något förenklad föreställning om att väl upplysta platser avskräcker potentiella brottslingar.
Men samtidigt finns det tecken på att utomhusbelysningen har betydelse när det gäller att
förebygga brott i stadskärnor, bostadsområden och på övriga platser utomhus som
kriminella personer och potentiella brottsoffer kan tänkas besöka.
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Sidan 15.

På de platser där projekten genomfördes och belysningen förbättrades minskade oordning
och rädslan för brott och fotgängarnas utnyttjande av områdena ökade dramatiskt.

Allteftersom fler belägg presenterades kom fler indikationer på att det finns ett samband
mellan förbättrad utomhusbelysning och minskad brottslighet.

Sidan 22.

Sammanvägda resultat Utifrån de 13 utvärderingarna går det att dra slutsatsen att
förbättrad utomhusbelysning hade en signifikant önskvärd effekt på brottslighet, med en
viktad medeloddskvot på 1,27 (95 % konfidensintervall (Cl) 1,09 – 1,45), vilket var klart
signifikant (p = 0,002). Det betyder att sedan belysningen förbättrats ökade brottsligheten
med 27 procent i kontrollområdena jämfört med i försöksområdena, eller omvänt uttryckt,
att brottsligheten minskade med 21 procent i försöksområdena jämfört med i
kontrollområdena.

Sidan 31.

Utomhusbelysning gagnar hela närområdet snarare än enskilda personer eller hushåll.
Utomhusbelysning utgör inte något fysiskt hinder för brott. Den har inga skadliga
konsekvenser för de medborgerliga friheterna utan kan tvärtom öka den allmänna
säkerheten och användningen av platserna nattetid. Det finns således få skadliga effekter av
förbättrad utomhusbelysning, men däremot tydliga fördelar för laglydiga medborgare.

KTH

Trygg stadsmiljö Teori och praktik för brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder.
16 september 2019

Sidan 19.

En traditionell gren består av artiklar som avslöjar bebyggda/sociala miljöer som
“möjliggörare“ (enablers) av risker då de skapar/attraherar möjligheter till brott eller
(själv)destruktiva beteenden. Den andra grenen refererar till bebyggd och social miljö som en
källa till “stressfaktorer“ (stressors), t.ex. att dålig belysning påverkar rädsla.

Sidan 25

Bristfällig belysning, skräp på gatorna och vildvuxna buskage kan ge intryck av att ingen har
kontroll över området, en känsla som kan utlösa rädsla.

Sidan 37.

Brottsprevention avser varje åtgärd som utformas för att minska den faktiska brottsnivån
och/eller den uppfattade rädslan för brott (Lab, 2007).

Sidan 52.

Exempel 1: Effekt från belysning - Studien av effekten av belysning på brott och / eller rädsla
för brott har totalt 37 artiklar inkluderade. De flesta artiklarna visade positiva resultat, totalt
37 positiva resultat för brott och / eller rädsla för brottslighet / uppfattad säkerhet mot ett
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negativt resultat som indikerar en liten minskning av upplevd lämplighet av ett utrymme på
grund av dålig belysning (Kim och Noh, 2018). Å andra sidan var det tio artiklar som
klassificerades som "ingen effekt" av belysningen på både brott och / eller rädsla för brott /
uppfattad säkerhet. Dessutom fanns det tre otillräckliga artiklar, där ytterligare forskning
föreslås eller artikeln var av mer teoretisk karaktär.

Sidan 56.

Här inkluderar vi också ett stort antal artiklar som tittar på effekten på brott av exempelvis
belysning, underhåll och CCTV. Till exempel visar Peek-Asa och Casteel (2010) att god
belysning ger en minskning av det totala antalet rån på affärsplatser efter att ha kontrollerat
för ett antal faktorer.
Den andra grenen refererar till bebyggd och social miljö som en källa till “stressfaktorer“
(stressors), t.ex. att dålig belysning leder till rädsla och undvikande av platser men också kan
attrahera brott.

Sidan 63.

I nästa avsnitt presenterar vi en sammanfattning av den aktuella forskningsevidensen om
sambandet mellan stadens miljö som möjliggörare eller mediator av brott, men också som en
stressfaktor som påverkar vår uppfattade trygghet. Ett klassiskt exempel är belysningens
betydelse för att minska brott.

Fastigheter i mörka (i motsats till upplysta) områden är mer benägna att uppleva inbrott

Sidan 72. –Belysning.
Belysningen har en övergripande positiv effekt på brott enligt 72% av studierna. Med andra
ord, god belysning minskar antalet brott och rädsla/uppfattad trygghet,
Blandad evidens framträder för belysningens effekt på brott. Herbert och Davidson (1994)
studerade effekten av förbättrad gatubelysning på brott och samhällstryggheten i två
brittiska städer. Deras slutsats var att den uppfattade tryggheten ökade av förbättrad
gatubelysning men att brottstalen var svåra att uppskatta. Quinet och Nunn (1998)
rapporterar om en utvärdering av effekterna av gatUus på brott i flera bostadsområden i
Indianapolis, USA. De fann att ju mer belysning som användes, desto lägre var risken för att
polisen skulle tillkallas.
Utvärderingen visade att belysning var den mest signifikanta faktorn för att fastställa
kvaliteten av användarnas uppfattning av parkeringsgarage. Under de två första åren efter
genomförandet av CPTED-förbättringar, sjönk den genomsnittliga årliga brottsfrekvensen i
det parkeringsgarage där insatserna hade implementerats med mer än hälften av den
genomsnittliga årliga incidensen av brott i samma garage under de fyra åren före
förbättringarna.

Sidan 73.

I fråga om den uppfattade tryggheten ser vi en omfattande positiv evidens på belysningens

effekt, men några av dessa resultat är osäkra.
I Sverige visar Tjoa och Devon (2010) hur stadsbelysningen i Lund på ett positivt sätt
påverkade den uppfattade personliga tryggheten och tillgängligheten vid promenader och
cykling,
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Belysning hade också en positiv effekt på fotgängarnas uppfattade trygghet på
universitetsområdet i De Zaale, Nederländerna (Haans och de Kort, 2012) medan Fotios et al.
(2015) visade att förbättrad belysning kan kopplas till ökad känsla av trygghet. Denna
rapport behandlar vägbelysning för fotgängare och dess lugnande inverkan, den tillit de
känner under ensamma promenader i mörkret.

Sidan 74.

Sammanfattningsvis visar forskningen att en stor majoritet av studierna bekräftar att god
belysning har reducerande effekt på en mängd olika brottstyper,

Sidan 113.

Denna sammanställning ger en bild av den rådande diskursen om vad som är viktigt för att
skapa en trygg fysisk miljö. Det framgår tydligt att god belysning är den faktor som nämns
oftast i sammanhanget. Belysning nämns i 20 av uppsatserna och artiklarna, mer än dubbelt
så ofta som de näst vanligaste faktorerna.

Sidan 183.

En traditionell gren består av artiklar som avslöjar bebyggda/sociala miljöer som
“möjliggörare“ (enablers) av risker då de skapar/attraherar möjligheter till brott eller
(själv)destruktiva beteenden. Den andra grenen refererar till bebyggd och social miljö som en
källa till “stressfaktorer” (stressors), t.ex. att dålig belysning påverkar rädsla.

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport ”Förbättrad utomhusbelysning och
brottspreventio n” .

Medborgardialog/Trygghetsundersökning November 2019
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SAMMAN TRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
sid 10

TN § 48 TK 157/2019 528

Remissvar gällande motion om belysning på gator, cykel och
gängbanor

Sammanfattning
Tekniska nämnden fick i uppdrag att beredda en inkommen motion om att syste-
met med att släcka ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas.
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden 2019-08-29, och i kommun-
styrelsen 201 9-09-23. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-1 0-21
åtenemitterades ärendet till tekniska nämnden för förtydligande beredning.

I motionen yrkade motionären att utreda kostnaden för nedsläckning av gatube-
lysningen, samt ställa besparingen i relation till ökad trygghet och bättre folk-
hälsa. Inga besparingar görs genom att förfarandet med nedsläckning av belys-
ningen slopas. Detta sköts av teknisk utrustning i respektive belysningscentral.
Genomförda undersökningar visar att brottsligheten ej minskar med ökad belys-
ning. Vad gäller ökad trygghet och bättre folkhälsa, bedöms den personliga
tryggheten kan öka.

Ekonomiska konsekvenserna för beslutsalternativen lyder enligt följande:

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 1-. Ingen besparing görs genom
att förfarandet med nedsläckningen av gatubelysningen slopas.

• Ekonomisk bedömning av beslut salternat iv 2: En utökning av tiden som
gatubelysningen hålls tänd beräknas kosta ca 30.000kr per timma och år.
Förslaget att hålla gatubelysningen tänd ytterligare 2 timmar kostar där-
med ca 60.000/år i ökade energi och underhållskostnader.

• Ekonomisk bedömning av beslut salternat iv 3: Kostnad att slopa nedsläck-
ningen av gatubelysningen helt under natten beräknas kosta ca 205.000
kr/år i ökade energi och underhållskostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20
Tjänsteskävelse i ärendet daterad 201 9-1 2-19
Kommunfullmäktige § 1 60/2019-1 0-2 1
Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport ”Förbättrad utomhusbelysning och
brottsprevention”.
Medborgardialog/Trygghetsundersökning November 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Alternativ 1 :

1. Motionen avslås.
Alternativ 2

2. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ner flyttas fram från kl. 22.00 till
24.00.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
sid 11

Fortsättning TN § 48

Alternativ 3

3. Gatubelysningen hålls tänd under hela natten.

Jarl Barkenfelt (S) föreslår att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslag
nummer 3 .

Fredrik Svensson (KD) föreslår att tekniska nämnden beslutar i enlighet med för-
slag nummer 2 med följande tillägg:

• Tändningstid för morgonen är oförändrad.

Ordförande föreslår följande tilläggsförslag:
• Motionen anses härmed besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag till beslut.

Ordföranden frågar sedan om ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ner flyttas fram från kl. 22.00 till

24.00

2. Tändningstid för morgon är oförändrad.
3. Motionen anses härmed besvarad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019- 10-21
sid

11

KF § 160
KS § 150

DNR KS 112/2019 355

Svar på motion om belysning på gator, cykel- och gängbanor

Sammanfattning
Mats Palm (S) inkom 2019-04- 15 med en motion om att systemet med att släcka
ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas.

En utredning genomfördes av tekniska förvaltningen i vilken man kom fram till
följande: I tätort är det 820 stycken lampor som är tända hela natten och 560 lampor
som släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). På landsbygd finns 320 lampor.
Dessa släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). Varje lampa som kopplas om
för att lysa hela natten drar extra 190 kWh per år (baserat på kostnad för el, nät och
skatt = 1 kr/kWh + moms) på 1 90 kr per lampa vilket motsvarar 167 tkr för 880
stycken lampor. Engångskostnad för omkoppling av delsläckningen ligger på 25
tkr. Till detta kommer ökade kostnader för lampbyten. En lampa som är tänd hela
natten håller ca 3 år i stället för 6 år. Extra lampbyte kostar i tätort 16 tkr/år och på
landsbygd 11 tkr/år.

Motionen behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 60/2019-08-29
Kommunfullmäktige § 95/201 9-05-14
Motion inkommen 201 9-04- 15

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Motionen avslås.

Mats Palms (S) bifaller tekniska förvaltningens förslag nummer 2 med följande
ändring:

• Den ökade driftbudgeten om 25 tkr belastar driftbudget för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Aj ournering !

