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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-05-28 

KS § 90 DNR KS 34/2018 942 

Tertialrapport för Herrljunga kommun per 2018-04-30 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över utfall och budget för 
perioden januari-april samt en prognos för helåret 2018. 

Resultat för kommunen per 30 april är -8 400 tkr mot budgeterat -2 023 tkr. 
Budgeten per april är negativ på grund av att budget för lönerevision ligger på 
nästkommande period. Avvikelse från budget -6 400 tkr varav -3 200 är 
verksamhetens nettokostnader, + 1 100 tkr avser avskrivningar och -4 300 är 
skatteintäkter och finansiella intäkter/kostnader. 

Avvikelsen för verksamhetens nettokostnader återfinns främst inom de gemensamma 
övergripande kostnaderna. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse per 30 april på 
1 500 tkr. 

Prognos + 706 tkr där lägre avskrivningskostnader bidrar positivt medan lägre 
skatteintäkter bidrar negativt till prognostiserat resultat. Verksamheterna inkl. 
gemensamma övergripande kostnader prognostiserar en negativ avvikelse från 
budget med 3 450 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18 
Förstärkt månadsrapport per 2018-04-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-05-28 

KS § 92 DNR KS 105/2018 942 

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund år 2017 

Sammanfattning 
Årsredovisning har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Som 
medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och 
ekonomisk redovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-07 
Årsredovisning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017 
Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017 
Revisionsredogörelse 
Protokollsutdrag 2018-02-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 
årsredovisningen från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017. 

• För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet och räkenskaper. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning 

årsredovisningen från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017. 
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års 

verksamhet och räkenskaper. 

Expedieras till: Kommunfu ll mäktige, Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund 
För kännedom 
till: 

Juslerandes sign 

-~ 
Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-05-28 

KS § 93 DNR KS 106/2018 942 

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen - Sjuhärads 
kommunalförbund 

Sammanfattning 
Budget och verksamhetsplan år 2018 har inkommit från Boråsregionen. 
Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamhet och 3 7 kronor är för finansiering av tillväxmedel. 
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 
000 000 är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som 
finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr 
i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år 
på 17,5 mkr varav medlemskommunema skjuter till 8 mkr och Västra 
Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan 
olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2017-12-08 
Budget och verksamhets plan 2018 för Boråsregionen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2018 samt 
medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2018 samt 

medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

Ex11edieras till : Kommunfullmäktige , Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-05-28 

KS § 94 DNR KS 97/2018 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2018-03-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §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 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Två rapporterade ärenden gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre varav 
det ena är verkställt vid rapporteringstillfället. Rapporterat ärende som gäller 
kontaktperson har avslutats utan verkställighet då person har avlidit. 

Av Individ och familjeomsorgens rapporterade ärende gällande jourplacering har den 
enskilde tackat nej till tidigare erbjuden insats. Beslutet är nu verkställt efter ca 8 
månader från datum för beslutet. Två rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj, 
båda är verkställda efter ca 3,5 månader från datum för besluten 

Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är 
svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid 
rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 3 ,5 till 13 
månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också föremål hos 
tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten om särskild 
avgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesrkivelse i ärendet daterad 2018-04-13 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till 
handlingarna. 

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

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-05-28 

F 01isättning KS § 94 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna. 

Expcdicrns till: Ko111111unfullmäklige 
För J;iinncdom 
till: 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-05-28 

KS § 95 DNR KS 84/2018 942 

Tillägg till "Riktlinjerför handläggning av taxor och avgifter"
Boendeavgift för korttidsplatserna 

Sammanfattning 
Utifrån beläggningen på Furuhagen och det ekonomiska läget i kommunen ser 
förvaltningen ett behov av att införa en boendeavgift på Furuhagen. Socialnämnden 
skulle på ett helår kunna få in intäkter på ca 200 tkr/år vid en beläggning på 8 
brukare under förutsättning att alla brukare har ett avgiftsutrymme. 

Förvaltningen föreslår därför följande komplettering till "Riktlinje för handläggning 
av taxor och avgifter": 
Avgiften per månad för bostad på korttiden fastställs till en tolftedel av 0,5539 av 
pris bas beloppet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-11 
Riktlinje handläggning av taxor och avgifter 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera "Riktlinjer 
handläggning av taxor och avgifter" enligt förslag. 

Beslutsgång 
Anette Rundström (S) föreslår att kostnaden för boendeavgift för korttidsplatserna 
inte ska införas. 

Elin Alavik (L) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag. 

Ronnie Rexwall (KV) och Christina Abrahamsson (M) bifaller socialnämndens 
förslag. 

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

Omröstning 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med socialnämndens förslag 
Nej - i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 95/2018-05-28). 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-05-28 

Fortsättning § 95 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. "Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter" revideras enligt 

socialnämndens förslag. 

Reservation 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Juslerandes sign 

•t( 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-05-28 

KS § 96 DNR KS 99/2018 545 

Framtagande av kommunal va-plan 

Sammanfattning 
Att planera för vatten är ett sätt för kommunen att uppfylla en rad av de krav som 
ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och nationella mål. I den översiktsplan som 
antogs i kommunfullmäktige under hösten 201 7 anges att ett fortsatt arbete inom 
översiktlig planering behövs och behovet av en va-plan lyfts särskilt. Syftet med en 
va-plan är att säkerställa vatten- och avloppsförsörjning på lång sikt. 