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med tekniska nämndens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

# 'z Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 9- 1 0-2 1
sid,

12

Fortsättning KF § 1 60
Fortsättning KS § 150

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS §
150/201 9-09-23).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Reservation
Socialdemokraterna och Liberaler reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige föreslår Börje Aronsson (KV) att återremittera ärendet för
förtydligande beredning.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska åtememitteras
och finner att ärendet återremitteras till tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för förtydligande beredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden

1/l
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sid 15 

Justerandes sign 

KS § 150 DNR KS 112/2019 355 

Svar på motion om belysning på gator, cykel- och gångbanor 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-04-15 med en motion om att systemet med att släcka 
ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas. 

En utredning genomfördes av tekniska förvaltningen i vilken man kom fram till 
följande: I tätort är det 820 stycken lampor som är tända hela natten och 560 
lampor som släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). På landsbygd finns 320 
lampor. Dessa släcks under natten (mellan kl. 22.00-06.00). Varje lampa som 
kopplas om för att lysa hela natten drar extra 190 kWh per år (baserat på kostnad 
för el, nät och skatt = 1 kr/kWh+ moms) på 1 90 kr per lampa vilket motsvarar 
167 tkr för 880 stycken lampor. Engångskostnad för omkoppling av 
delsläckningen ligger på 25 tkr. Till detta kommer ökade kostnader för 
lampbyten. En lampa som är tänd hela natten håller ca 3 år i stället för 6 år. Extra 
lampbyte kostar i tätort 16 tkr/år och på landsbygd 11 tkr/år. 

Motionen behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 60/2019-08-29 
Kommunfullmäktige§ 95/2019-05-14 
Motion inkommen 2019-04-15 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 

Mats Palms (S) bifaller tekniska förvaltningens förslag nummer 2 med följ ande 
ändring: 

• Den ökade driftbudgeten om 25 tkr belastar driftbudget för 2020. 

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

Omröstning begärs. 

Ajournering! 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med tekniska nämndens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant1ädesdatum 

2019-09-23 

Fortsättning KS § 150 

(Omröstnings bilaga l , KS § 150/2019-09-23). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Reservation 

Sid 16 

Socialdemokraterna och Liberaler reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Expedieras till: Kommunfulhnäktige 

Utdragsbestyrl<ande 
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TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-08-29 

TN ~ 60 DNR TK 157/2019 

Svar på motion om belysning på gator, cykel och gångbanor 

Sammanfattning 
2019-04-15 inkom en motion från Mats Palm om att systemet med att släcka ner 
hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas. 

I tätort är det 820 st lampor som är tända hela natten och 560 lampor som släcks 
under natten (22-06). På landsbygd finns 320 lampor. Dessa släcks under natten 
(22-06). Varje lampa som kopplas om för att lysa hela natten drar extra 190 kWh 
per år (baserat på kostnad för el, nät och skatt = 1 kr/kWh + moms) på 1 90 kr per 
lampa vilket motsvarar 167 tkr för 880st lampor. 

Engångskostnad för omkoppling av delsläckningen ligger på 25 tkr. Till detta 
kommer ökade kostnader för lampbyten. En lampa som är tänd hela natten håller 
ca 3 år i stället för 6 år. Extra lampbyte kostar i tätort 16 tkr/år och på landsbygd 
11.tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-24 
Kommunfullmäktige § 95/2019-05-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Förslag nr 1; 

• Motionen avslås. 
Förslag nr 2 

• Motionen beviljas och förvaltningen får en utökad driftsbudget för 
gatubelysning med 205 tkr/år plus en ökning av 2019 års driftsbudget på 
25 tkr för omkopplingskostnaden. 

Ordförandens förslag till beslut: 
• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen 

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Expcdicrns till: Ko1111111111 l'ullmäktige 
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~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2019-05-14 37 

KF § 95 DNR KS 112/2019 

Motion gällande belysning på cykel och gångbanor 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-04-15 från Mats Palm(S); 

''I Herr(junga kommun har vi ett system där varannan belysning släcks på gator, 
cykel och gångbanor klockan 22 . 00 på vardagar. Många arbet.splatser har en 
sluttid, och i vissa.fall, en starttid efier klockan 22. 00 

För attfi-än~ja ett lokalt resande med cykel eller till.fots till ellerfi-ån sin 
arbet.splats, skulle en bättre belysning öka känslan av trygghet. 
Det.förekommer ofta att någon belysning är släckt/trasig, då blir det mörkt på 
gång/cykelbanan en lång sträcka. Då dessa banor ofta går genom skog.\partier 
eller parker upplevs detta otryggt. Detsamma gäller på våra lok(ffgator. En enstaka 
trasig lampa släcker i vissa.fall i princip en hel g(fta. Det skapar otrygghetfhr de 
boende, och ett til(fälleför den eventuella tjuven. Då besp(fringen ställd i relation 
till den upplevda otryggheten och därmed utebliven cykel eller gångtrafik k(fn vara 
marginell, vill jag att vi gör en ny bedömning av denna effekt. 
Tända gatu och gångstråksbelysningar skulle öka tryggheten i våra samhällen. 

Jag yrkar dä1:för att: 
1. Utred vilken total besparing (All utrustning och all administration) 

fö1:fårandet med släckta belysningar ejier klockan 22. 00 innebär. 
2. Ställ besparingen i relation till en ökad trygghet och därmed.förmodat 

bättre.folkhälsa.'' 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 

Ärende 3



Ärende 3



Mn
uw

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 5

KS § 82 DNR KS 2/2020 706

Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning
Kommunfullmäktige överlämnade Motion om arbetstider inom vård och omsorg
till socialnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 20/2020-02-18).
Motionen inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rtmdström (S).
Motionen yrkade på att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag
som medger heltid utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete
varannan helg.

Motionen behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28.

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
enligt förslag från socialförvaltningen då kostnaderna för socialnämnden skulle
öka vid införande av schemalagt arbete var tredje helg och avskaffande av delade
turer givet förutsättningarna inom hemtjänst landsbygd.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 72/2020-04-28
Kommunfullmäktige § 20/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01 -08

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Motionen avslås.

Mats Palm (S) föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden i syfte att
bereda samtliga att-satser i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller åtenemitteras och finner
att det ska avgöras idag.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Expedieras till : Kommunfbllmäktige
För kännedom till: Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

R /q/9

Ärende 4



IUF ::':T,',~===:“"'~
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
sid 11

SN § 72 DNR SN 38/2020

Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning
Kommunfullmäktige överlämnade Motion om arbetstider inom värd och omsorg
till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020-
01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att so-
cialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav
på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.

Socialförvaltningen konstaterar utifrån förutsättningarna inom hemtjänst lands-
bygd att kostnaderna för socialnämnden skulle öka vid införande av var tredje
helg samt avskaffande av delade turer. Socialförvaltningen föreslår därför att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-03-23
Motion från Mats Palm (S) och Anette 1lundström (S) inkommen 2020-01-08

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-\
\'.t)
\-/

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02- 1 8
sid

31

KF § 20 DNR KS 2/2020 706

Motion om arbetstider inom vård och omsorg

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

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

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

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

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

Vi yrkar att:

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

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Motion.
Bctcckning

2020-o 1 F08

Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när
människor väljer arbetsgivare.
Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt
mer viktigt.

För ett tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, ”Heltid med möjlighet till
deltid”. Det är nu dags att ta nästa steg.
Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet till
egen försörjning.
Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut genom livet.
Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här en
konkurrensfaktor.

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

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

Vi yrkar att:

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

Mats Palm (S).

Socialdemokraterna Herrljunga Kommun
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 8

KS § 84 DNR KS 17/2020 942

Rambeslut för budget 2021-2023

Sammanfattning
Kommunen ska årligen upprätta budget och verksamhetsmål för de kommande
tre åren, vilken ska redogöra för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete
har försvårats på grund av den pågående coronasmittan. Den normala
budgetprocessen har uteblivit gällande budgetdagar etcetera. Flera politiska
partier har därför i årets budgetarbete valt att samarbeta över blockgränsen och
lämnar ett gemensamt förslag till budget- och måldokument för 2021-2023 .
Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de
underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18

Budget- och måldokument 202 1 -2023

Förslag till beslut
Pmsidiets förslag till beslut:

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:
I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att
fastställa budget för 2021 -2023
1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3 . Balansräkning
4. Kommunbidrag
5 . Investeringsmål
6. Skattesats

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt
arbeta fram verksamhetsmål.

•

Mats Palm (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

P
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 9

Fortsättning KS § 84

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05-
25)
1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål

3 . Balansräkning
4. Kommunbidrag
5 . Investeringsmål
6. Skattesats

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt
arbeta fram verksamhetsmål.

1

Protokollsanteckning
Magnus Jonsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Protokollsanteckning avseende ärende 4 KS 25/5-2020.

I budgetdokumentet står följande ”Herrljunga kommuns politiska partier går ihop
och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023”.
Undertecknad har ej deltagit eller blivit inbjuden till en sådan förhandling. Ej
heller annan representant för (V).

Magnus Jonsson (ersättare KS) (V)“.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

//tt7‘
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KOMMUNSTYRELSEN 

Gunnar Andersson (M) 

Jessica Pehrson (C) 

Mats Palm (S) 

Presidieskrivelse 

2020-05-18 
DNR KS 17/2020 942    

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 

Rambeslut för budget 2021-2023 

Sammanfattning 
Kommunen skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. Där 

det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har försvårats avsevärt av 

att vi haft cov-19 som ett hinder i vårt arbete. Den normala processen har uteblivit vad 

gällande budgetdagar osv. Politiken har i årets budgetarbete därför sökt att förena sig i 

arbetet och lämnar en gemensam budget. Förvaltningen har varit behjälplig med 

framtagande av information och underlag som efterfrågats     

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut: 

I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 

2021-2023 

1. Inriktningsmål och prioriterade mål

2. Resultatmål

3. Balansräkning

4. Kommunbidrag

5. Investeringsmål

6. Skattesats

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram

Verksamhetsmål.

Gunnar Andersson (M) Jessica Pehrson (C) Mats Palm (S) 

Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 
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BUDGET och 

MÅLDOKUMENT 

2021-2023 
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Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam 

budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023 

Utmaningarna och behoven är stora, och dom kommer inte att minska framöver. Att inte hantera 
detta idag, gör bara att utmaningarna växer sig större. Vi ser nu att vi behöver ta oss an våra 
utmaningar gemensamt över partigränser, för Herrljungas bästa. 

Den gemensamma budgeten 
Det råder i år stora osäkerheter i vår omvärld. SKR pratar om en konjunkturkollaps som kommer att 

vara ihållande. Ekonomiska prognoser visar på rejält minskade skatteintäkter i år men också för 

nästkommande år mot vad som tidigare prognostiserats. SKR betonar i den senaste skatteprognosen 

att osäkerheten är stor och att omständigheterna kan förändras snabbt.  

Vi anser att vi måste skapa goda planeringsförutsättningar i denna osäkra tid. Vi går därför ihop och 

gör vad vi kan för att uppnå just detta, bra planeringsförutsättningar för våra verksamheter. Vi har 

tillsammans arbetat fram en budget utifrån de fakta som idag finns, med preliminära ramar för 

nämnderna att arbeta vidare med under hösten.  

I denna budget har vi kompenserat verksamheternas kostnadsökningar med 2,5 % i lönerevision 

samt 2 % i övriga kostnadsökningar.  

Utöver uppräkningarna i lön och övriga kostnader har vi valt att satsa på: 

 Lönesatsning för prioriterade grupper med totalt 3 mnkr

 Resursförstärkning till äldreomsorgen med totalt 1 mnkr

 Utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till 2 mnkr

 Demografisatsning på drygt 10 mnkr.

Bildningsnämnden och Socialnämnden behåller i denna budget tidigare tilldelade

demografipengar för 2021, när utfallen och prognoserna visar på nedgång i antal äldre och

yngre. Detta motsvarar drygt 10 mnkr för det enskilda året. Prognosen över

befolkningsutvecklingen talar dock för ökade behov både inom Bildnings- och Socialnämnden

från 2022 och framåt. För att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar görs därför

en tillfällig satsning genom att nämnderna får behålla dessa medel, vilket kommer att räknas

av mot volymökningen kommande år.

Vision och mål 
Revisionen noterade i 2019 års revisionsberättelse att kommunens målstyrning och uppföljning är 

otydlig. Prioriterade mål har fallit ifrån eller tillkommit och begrepp i de olika dokumenten 

harmoniserade inte med varandra.  Man påpekade också att det fanns ett stort antal mål (43) där 

flertalet var svåra att mäta. Dessa otydligheter försvårar eller minskar möjligheterna till att kunna dra 

användbara slutsatser kring resultateten eller presentera en samlad bedömning av kommunens 

måluppfyllelse.  

Under början av 2020 har en översyn av de övergripande målen skett. I det här arbetet har alla 

presidier och förvaltningsledningar varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte 

på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde har 

formulerats, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta arbetet med 

budget och utveckla nämndsmål som bidrar till de kommunövergripande målen. Detta utgör grunden 
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för förvaltningens verksamhetsplan och vidare arbete med handlingsplaner och aktiviteter på lokal 

nivå. 

Avslut och summering 
Behoven är stora, i några fall direkt omedelbara. Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav 
som vi redan kan se är ökande. Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall geografiska. 
Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det 
krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt 
närhet till storstaden. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva 
boendemöjligheter i attraktiva områden i vår kommun. 

Trots den osäkerhet som nu råder i vår omvärld så vill vi med denna budget skapa arbetsro och ge 

nämnderna bra förutsättningar till att kunna planera sina verksamheter. De utmaningar som vi ser 

framför oss ska vi alla gemensamt ta oss an och arbeta med, för våra kommuninvånares bästa.   

Kommunstyrelsens presidium 2020-05-15 

Gunnar Andersson Jessica Persson Mats Palm 

Ordförande   1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 

kommunstyrelsen kommunstyrelsen kommunstyrelsen
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Fokusområde En hållbar och inkluderande 

kommun 

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. 

Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut 

och aktiviteter.  

En välkomnande och attraktiv 

kommun 

Vi arbetar för en trygg och stimulerande 

miljö med medborgare, företagande och 

besökare i fokus. En småstadsidyll nära 

storstad och fritid, du är i centrum! 

En utvecklande kommun 

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och 

tillsammans uppnår vi tillväxt genom 

nytänkande 

Kommun-

övergripande 

mål 

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt

hushålla med naturens resurser, nu och i

framtiden.

2. Herrljunga kommun ska ha en god

ekonomisk hushållning.

3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara

verksamheter som främjar trygghet,

inkludering och jämställdhet.

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram

Herrljunga kommuns goda egenskaper och

företagande.

5. Herrljunga kommun är en trygg plats att

besöka, leva och verka i.

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i

hela kommunen.

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt

lärande och god livskvalitet.

8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och

starkt lokalt näringsliv

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett

hållbart samhällsbyggande

Vision 

Växtkraft 10 000 
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En hållbar och inkluderande kommun 

Indikatorer: 

 Miljö

Förvaltningarna redovisar här miljöval från byggnation till resepolicy.

o Detta följs genom Agenda 2030 mål nr 12 Hållbar Konsumtion och Produktion, Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna samt interna mål.

 Ekonomi

o Soliditetskrav

o 2% överskott över tid

o KFs fastställda mål om självfinansiering

 Erbjuda säker och jämställd arbetsmiljö

Detta inkluderar heltid som norm, löneskillnader, att arbeta med att erbjuda interna

karriärmöjligheter samt minska könssegregering inom olika yrken.

o Detta följs bla. genom Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet

En välkomnande och attraktiv kommun 

Indikatorer: 

 Tillväxt över tid

Detta inkluderar tillgänglig tomtmark för bostäder och industri, bostadsbyggande samt aktiviteter som

görs för att marknadsföra kommunen som bostads- och verksamhetsort.

o Tillväxt

 Fler rekommenderar Herrljunga som boende och verksamhetsort.

o Utfall från som medarbetarenkät, SKRs medborgarundersökning samt attitydundersökning som

en del av varumärkesplattform samt företagsranking.

o Agenda 2030 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 Samarbete mellan förvaltningar, externa aktörer etc

Detta blir ett beskrivande mål gällande samverkan inom och utom kommunen, där också 

medborgardialog är ett område.  

En utvecklande kommun 

Indikatorer 

 Skolresultat över tid

Alla förvaltningar kan bidra till att Herrljunga utvecklar en så god lärandemiljö som möjligt, med ett aktivt

och brett föreningsliv, och lärande och utveckling på arbetsplatsen.

o Detta följs bl.a. Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla

 Ett starkt näringslivsklimat

Detta inkluderar färdigställda industritomter, nyetableringar, UF, arbete som förvaltningarna gör för att

bidra till aktivt företagande.

o Totalt antal företag/nya företag

o Näringslivsranking

 Hållbart samhälle
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Detta mäts genom bl.a. 

o Valdeltagande

o Bostadsbyggande på landsbygd och tätort

o Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och

samhällen
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Resultaträkning 

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -517 042 -525 424 -531 186 -533 661 -541 848 -553 820

Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000

Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -564 983 -575 848 -590 820

Skatteintäkter 429 708 435 879 433 865 433 330 445 231 459 337

Generella statsbidrag 113 969 124 686 125 264 139 749 143 059 144 880

Extra statsbidrag 3 018 2 073 6 862 

Verksamhetens resultat 9 836 10 060 7 651 8 096 12 442 13 397 

Finansiella intäkter 1 467 1 500 1 440 1 300 1 300 1 300 

Finansiella kostnader -538 -400 -485 -800 -800 -800

Finansiell kostnad införd pensionsskuld - - - - - 

Resultat efter finansiella poster 10 766 11 160 8 606 8 596 12 942 13 897 

Extraordinära poster - - - - - - 

Årets resultat 10 766 11 160 8 606 8 596 12 942 13 897 

Resultat i procent av skatteintäkter 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 2,2% 2,3% 

Investeringsnivå -42 366 -42 050 -48 950 -69 135 -85 225 -76 025

Egna tillförda medel 30 582 38 314 35 760 39 918 46 942 50 897

Finansiellt över- resp underskott -11 783 -3 736 -13 190 -29 217 -38 283 -25 128

Ack Egna medel/Externa lån 29 200 71 841 30 000 59 217 97 500 122 628 

Kommunbidrag -532 633 -553 704 -562 576 -564 095 -575 179 -590 634

Återföring finansiella kostnader 33 - - - - - 

Kapitalkostnad - avskrivningar 19 817 27 154 27 154 31 322 34 000 37 000 

Kapitalkostnad - Internränta 5 124 7 686 7 686 5 832 6 399 6 963 

Gemensamma intäkter/kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149

Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000

Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -564 983 -575 848 -590 820

Gemensamma kostnader 

Deponi Tumberg 158 200 200 - - - 
Försäljning mark + exploatering + 
övrigt 953 - 2 000 - - - 

Övriga intäkter 151 - 150 

Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 570 -1 000 -1 250 -1 500 -1 500 -1 500

Över/underskott PO-pålägg -1 885 - 700 - - - 

Pensionskostnad fullfondering inkl 
särskild löneskatt 

-6 392 -5 760 -4 700 -4 120 -4 268 -4 399

-1 100 -1 300 -1 250

Övriga pensionskostnader -488 - -400 - - - 

Övriga kostnader -309 - -150 - - - 

Gemensamma kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149

Ärende 6



Balansräkning 

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 64 - 32 - - - 

Materiella anläggningstillgångar 372 065 440 157 393 861 431 674 482 899 521 924 

Mark, byggnader o tekn anläggn. 

Maskiner och inventarier 

Övriga materiella anläggn 

Finansiella anläggningstillgångar 148 658 148 800 148 700 148 725 148 750 148 775 

Summa anläggningstillgångar 520 787 588 957 542 593 580 399 631 649 670 699 

Bidrag till statlig infrastruktur 2 249 2 125 2 125 2 000 1 875 1 750 

Omsättningstillgångar 

Förråd/exploatering 2 627 3 200 2 100 1 850 1 850 1 850 

Fordringar 42 874 20 000 35 000 30 000 20 000 20 000 

Kortfristiga placeringar - - - - - - 

Kassa och bank 51 541 40 000 35 000 30 000 30 000 30 000 

Summa omsättningstillgångar 97 042 65 325 72 100 61 850 51 850 51 850 

SUMMA TILLGÅNGAR 620 078 654 282 616 818 644 249 685 374 724 299 

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Årets resultat 10 766 11 160 11 464 8 596 12 942 13 897 

Resultatutjämningsreserv 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 

Övrigt eget kapital 228 579 233 591 239 344 250 808 259 404 272 346 

Summa eget kapital 254 772 260 179 266 235 274 831 287 773 301 670 

Avsättningar 

Avsättningar för pension 190 803 185 500 185 940 180 370 174 950 169 720 

Övriga avsättningar 26 003 24 500 22 000 18 000 14 000 10 000 

Summa avsättningar 216 805 210 000 207 940 198 370 188 950 179 720 

Skulder 

Långfristiga skulder 2 257 - 30 000 90 000 100 000 140 000 

Kortfristiga skulder 146 243 184 104 140 443 81 048 108 651 102 909 

Summa skulder 148 501 184 104 170 443 171 048 208 651 242 909 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 620 078 654 282 644 618 644 249 685 374 724 299 

Ärende 6



Kommunbidrag 2021 

2021

Kommun

bidrag 

2020

Lönerev 

2021

Prisökn 

extern 

exkl lön

Prisökn 

internt

Demografi 

förändring

Kapitalk 

förändring

Politisk 

prioriteri

ng 2020 

tillfällig

Politisk 

prioriteri

ng 2021 

tillfällig

Politisk 

prioriteri

ng 

ramhöja

nde

Nationell

a beslut 

(ramhöja

nde/sänk

ande)

Politisk 

justering, 

beslut 

2021

Ramväx

ling 

Kommun 

bidrag 

2021

Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision 1 673 33 0 0 0 0 0 1 706

Kommunstyrelsen 37 449 339 59 -14 -4 111 0 0 0 0 179 33 901

Bildningsnämnden 244 306 555 1 055 -9 978 60 0 8 453 0 -513 0 -1 298 242 639

Socialnämnden 205 592 629 415 -2 033 91 0 2 033 1 000 2 0 593 208 322

Tekniska nämnden 38 252 142 188 586 -900 900 17 0 0 282 39 466

Bygg- och miljönämnden 13 874 -32 27 37 0 0 0 41 0 245 14 192

Utvecklingsmedel 1 500 2 000

Lönerevidering 2020 9 månader + 2021 5 690 9 259 14 950

Lönesatsning prioriterade grupper 3 000 3 000

0

Kapitalkostnadsförändring 2020-2021 5 367 -1 448 3 919

Summa 553 704 12 259 1 666 1 743 -12 012 -688 -5 011 11 386 1 017 -470 0 0 564 095

Tillgängligt kommunbidrag 564 095

Differens 0

Ärende 6



Investeringsbudget 2021-2023 

Investeringsbudget 2021-2023 

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Bildningsnämnden Inventarier / Inventarier IT BN   1 000    1 000    1 500  

Bildningsnämnden Lekplatser fsk/skola upprustning  300   300   300  

Bildningsnämnden Inventarier Mörlanda  250   250  

Bildningsnämnden Inventarier Od  400  

Bildningsnämnden Inventarier Horsby  750  

Delsumma Bildningsnämnden   2 700    1 550    1 800  

Kommunstyrelsen Markköp   2 000    1 500    1 500  

Kommunstyrelsen Inventaier kommunhus  100   50   50  

Kommunstyrelsen Genomförande IT-strategi   1 500  

Kommunstyrelsen IT kapacitetsutökning 

Kommunstyrelsen Reinvestering server o lagring IT   2 000    2 000    2 000  

Kommunstyrelsen Reinvestering trådlöst nätverk Hlj   1 200   500   500  

Kommunstyrelsen Reinvestering trådlöst nätverk Vga 

Kommunstyrelsen Digitalisering Hlj   1 000    1 000    -  

Kommunstyrelsen Digitalisering Vga 

Kommunstyrelsen Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning  300  

Kommunstyrelsen Nytt ärendesystem och e-arkiv 

Kommunstyrelsen Kommunövergripande förstudiemedel   1 000    1 000    1 000  

Delsumma Kommunstyrelsen   9 100    6 050    5 050  

Ärende 6



Investeringsbudget 2021-2023 

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Socialnämnden Inventarier  500   500   500  

Socialnämnden Hjälpmedel  200   200   200  

Socialnämnden Infrastruktur IT  200   200   200  

Socialnämnden Hotellås 

Socialnämnden Inventarier Hagen  500   200   500  

Socialnämnden Förstudie ombyggn Hemgården 

Socialnämnden Inventarier Hemgården  500  

Socialnämnden Inventarier flytt dagträff/hemtjänst  300  

Delsumma Socialnämnden   1 400    1 400    1 900  

Bygg och miljönämnden Räddningsmaterial  250   250   250  

Bygg och miljönämnden Inventarier  150  

Bygg och miljönämnden Lastväxlare inkl tank   2 700  

Bygg och miljönämnden Digitalisering av bygglovsprocessen 2021  250  

Bygg och miljönämnden Larmställ 

Bygg och miljönämnden Transportbil (Pickup) 

Delsumma Bygg och 
miljönämnden   3 200   400   250  

Ärende 6



Investeringsbudget 2021-2023 

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 
Utanför 
planperiod 

Tekniska nämnden Verksamhetsanpassningar   1 000    1 000    1 000  

Tekniska nämnden Säkerhetshöjande åtgärder   1 000    1 000    1 000  

Tekniska nämnden Reinvesteringar fastigheter   9 000    9 000    9 000  

Tekniska nämnden Tillgänglighetsanpassning  500   500   500  

Tekniska nämnden Maskiner fastighetsskötsel  500   200   200  

Tekniska nämnden Brandskydd Hemgården   4 000  

Tekniska nämnden Hagen värme och ventilationsstyrning   2 000  

Tekniska nämnden Hagen kök ventilation   2 900  

Tekniska nämnden Gäsenegården attraktivare lägenheter   5 000                   5 000  

Tekniska nämnden Simhallen ytskikt  Särskild prövning, besiktning sommar 2020 

Socialnämnden Renovering Hemgården  500   500  

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

Tekniska nämnden Asfaltering/reinvestering gata   2 000    2 000    2 000  

Tekniska nämnden Upprustning allmänna lekplatser  200       200   200  

Tekniska nämnden Upprustning Storgatan   2 000  

Tekniska nämnden Upprustning Kvarnbron   2 000  

Tekniska nämnden Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station   1 100  

Tekniska nämnden Cykelgarage järnvägsstationen  800  

Tekniska nämnden Städ och tvättmaskiner  200   200   200  

Tekniska nämnden Digitalt lokalvårdsprogram  300  

Tekniska nämnden Nya värmevagnar   200  

Tekniska nämnden Förpackningsmaskin Matdistribution  80  

Tekniska nämnden Tvättmaskiner och torktumlare  280  

Tekniska nämnden Idrottsmaterial/redskap simhall  125   125   125  

Tekniska nämnden Materiel simhall  100  

Tekniska nämnden Bidragsmodul 

Tekniska nämnden Friidrottsanläggning  9 000  

Tekniska nämnden Översyn av skoghällas elljusspår  75  

Ärende 6



Tekniska nämnden Översyn av Hälsans stig 

Tekniska nämnden Utegym Herrljunga tätort  200  

Tekniska nämnden Möbler Herrljunga sportcenter  100  

Tekniska nämnden Underhåll löparspår tätort  300  

Tekniska nämnden Underhåll skateboardpark  100  

Tekniska nämnden Resultattavlor sporthallar  75  

Tekniska nämnden Horsby förskola/skola/kök och matsal 

Tekniska nämnden Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola   10 000 

Tekniska nämnden Ombyggnad Od skola / fsk 

Tekniska nämnden Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene 

Tekniska nämnden Hagen ombyggnation samt nybyggnation   10 000   40 000   50 000 

Tekniska nämnden Ombyggnad av Hemgården 

Delsumma Tekniska nämnden   42 735   74 825   66 025  9 000  

Exploatering Exploatering (Ölltorp) 

Exploatering Hagen exploateringsområde 

Exploatering Exploatering Södra Horsby etapp 2   9 000  

Exploatering Exploatering   1 000    1 000    1 000  

Delsumma Exploatering   10 000   1 000    1 000    -  

Summa totala investeringar   69 135   85 225   76 025 
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Vänsterpartiet Herrljunga 
       Förslag till Budgetram 
Herrljunga Kommun 2021-2023 

Kommunen skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. 

Årets budgetarbete har försvårats avsevärt av den rådande pandemin vilket bl.a inneburit att 
budgetdagar inte har ägt rum. 

För Vänsterpartiets del har det blivit tydligt vilka områden som måste prioriteras. 

De övriga partierna har gått samman och lagt en gemensam budget, vilket gör att vi står som 
enda oppositionsparti i Herrljunga Kommun. 

Investereringsbudgeten som ”storalliansen” kommit fram till ställer vi oss bakom i det stora 
hela, däremot har vi skjutit till ytterligare medel till kommunbidrag som vi fördelar med 2 
miljoner extra till socialnämnden. 

Av kommunstyrelsens utvecklingsmedel flyttar vi 1 miljon som vi fördelar till 
bildningsnämnden. 

Magnus Jonsson (V) 

Ordförande / Gruppledare 

Ärende 6



Resultaträkning 

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 
Verksamhetens nettokostnader -517 042 -525 424 -531 186 -535 660 -543 833 -555 803
Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000
Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -566 982 -577 833 -592 803
Skatteintäkter 429 708 435 879 433 865 435 360 447 261 461 367
Generella statsbidrag 113 969 124 686 125 264 139 749 143 059 144 880
Extra statsbidrag 3 018 2 073 6 862 
Verksamhetens resultat 9 836 10 060 7 651 8 127 12 487 13 444 
Finansiella intäkter 1 467 1 500 1 440 1 300 1 300 1 300 
Finansiella kostnader -538 -400 -485 -800 -800 -800
Finansiell kostnad införd pensionsskuld - - - - - 
Resultat efter finansiella poster 10 766 11 160 8 606 8 627 12 987 13 944 
Extraordinära poster - - - - - - 
Årets resultat 10 766 11 160 8 606 8 627 12 987 13 944 

Resultat i procent av skatteintäkter 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 2,2% 2,3% 

Investeringsnivå -42 366 -42 050 -48 950 -69 135 -85 225 -76 025
Egna tillförda medel 30 582 38 314 35 760 39 949 46 987 50 944
Finansiellt över- resp underskott -11 783 -3 736 -13 190 -29 186 -38 238 -25 081
Ack Egna medel/Externa lån 29 200 71 841 30 000 59 186 97 424 122 505

Kommunbidrag -532 633 -553 704 -562 576 -566 094 -577 164 -592 617
Återföring finansiella kostnader 33 - - - - - 
Kapitalkostnad - avskrivningar 19 817 27 154 27 154 31 322 34 000 37 000 
Kapitalkostnad - Internränta 5 124 7 686 7 686 5 832 6 399 6 963 
Gemensamma intäkter/kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149
Avskrivningar -19 817 -27 154 -27 154 -31 322 -34 000 -37 000
Verksamhetens nettokostnader -536 858 -552 578 -558 340 -566 982 -577 833 -592 803

Gemensamma kostnader 
Deponi Tumberg 158 200 200 - - - 
Försäljning mark + exploatering + 
övrigt 953 - 2 000 - - - 
Övriga intäkter 151 - 150 
Semesterlöneskuld och upplupna löner -1 570 -1 000 -1 250 -1 500 -1 500 -1 500
Över/underskott PO-pålägg -1 885 - 700 - - - 

Pensionskostnad fullfondering inkl 
särskild löneskatt 

-6 392 -5 760 -4 700 -4 120 -4 268 -4 399

-1 100 -1 300 -1 250
Övriga pensionskostnader -488 - -400 - - - 
Övriga kostnader -309 - -150 - - - 
Gemensamma kostnader -9 382 -6 560 -3 450 -6 720 -7 068 -7 149
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Balansräkning 

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
tkr 2019 2020 2020 2021 2022 2023 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 64 - 32 - - - 
Materiella anläggningstillgångar 372 065 440 157 393 861 431 674 482 899 521 924 

Mark, byggnader o tekn anläggn. 

Maskiner och inventarier 

Övriga materiella anläggn 
Finansiella anläggningstillgångar 148 658 148 800 148 700 148 725 148 750 148 775 
Summa anläggningstillgångar 520 787 588 957 542 593 580 399 631 649 670 699 

Bidrag till statlig infrastruktur 2 249 2 125 2 125 2 000 1 875 1 750 

Omsättningstillgångar 
Förråd/exploatering 2 627 3 200 2 100 1 850 1 850 1 850 
Fordringar 42 874 20 000 35 000 30 000 20 000 20 000 
Kortfristiga placeringar - - - - - - 
Kassa och bank 51 541 40 000 35 000 30 000 30 000 30 000 
Summa omsättningstillgångar 97 042 65 325 72 100 61 850 51 850 51 850 

SUMMA TILLGÅNGAR 620 078 654 282 616 818 644 249 685 374 724 299 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 
Årets resultat 10 766 11 160 11 464 8 596 12 942 13 897 
Resultatutjämningsreserv 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 15 427 
Övrigt eget kapital 228 579 233 591 239 344 250 808 259 404 272 346 
Summa eget kapital 254 772 260 179 266 235 274 831 287 773 301 670 

Avsättningar 
Avsättningar för pension 190 803 185 500 185 940 180 370 174 950 169 720 
Övriga avsättningar 26 003 24 500 22 000 18 000 14 000 10 000 
Summa avsättningar 216 805 210 000 207 940 198 370 188 950 179 720 

Skulder 
Långfristiga skulder 2 257 - 30 000 90 000 100 000 140 000 
Kortfristiga skulder 146 243 184 104 140 443 81 048 108 651 102 909 
Summa skulder 148 501 184 104 170 443 171 048 208 651 242 909 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 620 078 654 282 644 618 644 249 685 374 724 299 

Ärende 6
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 21

KS § 92 DNR KS 70/2020 906

Svar på socialnämndens äskande om medel ur trygghetsfonden

Sammanfattning
Socialnämnden inkom med ett äskande till kommunstyrelsen om att få ta del av
4 111 tkr ur kommunstyrelsens trygghetsfond (SN § 40/2020-02-25).
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden med
uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en
prioriteringsordning av det behov som kvarstår (KS § 48/2020-03-16).

Socialnämnden har nu inkommit med svar på återremissen (SN § 69/2020-04-28)
och äskar fortsatt att få 4 111 tkr ur kommunstyrelsens trygghetsfond, fördelat på
i första hand 3 111 tkr till placering av barn och familj och i andra hand på 1000
tkr för ökad hemtjänst.

Beslutsunderlag
OrdförarIdeskrivelse i ärendet daterad den 2020-05-13

Socialnämnden § 69/2020-04-28
Kommunstyrelsen § 48/2020-03-16
Socialnämnden § 40/2020-02-25

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4111 tkr ur
trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning.

Ordförandens förslag till beslut:
• Socialnämndens äskande beaktas senare under hösten när en bredare

översyn av finansieringen är genomförd.

Mats Palm (S) föreslår att 4 11 1 tkr ramväxlas ur kommunstyrelsens
trygghetsfond 2020 till socialnämnden för att täcka delar av det identifierade
behovet.

Ordföranden och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Magnus Jonsson (V), Ronnie Rexwall (KV) och Håkan Körberg (L) yrkar bifall
till Mats Palms (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Mats Palms (S) förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats Palms (S)
förslag.

Justerandes sign

n
Utdragsbestyrkande

./'uf
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2020-05-25
Sid 22

Fortsättning KS § 92

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 4111 tkr ramväxlas ur kommunstyrelsens trygghetsfond 2020 till

socialnämnden för att täcka delar av det identifierade behovet.

Protokollsanteckni ng
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning, som Fredrik Svensson (KD)
ställer sig bakom:

“Vid kommunstyrelsens sammanträde, gällande äskande medel ur trygghetsfond,
vill vi förtydliga vårt förslag och ställningstagande.

Under våren äskade socialnämnden om 4 111 tkr ur kommunstyrelsens
trygghetsfond. Socialnämnden såg en möjlighet att få sin budget i balans om ett
äskande skedde av de pengar som kommunen tilldelades efter beslut i riksdagen
om en kostnadsutjämning.

Vårt samhälle har genomgripit en oerhörd förändring de senaste månaderna och
framtiden är därför oerhört oviss, i synnerhet för socialnämnden, deras arbete har
påverkats oerhört av covid- 19. Att överblicka behoven är svåra och att detta
belopp skulle täcka behovet är för oss svårt att se. Att sätta ett belopp på deras
arbete redan nu är för oss omöjligt.

Moderaterna
Genom.

Gunnar Andersson”.

Expedieras till: Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

+ /Vt-
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KOMMUNSTYRELSEN 

Gunnar Andersson (M) 

Ordförandeskrivelse 

2020-05-13 
DNR KS 70/2020 906    

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar angående äskande av medel ur trygghetsfonden från 
socialnämnden 

Sammanfattning 
Ett äskande av medel från kommunstyrelsens övergripande trygghetsfond har inkommit 

från socialnämnden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att söka

finansiering ur egen ram, ett svar har inkommit där socialnämnden säger sig inte hitta   

utrymme inom egen ram, varvid yrkandet kvarstår. Även en prioriteringsordning har  

inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13 

Kommunstyrelsen § 48/2020-03-16 

Socialnämnden § 40/2020-02-25 

Förslag till beslut 
Socialnämndens äskande beaktas senare när en bredare översyn av finansieringen är 

genomförd.  

Gunnar Andersson (M)  

Kommunstyrelsens ordförande 

Expedieras till: Socialnämnden 

Ärende 7
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdexiatum

2020-04-28
Sid 7

SN § 69 DNR SN 80/2018

Svar angående äskande av medel ur trygghetsfonden från soci-
alnämnden

Sammanfattning
Socialnämnden har tidigare äskat 4 1 1 1 tkr ur kommunens trygghetsfond (SN §
40/2020-02-25). Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till socialnämnden
med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en priori-
teringsordning av det behov som kvarstår (KS § 48/2020-03-16).

Socialnämnden har inte utrymme för dessa kostnader inom egen ram så hela äs-
kandet kvarstår. Kostnaderna för placeringar av barn och familj är höga, vilket de
varit i flera år och sannolikt fortsätter att vara även framöver. Socialnämnden äs-

kar därför i första hand 3 11 1 tkr för medel till placering av barn och familj och i
andra hand 1 000 tkr för ökad hemtjänst, för att förstärka sin budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
SN 8/2020 7706 Månadsuppföljning per mars 2020

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4111 tkr ur
trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning.

Magnus Lennartsson (M) föreslår att ärendet åtenemitteras till socialföwaltning-
en för att göra en bredare översyn gällande behov av finansiering.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras enligt Mag-
nus Lennartssons (M) förslag, och finner att ärendet avgörs idag.

Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

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

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4111 tkr ur

trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning.

Reservation
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till : Kommunstyrelsen

Justerandes sign
--\

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 26

KS § 48 DNR KS 70/2020 906

Äskande av medel ur ’'trygghetsfonden" från socialnämnden

Sammanfattning
I samband med kommunfbllmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan
2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 1 75/201 9-1 1-1 2)
tillfördes kommunstyrelsen en “trygghetsfond”. Medlen i “fonden” härrör från
den av riksdagens beslutade förändring av kostnadsutjämninger1 för kommuner,
som innebär ökade statsbidrag till Herrljunga kommun. Riksdagsbeslutet fattades
den 20 november 2019.

Totalt finns 4 111 tkr i “trygghetsfonden” idag. Socialnämnden ser redan idag att
det är svårt att klara sig inom budgetramarna för 2020. Detta beror främst på
ökade behov av insatser inom såväl placeringar för barn och unga som inom
hemtjänsten. För att nämnden ska kunna täcka detta behov behövs en
budgetförstärkning för 2020 med 4111 tkr:

• 3 111 tkr för placeringar av barn
• 1 000 tkr för ökat behov av hemtjänst

Beslutsunderlag
OrdförarIdeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06
Socialnämnden § 40/2020-02-25

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Socialnämnden äskar till kommunstyrelsen om att få 411 1 tkr ur trygg-
hetsfonden.

Ordförandens förslag till beslut:
• Ärendet återremitteras till socialnämnden med uppdraget att söka

finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av
det behovet som kvarstår.

Mats Palm (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut.

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

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordförandens förslag
Nej = i enlighet med socialnämndens förslag

Justerandes sign

a& r\ p
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-16
Sid 27

Fortsättning KS § 48

Med 6 ja-röster och 4 nej -röster finner ordföranden att kommunstyrelsen be-
slutar i enlighet med ordförandens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 48/2020-
03- 16)

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till socialnämnden med uppdraget att söka

finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av
det behovet som kvarstår.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för socialnämndens
förslag.

Expedieras till: Socialnämnden
För kännedom
till :

Justerandes sign

(3b
Utdragsbestyrkande

}{
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§ 48/2020 ordförandens förslag
(JA) mot socialnämndens förslag
'NEJ

FAvstår
Omröstningsbilaga 1, KS g 48/2020-03-16 lörande

Gunnar Andersson, Ordförande (M)

Jessica Pehrson, 1 :e vice ordförande

Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)
r
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)

Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)

Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)

a-täamot (L)

Kari Hellstadius, Ledamot (S)

Kerstin Johansson, Ledamot (S)
Jimmie Stranne, Ledamot (SD

E)
rx

Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)

Simon Fredriksson, Ersättare (C)

mMrsättare (KD)

Gun Carlsson, Ersättare (Kv)

Christina Abra@son, Ersättare (M)
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)

Magnus Fredriksen, Ersättare (S)
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)

Tommy Thulin, Ersättare (SD)

Magnus Jonsson, Ersättare (V)

Inger Gustavsson, Ersättare (L)
iiaM

Ix

Fy
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Sid 12

SN § 40 SN 80/2018

Äskande av medel ur trygghetsfonden

Sammanfattning
På kommunövergripande nivå finns det en trygghetsfond, som utgörs av medel
som Herrljunga kommun tilldelats från staten. Totalt finns 4 1 11 tkr i trygghets-
fonden idag. Socialnämnden ser redan idag att det är svårt att klara sig inom bud-
getramarna för 2020. Detta beror främst på ökade behov av insatser inom såväl
placeringar för barn och unga som inom hemtjänsten. För att nämnden ska kunna
täcka detta behov behövs en budgetförstärkning för 2020 med 4 1 1 1 tkr:

• 3 11 1 tkr för placeringar bam
• 1 000 tkr för ökad hemtjänst

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Socialnämnden äskar till kommunstyrelsen om att A 411 1 tkr ur trygg-
hetsfonden.

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

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden äskar till kommunstyrelsen om att få 4 11 1 tkr ur trygg-

hetsfonden.

Expedieras till : Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

el Dn

Ärende 7



Mn
gw

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
sid 10

KS g 85 DNR KS 44/2020 993

Uppdrag till Herrljungabostäder AB att genomföra nybyggnation
av 64 lägenheter samt förändring av bolagets avkastningskrav

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 31/2020-03-09 att ge det
kommunala bostadsbolaget Herrljungabostäder AB i uppdrag att genomföra en
ekonomisk analys vid simulering av nya flerfamiljshus. Uppdragsbeskrivningen
(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18) angav ett antal parametrar för bolaget att ta
hänsyn till i den ekonomiska analysen. Ett antal av dessa parametrar förväntades
bolaget själva bedöma och uppskatta baserat på deras profession och kunskap.

Herrljungabostäder har återkommit med en rapport och redogj ort för simulerade
scenarier utifrån kommunfullmäktiges uppdragsbeskrivning. I rapporten
konstateras att bolaget har förmågan att klara av de simulerade nybyggnationerna
utan krav på ägartillskott. Soliditeten kommer att befinna sig över den nivå som
är fastställd i ägardirektivet. Under den kommande tioårsperioden kommer
soliditetsmåttet vid nybyggnation även att öka. Avkastningen kommer att vara
stabil i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna. Dock kommer inte
ägardirektivets krav på avkastning att kunna uppfyllas. Under den kommande
tioårsperioden kommer bolaget att befinna sig på 2-2,4 procent i avkastning i
förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Anpassningar i hyresnivåer
alternativt urIderhållSkOstnader skulle kunna öka avkastningen, men awägningen
kan vara svår. En minskad underhållsbudget kan på sikt vara sämre för
fastigheternas värde och drift då fler oförutsägbara åtgärder kan behöva
genomföras.

Vid förändrade förutsättningar är det av vikt att nya siffror tas fram i modellen
för att se hur det nya ekonomiska läget prognostiseras. Förutsättningar kan
ändras, vilket med största sannolikhet också är troligt då många antaganden är
gjorda utifrån nu kända fakta och uppskattningar. Den ekonomiska analysen ger
en god bild över vad som händer i bolagets ekonomi vid nybyggnation och kan
utgöra ett beslutsstöd gällande vilka kommande investeringar som ska
genomföras. Analysen kan även utgöra ett diskussionsunderlag för kommunens
politiker och bolagets styrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-08
Rapport från Herrljungabostäder AB (affärssekretess)
Kommunfullmäktige § 31/2020-03-09
Uppdragsbeskrivni11g (bilaga 1 KS § 25/2020-02-18)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-05-25
sid 11

Fortsättning KS § 85

• Kommunfullmäktige föreslås ge Herrljungabostäder AB:s styrelse i
uppdrag att genomföra nybyggnation av 32 lägenheter som aktiveras
senast 2022-01 -01, 16 lägenheter som aktiveras senast 2025-01-01 samt
16 lägenheter som aktiveras senast 2028-01-01.

Jessica Pehrson (C) föreslår följande tillägg:
• Avkastningskravet i Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB

ändras till 2 procent från och med 2020 till och med 2029 under
förutsättning att nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella
tidsperioden.

Christina Abrahamsson (M) och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till Jessica
Pehrsons (C) förslag till beslut.

Mats Palm (S) föreslår följande ändringsförslag:
• Aktiveringen av de 32 första lägenheterna ändras till senast 2022-06-30.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Ordföranden frågar om punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut med Mats
Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Jessica Pehrsons (C) tilläggsförslag antas och finner att så
sker

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Rapport från Herrljungabostäder AB läggs till handlingarna (bilaga 1, KS

§ 85/2020-05-25).
2. Herrljungabostäder AB:s styrelse ges i uppdrag att genomföra

nybyggnation av 32 lägenheter som aktiveras senast 2022-06-30, 16
lägenheter som aktiveras senast 2025-01-01 samt 16 lägenheter som
aktiveras senast 2028-01-01 .

3. Avkastningskravet i Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB
ändras till 2 procent från och med 2020 till och med 2029 under
förutsättning att nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella
tidsperioden.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige, Herrljungabostäder AB
Dokumentcontroller

Justerandes sign

q)-
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Linda Rudenwall 

Tjänsteskrivelse 

2020-05-08 
DNR KS 44/2020    

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 

Uppdrag Herrljungabostäder avseende simulering ekonomiska 
konsekvenser vid nybyggnation 

Sammanfattning 
Den 9/3 2020 §31 beslutade kommunfullmäktige att ge det kommunala bostadsbolaget 

Herrljungabostäder AB i uppdrag att genomföra en ekonomisk analys vid simulering av 

nya flerfamiljshus. En uppdragsbeskrivning följde med beslutet, och i den fanns ett antal 

parametrar som bolaget behövde ta hänsyn till. Vissa parametrar skulle bolaget själva 

bedöma och uppskatta utifrån deras profession och kunskap.  

Herrljungabostäder har återkommit med en rapport och redogjort för simulerade scenarier 

utifrån kommunfullmäktiges uppdragsbeskrivning. I rapporten konstateras att bolaget har 

förmågan att klara av de simulerade nybyggnationerna utan krav på ägartillskott. 

Soliditeten kommer att befinna sig över nivån som är fastställd i ägardirektivet. Under den 

kommande tioårsperioden kommer soliditetsmåttet vid nybyggnation även att öka.  

Avkastningen kommer att vara stabil i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna. 

Dock kommer inte ägardirektivets krav på avkastning att kunna uppfyllas. Bolaget kommer 

under den kommande tioårsperioden att befinna sig på 2-2,4 % i avkastning i förhållande 

till fastigheternas marknadsvärde. Anpassningar i hyresnivåer alternativt 

underhållskostnader skulle kunna öka avkastningen, men avvägningen kan vara svår. En 

minskad underhållsbudget kan på sikt vara sämre för fastigheternas värde och drift då fler 

oförutsägbara åtgärder kan behöva genomföras.   

Vid förändrade förutsättningar är det av vikt att nya siffror tas fram i modellen för att se hur 

det nya ekonomiska läget prognostiseras. Förutsättningar kan ändras, vilket med största 

sannolikhet också är troligt då många antaganden är gjorda utifrån nu kända fakta och 

uppskattningar.  

Den ekonomiska analysen ger en god bild över vad som händer i bolagets ekonomi vid 

nybyggnation och är ett bra beslutsstöd i vilka kommande investeringar som ska 

genomföras. Analysen ger också ett bra underlag för diskussioner mellan kommunens 

politiker och bolagets styrelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08 

Rapport från Herrljungabostäder (affärssekretess) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärende 8



KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Linda Rudenwall 

Tjänsteskrivelse 

2020-05-08 
DNR KS 44/2020    

Sid 2 av 2 

2. Kommunfullmäktige föreslås ge Herrljungabostäder AB:s styrelse i uppdrag att

genomföra nybyggnation av 32 lägenheter som aktiveras senast 2022-01-01, 16

lägenheter som aktiveras senast 2025-01-01 samt 16 lägenheter som aktiveras

senast 2028-01-01.

Linda Rudenwall 

Ekonomichef 

Expedieras till: Herrljungabostäder 

Ärende 8
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2020-03-09
sid
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KF§ 31
KS g 25

DNR KS 44/2020 993

Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser för
bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under
2020-2029

Sammanfattning
Herrljunga kommuns vision lyder “Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett
övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare
behöver kommunen öka inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att
erbjuda både potentiella och befintliga invånare tilltalande bostäder i attraktiva
lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för att invånarantalet ökar.

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra
förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och
Tallen. Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger
möjlighet till något mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus
på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. Ytterligare planer som framöver är aktuella för
bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50 lägenheter och Lyckan 25
lägenheter).

Utifrån Herrljunga kommuns vision om befolkningstillväxt föreslås
kommunfullmäktige ge ett uppdrag till kommunens bostadsbolag,
Herrljungabostäder AB, om att genomföra en ekonomisk analys vid simulering av
nya flerfamiljshus. En långsiktig ekonomisk analys behöver göras för att kunna
bedöma om kommande investeringar ska genomföras. Analysen ger också ett bra
underlag för diskussioner mellan kommunens politiker och bolagets styrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05
Förslag till uppdragsbeskrivning daterat 2020-02-05

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge Henljungabostäder AB i uppdrag att
analysera konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre
flerfamiljshus under 2020-2029.

• Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning.

Ordföranden föreslår att svarstiden ändras till den 30 april 2020.

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

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu rn

2020-03-09
sid .

11

Fortsättning KF § 31
Fortsättning KS § 25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Henljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för

bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-2029.
2. Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning

(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18).
3. Svarstiden ändras till den 30 april 2020.

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

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Herrljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för

bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-2029.
2. Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivrring

(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18).
3. Svarstiden ändras till den 30 april 2020.

Expedieras till: Henljungabostäder AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign
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/

/
Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1, KS 6 25/2020-02-18

DIARIENUMMER: KS 44/2020 993

FASTSTÄLLD: KF § XX/2020-
03-09

DOKUMENTANS VAR: Ekonomichef

Uppdragsbeskrivning
Dokumentet beskriver Herrljunga kommuns uppdrag till Henljungabostäder AB, som
beslutades av kommunfullmäktige 2020-03-09 (KF § XX).
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Bilaga 1, KS § 25/2020-02-18

Bakgrund
Herrljunga kommuns vision lyder “Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa“ med ett övergripande
mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare behöver kommunen öka

inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att erbjuda både potentiella och befintliga
invånare tilltalande bostäder i attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för
att invånarantalet ökar.

Tillgänglighet, närhet och energieffektivitet är några begrepp som finns att läsa om i
kommunens riktlinjer och analys för bostadspolitik. Ytterligare faktorer som är viktiga för
invånaren är god skolgång, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande

kultur- och föreningsliv. Herrljunga kan erbjuda närhet och småskalighet med
småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen, som genom

järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme.

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra

förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby del II och Tallen.
Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1:19 och Horsby del II ger möjlighet till något

mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter.
Ytterligare planer som framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter).

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att utifrån nedanstående uppgifter simulera och göra en ekonomisk analys som

visar påverkan på resultatet, balansräkning och nyckeltal över en tioårsperiod från och med
2020- 12-31

•

•

•

Under 2020-2021 bygga ett flerfamiljshus med totalt 32 lägenheter, aktivering 2022-01-
01

Under 2023-2024 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2025-01-
01

Under 2026-2027 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2028-01-
01

Balansräkning för vart och ett av åren över en tioårsperiod ska finnas i underlaget. Perioden ska

vara 2020-12-3 1 till 2029-12-3 1 . Nyckeltal och uppgifter som ska finnas med i analysen är

resultat i kronor efter avskrivningar och finansnetto, avkastning i procent (enligt ägardirektivet),
soliditet i procent (enligt ägardirektivet) samt kassalikviditet. Ytterligare nyckeltal som

Henijungabostäder finner viktiga att lyfta fram kan läggas till i underlaget.

• Schablonberäkningar gör Herrljungabostäder utifrån gällande byggkostnad för projekten.

• Olika ränteantaganden ska göras för att se effekterna vid olika räntesatser.

• Eventuella nedskrivningsbehov ska bedömas.

.\N
1
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• Löpande verksamheten inklusive hyresintäkter bedömer Henljungabostäder utifrån
kända fakta och nuläge.

• Eventuella ägartillskott ska bedömas

Alla gorda antaganden ska redogöras för i analysen.

Nossan Förvaltningsaktiebolag finns som ett stöd i arbetet med simuleringen.

Svaret ska vara kommunkansliet (herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se) och
ekonomichefen (linda.rudenwall@vargarda.se) till handa senast den 1 7 april 2020.

I'\
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 15

KS § 88 DNR KS 11 O/2020 992

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 Sjuhärads
Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen

Sammanfattning
Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2020 årsredovisning 2019 för Sju:härads
Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till
förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2019

tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-22
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2019
Revisionsberättelse för Sjuhärads samordnihgsförbund 2019
Revisorsbiträdenas PM
Revisionsberättelse KPMG

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2019 för
Sjuhärads Samordningsförbund.

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess
ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.
2. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbtmd och dess ledamöter

beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Expedieras till: Sjuhärads samordningsförbund

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/IF
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KOMMUNSTYRELSE-

FÖRVALTNING 

Linda Rudenwall 

Tjänsteskrivelse 

2020-04-22 
DNR KS 110/2020 992 

Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 för Sjuhärads 
Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 

Sammanfattning  
Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2020 årsredovisning 2019 för Sjuhärads 

Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till 

förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I 

revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2019 tillstyrker revisorerna att 

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-22 

Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2019 

Revisionsberättelse för Sjuhärads samordningsförbund 2019 

Revisorsbiträdenas PM 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2019 för Sjuhärads

Samordningsförbund.

2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter

ansvarsfrihet för år 2019.

Linda Rudenwall 

Ekonomichef 

Expedieras till: 

För kännedom 

till:

Sjuhärads samordningsförbund 

Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



Ärende 9



HP 1:1:’===::::1'~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 16

KS 9 89 DNR KS 111/2020 992

Godkännande av årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst
samt prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst skickas ut till samtliga
medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om
ansvarsfrihet. Förfarandet sker i enlighet med Tolkförmedling Västs
förbundsordning (g 16). I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga
kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande
verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås

genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till
tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala
intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska
debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Efterfrågan av tolktjänster var för 2019 något högre än budgeterat. Utfallet blev
drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att
medlemmarna under året i större utsträckning köpt tolktjänster från förbundet
bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019
blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Revisionen bedömer
att Tolkförmedling Väst har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskävelse i ärendet daterad 2020-04-22
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 397/2020-03-27
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse 2019

PwC PM avseende årsredovisning

Jäv
Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S) och Christina Abrahamsson (M) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen för 2019 för
Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för
Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2019.

•

Magnus Fredriksen (S) föreslår att Kari Hellstadius (S) justerar paragrafen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7lb
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2020-05-25
Sid 17

Fortsättning KS § 89

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Magnus Fredriksens (S) förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Ordföranden frågar om punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kari Hellstadius (S) justerar paragrafen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet

för år 2019.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4, rh
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KOMMUNSTYRELSE-

FÖRVALTNING 

Linda Rudenwall 

Tjänsteskrivelse 

2020-04-22 
DNR KS 111/2020 992 

Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2019 

Sammanfattning  
Årsredovisning för 2019 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att 

godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med TFVs 

förbundsordning (16§).  

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets 

intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara 

kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största 

kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och 

de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera 

medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Efterfrågan av tolktjänster var 

för 2019 något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler 

uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster 

från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019 

blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-22 

Årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag från direktionen 

Revisionsberättelse 2019 

PM avseende årsredovisning 

Förbundsordning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen för 2019 för

Tolkförmedling Väst.

2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling

Väst ansvarsfrihet för år 2019.

Linda Rudenwall 

Ekonomichef 

Expedieras till: Tolkförmedling Väst 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0011-1 

2020-03-27 

1 (2) 

Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler.

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan.

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör

pga utdragen upphandlingsprocess.
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats.

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2

• Internkontrollrapport, 20/0011-3

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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ÅRSREDOVISNING 

Dnr 20/0011-2 

2020-03-27 

Årsredovisning 2019 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  

Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  

Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 

De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 

De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019
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Ärende 10



7 (30) 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 

Tolkförmedling Väst 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

• arbetar miljömedvetet.

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  

För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 

Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 

För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 

För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 % 
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 % 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 % 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 % 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 % 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 % 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 % 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 % 

Målet uppnått Målet ej uppnått 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken. 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt 
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 

Ärende 10



11 (30) 

Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 

Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 

Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  

VGR 72%

Göteborgs 
stad 14%

Övriga medlems-
kommuner 15%

Icke medlemmar 0%
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 

Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 

Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

Figur 6 Organisationsschema.
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 

Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 

Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 

Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 

Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 

Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  

Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 

Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 

Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 

Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  

Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 

Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 

Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 

Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang. 

För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  

Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 

Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten. 

4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  

Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 

År 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade 

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  

Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 

Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal. 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   

Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 

En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 

Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 

Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 

Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 

Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 

Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 

Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  

Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 

Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr. 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat

• Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel. 

Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  

Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 

Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 

Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  

De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  

Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  

Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 

Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424 

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER 

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader 29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT 

5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506

Avskrivningar 3 -24 -104

Verksamhetens nettokostnader 5 898 5 330 

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37

Resultat före extraordinära poster 5 867 5 295 

Extraordinära poster 0 0 

Årets resultat 5 867 5 295 

Ärende 10



24 (30) 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

Budgetomslutning  

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

Resultat 

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

Nyckeltal 

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar 3 007 0 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar 59 433 61 561 

Summa tillgångar 62 440 61 561 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997 2 779 

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital 30 864 29 455 

Skulder  

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder 31 576 32 106 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 
Not 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 10 5 867 5 295 

Justering för av- och nedskrivning 3 24 104 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 5 891 5 399 

Minskning kortfristiga fordringar 2 817 -1 010

Minskning kortfristiga skulder -530 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 178 5 019

Investeringsverksamheten 

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 031 0 

Finansieringsverksamheten 

Andelskapital 12 218 0 

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 458 0 

Årets kassaflöde 689 5 019 

Likvida medel vid årets början 17 584 12 565 

Likvida medel vid årets slut 18 273 17 584 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

Not 

1 Verksamhetens intäkter 

Förmedlingstjänster 219 946 203 744 

Övriga intäkter 424 196 

Summa 220 370 203 940 

2 Verksamhetens kostnader 

Direktionskostnader 784 575 

Sociala avgifter direktion 269 192 

Personalkostnader 22 713 22 673 

Sociala avgifter personal  6 812 7 086 

Arvoden och ersättning tolkar 141 236 127 937 

Sociala avgifter tolkar 30 306 28 268 

Tolkutbildning 755 1 244 

Lokalkostnader 3 568 2 966 

Dator/IT/telefoni/post 3 529 3 174 

Inventarier, förbrukningsmaterial  384 675 

Administrativa- och konsulttjänster 4 092 3 716 

Summa 214 448 198 506 

3 Avskrivningar 

Inventarier 24 104 

Summa 24 104 

4 Finansiella intäkter 

Ränteintäkter 7 2 

Summa 7 2 

5 Finansiella kostnader 

Räntekostnad  1 1 

Övriga finansiella kostnader 37 36 

Summa 38 37 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

Anläggningstillgångar 

6 Immateriella anläggningstillgångar 

Pågående investeringar 

- Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671 0 

och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020 

Summa 2 671 0 

7 Inventarier 
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Anskaffningsvärde 1 241 1 241 

Ackumulerade avskrivningar -1 241 -1 137

Årets investering  360

Årets avskrivning -24 -104

Utgående bokfört värde 336 0 

8 Fordringar 

Kundfordringar 25 217 23 602 

Div. kortfristiga fordringar 10 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933 20 375 

Summa 41 160 43 977 

9 Kassa och bank 

Bank 18 273 17 584 

Summa 18 273 17 584 

10 Allmänt eget kapital 

Balanserat resultat 26 676 21 381 

Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676 0 

Andelskapital, medlemskommuner 2 997 2 779 

Årets/periodens resultat 5 867 5 295 

Summa 30 864 29 455 

11 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 622 1 768 

Moms 8 369 7 787 

Personalens skatter och avgifter 3 402 3 228 

Skulder till anställda 0 1 

Upplupna semesterlöner 882 983 

Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560 11 823 

Övriga upplupna kostnader 5 741 6 516 

Summa 31 576 32 106 

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 

12 Andelskapital 

Årets förändring av andelskapital 218 0 
Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare 

2019 tillkom 12 nya medlemskommuner 

Summa 218 0 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 

Åke Björk Christina Abrahamsson 

Ordförande Vice ordförande 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se
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1 § Namn och säte 

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. 

Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 

Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 

Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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KS § 91 DNR KS 222/2019 992

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst

Sammanfattning
Herrljunga kommun är sedan 2017 medlemmar i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst som erbjuder språktolk- och översättningstjänster.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har nu beslutat att öppna upp för nya
medlemmar till förbundet, beslutet gäller för kommuner inom Västra Götalands
län. Med anledning av detta revideras nu Tolkförmedlings Västs förbundsordning
och samtliga medlemmar behöver fatta beslut om ny förbundsordning. Varje
medlems ful}mäktigebeslut måste vara förbundet tillhanda senast den 3 1
september 2020, detta innebär att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun bör
besluta om ny förbundsordning senast vid fullmäktiges sammanträde den 15
september.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-21
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 401/2020-03-27
Förbundsordning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Tidsplan för nya medlemmar till Tolkförmedling Väst

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
godkänns.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

godkänns (bilaga 1, KS § 91/2020-05-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst

Justerandes sign

G&
Utdragsbestyrkande

HCP
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KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

Moa Andersson 

Tjänsteskrivelse 

2020-04-21 
DNR KS 222/2019 992    

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 

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är sedan 2017 medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

som erbjuder språktolk- och översättningstjänster. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 

nu beslutat att öppna upp för nya medlemmar till förbundet, beslutet gäller för kommuner 

inom Västra Götalands län. Med anledning av detta revideras nu Tolkförmedlings Västs 

förbundsordning och samtliga medlemmar behöver fatta beslut om ny förbundsordning. 

Varje medlems fullmäktigebeslut måste vara förbundet tillhanda senast den 31 september 

2020, detta innebär att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun bör besluta om ny 

förbundsordning senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 september.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-21 

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 2020-03-27 

Förbundsordning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

Tidsplan för nya medlemmar till Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns. 

Moa Andersson 

Nämndsamordnare 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
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Dnr 20/0013-3 Bilaga 

Revideringskommentarer 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

ED2: Information flyttad till § 6 

ED3: Information finns under § 10 

ED4: Informationen finns under § 5 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation. 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

ED7: Tidigare § 17. 

ED8: Står under paragraf 19. 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation. 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

ED12: Står under § 19. 

Ärende 11



Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

Diarienummer: 

20/0013-3 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare 
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Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 

kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 

Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 

ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 

Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 

direktionen.[ED1] 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 

8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 

täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 

vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna 

borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet 

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 

förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 

av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 

budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 

den 30 september före verksamhetsåret. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 

ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 

till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 

ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 

förbundsordning. 

22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 

utträdet. 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen 
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Tidsplan 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde 

januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning. 

Process 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar 4 nov 2019 - 6 mars 2020 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

6. Val av representanter till direktionen

7. Inträde i förbundet

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

27 mars 2020 

10 april 2020 - 30 sept 2020

hösten 2020 

okt - nov 2020 

1 jan 2021 

jan 2021 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar

Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande 

kommuner i Västra Götalands län.  

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt 

ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020. 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. 

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet 

medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.  

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya 

antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har

antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 

om förbundets tjänster och verksamhet.  

6. Val av representanter till direktionen

Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets 

direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i 

medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 

församling och styrelse. 
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7. Inträde i förbundet
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 

översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 

på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 

avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 

medlemmar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 29

KS § 99 DNR KS 128/2020 617

Avgifter för Kulturskolan

Sammanfattning
Kulturskolan har ett behov av att revidera avgifterna inför framtiden. Under en
kortare period har Kulturskolan kunnat söka statsbidrag från Kulturrådet som
delvis gått till att sänka avgifterna och att hålla nya inriktningar avgiftsfria.
Statsbidragen är till för att Kulturskolan ska kunna prova nya aktiviteter för att nå
nya grupper, och kan endast fås under en begränsad tid. De aktiviteter som blir
framgångsrika och som Kulturskolan vill permanenta, måste kommunen själv ta
ekonomiskt ansvar för. Flertalet av de aktiviteter som har provats har varit
framgångsrika, men tiden för statsbidraget har gått ut. Förslaget till nya avgifter
redovisas nedan. Nuvarande form av syskonrabatt föreslås bibehållas.

250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i någon
annan av Kulturskolans kurser
Gruppundervisnin
Individuell undervisnin

500 kr/termin
750 kr/termin
1 500
kr/termin
300 kr/termin Hyra av instrument

Beslutsunderlag
Bildningsnämnden § 44/2020-04-27

Förslag till beslut
Bildningsnämndens förslag till beslut:

• Föreslagna avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1
augusti 2020.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 augusti 2020

enligt följande tabell :

250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i
någon annan av Kulturskolans kurser
G bundervisnin
1

r
r

500 kr/termin
750 kr/termin
1 500 kr/termin
300 kr/termin

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/4/P
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2020-05-25
Sid 30

Fortsättning KS § 99

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 /4/4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27
Sid 4

BN § 44 DNR UN 63/2020

Avgifter för Kulturskolan

Sammanfattning
Kulturskolan har ett behov av att revidera avgifterna inför framtiden. Under en
kortare period har Kulturskolan kunnat söka statsbidrag från Kulturrådet som
delvis gått till att sänka avgifterna och att hålla nya inriktningar avgiftsfria. Stats-
bidragen är till för att Kulturskolan ska kunna prova nya aktiviteter för att nå nya
grupper, och kan endast fås under en begränsad tid. De aktiviteter som blir fram-
gångsrika och som Kulturskolan vill permanenta, måste kommunen själv ta eko-
nomiskt ansvar för. Flertalet av de aktiviteter som har provats har varit fram-
gångsrika, men tiden för statsbidraget har gått ut.

Förslaget till nya avgifter redovisas nedan. Nuvarande form av syskonrabatt före-
slås kvarstå, vilket innebär att familjer betalar avgift för maximalt två syskon.

250 kr/termin Ensemblespel och körsång, när eleven inte deltar i nå

gon annan av Kulturskolans kurser

Gruppundervisning

Individuell undervisning

Vuxna elever, individuell undervisning

Hyra av instrument

500 kr/termin
750 kr/termin
1500 kr/termin
300 kr/termin

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-12

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna avgifter för Kulturskolan att
gälla från och med 1 augusti 2020.

Presidiets förslag till beslut:

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagna avgifter för Kulturskolan antas att gälla från och med 1 au-

gusti 2020.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign

rh
Utdragsbestyrkande

tb
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gP HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 31

KS § 100 DNR KS 135/2020 213

Nya ersättningsnivåer för jaktarrenden

Sammanfattning
Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark på totalt 321 hektar till nio
jaktlag. Dessa jaktlag jagar med full jakträtt eller så kallad reducerad jakträtt.
Reducerad jakträtt innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag
för skadeskjutet eller trafikskadat vilt som enligt 3 § Jaktstadgan ska uppspåras
och avlivas utan dröjsmål. Tekniska förvaltningen har sett över allajaktarrenden
för att få en rättvisare avgiftsnivå. Vid översynen upptäcktes att det skiljer allt för
mycket mellan arrendena och i synnerhet mot den prisstatistik som råder i Västra
Götaland. Synpunkter avseende ersättningsnivån inhämtades från samtliga
jaktlag under 2017. Tekniska nämnden lämnar nu förslag om att godkänna nya
ersättningsnivåer för full jakträtt och reducerad jakträtt.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 44/2020-04-29

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslag till beslut:

• Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/hektar för full
jakträtt och 20 kr/hektar för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller
från jaktåret 202 1/2022.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full

jakträtt och 20 kr/ha för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från
jaktåret 202 1 /2022.

Expedieras till: KommunfhIImäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

Gh
Utdragsbestyrkande

/H (’
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Sid 5

TN § 44 TK 98/2020 213

översyn av jaktarrenden

Sammanfattning
Herrljunga kommun utanenderar kommunal mark på totalt 321 Ha till 9 st
jaktlag. Dessa jaktlag jagar med full jakträtt eller sk reducerad jakträtt. Reducerad
jakträtt innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag av
skadeskjutet eller trafikskadat vilt som enligt 3§ Jaktstadgan skall uppspåras och
avlivas utan dröjsmål.

Tekniska förvaltningen ser över allajaktarrenden för att få en rättvisare
avgiftsnivå. Det skiljer allt för mycket mellan arrendena och i synnerhet mot den
prisstatistik som råder i Västra Götaland. Synpunkter avseende ersättningsnivån
inhämtades från samtliga jaktlag
under 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-14
Förteckning över jaktarrendeavtal
Mall för jaktarrendekontrakt

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Nya ersättningsnivåer godkänns och lämnas till kommunfullmäktige för
beslut. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full jakträtt och 20 kr/ha för
reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från jaktåret 2021/2022.
Samtliga jaktarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och
framtida uppräkning.
Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma
kontraktsperiod.
Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef

för Gata och Park.
e

•

•

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full

jakträtt och 20 kr/ha för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från
jaktåret 202 1/2022.

Tekniska nämndens beslut
1. Samtliga jaktarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och

framtida uppräkning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

#4

Ärende 13



gp 1::T:IG,",:::="
Fortsättning TN § 44

2. Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma
kontraktsperiod.

3 . Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef
för Gata och Park.

SAMM ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Sid 6

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIÅ 1-s
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25
Sid 32

KS § 101 DNR KS 134/2020 730

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS 2020-
03 31

Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 g SOL och 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Totalt 1 1 rapporterade ärenden varav 6 är verkställda eller av annan orsak
avslutade Äldreomsorg: Två beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt.
Väntetider i dessa två ärenden är mellan 5-7 månader. Ärendet gällande
kontaktperson har avslutats på enskilds egen begäran då behov inte längre
föreligger. Individ- och familjeomsorg: Tre rapporterade ärenden gällande
kontaktfamilj och kontaktperson. Bland dessa är ett ärende verkställt och ett
ärende avslutat, tidsbegränsat och utan fortsatta behov. Personen med ej
verkställt beslut om kontaktfamilj har ansökt om insatser enligt LSS och därför
velat avvakta.

LSS: Fem rapporterade ärenden varav ett ärende, kontaktperson är verkställt
under en kort tid men åtenapporterat då det uppstått ett avbrott i verkställigheten.
Ett ärende är avslutat på enskilds egen begäran då det inte är aktuellt att flytta till
ett boende. För verkställighet i övriga ärenden behöver det finnas lämpliga
personer/familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 70/2020-04-28
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-03-31
(bilaga 1, SN § 70/2020-04-28)

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per
2019-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28).

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2020-05-25
Sid 33

Fortsättning KS § 101

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

2019-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28).

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

.4(/')
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HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2020-04-09

Rapportering av ej verkstäUda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd
Särskilt boende
Kontaktperson
Särskilt boende

Datum för beslut
2019-08-21
2019- 10-09
201 9-12-03

Datum för avbrott Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
Man
Man

Verk/avs2,
2020-03- 10
2020-0 1-29

Funktionshinderomsorg

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

Individ och famitjeomsorg

Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson

Datum för beslut Datum för avbrott Individ
20 1 9-03-06 Ungdom

2019-07-08 Vuxen
2019- 10-03 Vuxen

Kön
Pojke
Man
Man

Verks/avs.

2020-03-25
2020-02-01

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKFIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Korttidsvistelse

Datum för beslut
201 8-11-05
2019-02-28
2019-06-18
2019- 10-01

Datum för avbrott Individ
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Pojke
Kvinna
Flicka
Pojke
Flicka

Verks/avs.

Ledsagarservice
Kontaktperson
Boende barn-unga

2019-12-15
2020-03-09

Kontaktperson 2019-12-3 1

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/KvalitetssaInordnare

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

/'rc- QR
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SAMM ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
Sid 8

SN § 70 DNR SN 51/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS 2020-
03-31

Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gyrmande beslut enligt 4 kap 1 g SOL och 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. An-
ledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Totalt 1 1 rapporterade ärenden varav 6 är verkställda eller av annan orsak avslu-
tade

Äldreomsorg
Två beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ären-
den är mellan 5-7 månader. Ärendet gällande kontaktperson har avslutats på en-
skilds egen begäran då behov inte längre föreligger.

Individ och familjeomsorg
Tre rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj och kontaktperson. Bland dessa
är ett ärende verkställt och ett ärende avslutat, tidsbegränsat och utan fortsatta
behov. Personen med ej verkställt beslut om kontaktfamilj har ansökt om insatser
enligt LSS och därför velat avvakta.

LSS

Fem rapporterade ärenden varav ett ärende, kontaktperson är verkställt under en
kort tid men åter rapporterat då det uppstått ett avbrott i verkställigheten. Ett
ärende är avslutat på enskildes egen begäran då det inte är aktuellt att flytta till ett
boende. För verkställighet i övriga ärenden behöver det finnas lämpliga perso-
ner/familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS 2020-03-3 1

Justerandes sign

-\ -a {"
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
Sid 9

Forts SN § 70

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-03-31 till
handlingarna.

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

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

2019-03-3 1 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2020-04-09

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd
Särskilt boende

Kontaktperson
Särskilt boende

Datum för beslut Datum för avbrott
2019-08-21
201 9- 1 0-09
2019- 12-03

Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön Verk/avs2.
Kvinna 2020-03- 10
Man 2020-0 1 -29
Man

Funktionshinderomsorg

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

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson

Datum för beslut Datum för avbrott Individ
201 9-03-06 Ungdom

201 9-07-08 Vuxen
20 19- 1 0-03 Vuxen

Kön
Pojke
Man
Man

Verks/avs.

2020-03 -25
2020-02-01

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Korttidsvistelse

Datum för beslut
2018-11-05
20 1 9-02-28
2019-06-18
2019- 10-01

Datum för avbrott Individ
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Pojke
Kvinna
Flicka
Pojke
Flicka

Verks/avs.

Ledsagarservice
Kontaktperson
Boende barn-unga

2019-12-15
2020-03-09

Kontaktperson 2019-12-31

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssarnordnare

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

Centerpartiet nominerar Emma Blomdahl Wahlberg  att tillträda 

som ledamot i socialnämnden från och med 2020-08-01. 

Jessica Pehrson 

Ärende 15
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Sverigedemokraterna nominera r Jacob Brendelius (Kd) till ordinarie ledamot i

Kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

Herrljunga 2020-05-31

Peter Möller – Gruppledare Sverigedemokraterna

Ärende 16
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HERRLJUNGAKoMMUN 
de 19 

Medborgarförslag. 

Kommunstyrelsen 

201� -06- 0 5 

Jj6 tDW 
Bctcc3g 

020-05-27

Vad vill jag: Lämna ett förslag att anordna ett utegym i Herrljungas stadspark. 

Varför: Det finns flera olika skäl till att detta skulle vara bra: 

• Det finns en lekplats där man kan ha barnen under tiden som man tränar.

• Vi kommer med största sannolikhet att få tillbaka något som liknar Corona

viruset i framtiden, då är det bra att kunna vistas utomhus och ha

träningsmöjligheter istället för att träna inomhus.

• Många studier visar ju att vi rör oss för lite, nu får man en större valfrihet om

man inte gillar att gå på ett inomhusgym.

• Platsen i parken räcker till för ett utomhusgym.

• Stadsparken skulle utnyttjas till något bra som främjar folkhälsan.

• Skolor skulle kunna nyttja det på gymnastiklektionerna.

• Det blir synergieffekter med att gamla och unga som träffas och tränar.

• M.m.

Om man vill ha ideer så finns det ett exemplariskt utomhusgym i Hjo i anslutning till 

en lekplats som passar alla åldersgrupper gatnmal som ung. 

Jonas Myren 

Namnförtydligande 



Årsredovisning för 

Herrljunga Elektriska Aktiebolag 
556006-9816 

Räkenskapsåret 
2019-01-01 - 2019-12-31 
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
sid 10

SN § 71 DNR SN 60/2020

Tillfälliga omsorgsinsatser vid vistelse i Herrljunga kommun

Sammanfattning
Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge med samhällsspridning av coro-
naviruset covid- 19. Socialnämndens verksamheter inklusive kommunal hälso-

och sjukvård berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän spridning av smitta. Detta
eftersom delar av personalen insjuknar samtidigt som behovet av insatser från
den kommunala hälso- och sjukvården ökar. Även om all tillgänglig extraperso-
naI kallas in och resurser omfördelas uppstår det situationer som kräver svåra
omprioriteringar för att säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodo-
ses blir tillgodosedda. Detta innebär att personer med tillfällig vistelse i kommu-
nen inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hem-
tjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Socialnämnden uppmärksammar Sveriges kommuner på att brukare med
tillfälliga vistelser i Herrljunga kommun inte kommer att kunna garante-
ras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten under perioden
2020-04-28 till och med 2020-1 0-30.

•

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

Socialnämndens beslut
1. Sveriges kommuner uppmärksammas på att brukare med tillfälliga vistel-

ser i Herrljunga kommun inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsat-
ser från den kommunala hemtjänsten under perioden 2020-04-28 till och
med 2020- 1 0-30.

För kännedom till: Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Samtliga Sveriges kommuner
Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

A,p’n
Utdragsbestyrkande

.L.
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BESLUT

Dnr:

1/2

2020-05-20

201-20132-2020

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
11 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Herrljunga
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Peter Müller
Avgången ledamot: Jimmie Stranne

Någon ny ersättare kunde inte utses.

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

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

Herrljunga

Ledamot Ersättare

Tommy Thulin
Peter Müller *
Marco Glad
Jacob Brendelius

Meddelande 6
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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.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Herrljunga kommun
Ny ledamot
Sverigedemokraterna

Meddelande 6



BESLUT

Dnr:

1/1

2020-05-20

201-20136-2020

Avgången ledamot i kommunfullmäktige

Kommun: Herrljunga
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ledamot: Tommy Thulin

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

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.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Herrljunga kommun
Ny ledamot
Sverigedemokraterna

Meddelande 7
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