Förslag på upplägg diskuterades med konsult vid uppstartsmöte 4 maj där personal 
från tekniska förvaltningen, KS förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen och från 
Herrljunga Vatten AB deltog. Enligt förslaget ska planen som minimum innehålla 
va-översikt, beskrivning av potentiella framtida dricksvattenresurser och 
identifiering av områden med behov av kommunalt va. 

Då kommunens översiktsplan anger arbete med va-plan som en viktig fortsättning 
och då det finns tillgängliga resurser för arbetet är bedömningen att en va-plan bör 
tas fram. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-30 
Kommunens Översiktsplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en va-plan i samarbete med Herrljunga 
vatten AB. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en va-plan i samarbete med Herrljunga 

vatten AB. 

Expedieras till: Elaine Larsson, samhällsplanerare 
För kännedom Herrljunga Vatten AB 
till: 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2018-05-28 

KS § 97 DNR KS 112/2018 606 

Verksamhetsbidrag till Gäsene Cafe 

Sammanfattning 
Gäsene cafä ska erbjuda en träffpunkt med möjlighet till gemenskap genom 
cafäverksamhet och aktiviteter. Verksamheten är inte vinstdrivande utan ska drivas 
enligt självkostnadsprincipen. Verksamheten är diakonal/social. Gäsene cafä har 
öppen verksamhet tre dagar per vecka. Övriga dagar sker förberedelser, 
arbetssökning och utbildning. Målsättningen med Gäsene cafä är att erbjuda personer 
som står utanför arbetsmarknaden social träning, en fortsatt karriär inom arbetslivet, 
en plattform att växa i självförtroende och som människa. En mötesplats för alla som 
bor i Ljung med omnejd. En mötesplats med möjlighet till social gemenskap och 
aktiviteter som motverkar de höga ohälsotalen. 

Herrljunga pastorat har verksamhetsansvaret, står för anställningar, arbetsledning, 
handledning och kontakter med arbetsförmedlingen. Pastoratet står för 
administrationskostnader. Herrljunga kommun ställer lokaler till förfogande på 
Gäsenegården och bidrar med ekonomiskt stöd. Arbetsförmedlingen anvisar 
personer som är i behov av åtgärdsprogram som jobb och utvecklingsgaranti, m.fl. 
där anordnarbidrag utgår. Projekttid 2018-01-01 - 2018-12-31. 
Ett samarbete mellan Herrljunga kommun och Herrljunga pastorat. 

Vi skapar härmed arbetstillfällen och ger möjlighet att fortsätta driften av Gäsene 
cafä till en mycket låg kostnad. Cafäverksamheten har gett och ger en betydelsefull 
och social gemenskap med ökad livskvalite för boende på Stationsvägen i Ljung, 
samt pensionärer och daglediga i Ljung med omnejd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beviljar ett verksamhetsbidrag i form av lönebidrag samt 
verksamhetskostnader för en arbetsledare på Gäsene Cafä med 150 000 kr 
under 2018. 

• Projektet belastar kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling med 
150 000 kr. 

Beslutsgång 
Christina Abrahamsson (M) och Gunnar Andersson (M) bifaller ordförandens 
förslag. 

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

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-05-28 

Fortsättning KS § 97 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar ett verksamhetsbidrag i form av lönebidrag samt 

verksamhetskostnader för en arbetsledare på Gäsene Cafä med 150 000 kr 
under 2018. 

2. Projektet belastar kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling med 
150 000 kr . 

Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-05-28 

KS § 98 DNR KS 110/2018 101 

Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning(GDPR) att gälla, 
dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande lagstiftning PUL. 
Herrljunga kommun har tidigare antagit Policy för informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering vilken anger kommunens viljeinriktning och övergripande 
principer gällande arbetet med informationssäkerhet och personuppgiftshantering. 
Hur arbetet ska bedrivas i verksamheten konkretiseras i Riktlinjer för 
informationssäkerhet och Riktlinjer för personuppgiftshantering. 
Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun ska fungera som ett stöd 
för verksamheten, att arbeta med personuppgifter i enlighet med bestämmelser i 
dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-02 
Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun antas. 

Expedieras till: Samtliga nämnder och förvaltningar 
l'ör kännedom 
till: 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-05-28 

KS § 99 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Niels Bredberg, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen om följande: 

Förhandsinformation om rekryteringsprocess av en ny kommundirektör. 
Rekryteringsplan arbetas fram på förvaltningsnivå och vilka lämpliga krav som ska 
ställas på den blivande kommundirektören. Rekryteringsplanen fastställs på 
kommunstyrelsen i Augusti. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2018-05-28 

KS § 100 KS 70/2018 610 

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde 
Alingsås 

Sammanfattning 
Det som hänt i Herrljunga senaste halvåret med ungdomar som skapat oro och som i 
vissa fall kan befaras vara i riskzon för kriminalitet och droger har aktualiserat det 
som kommun och polis tidigare gemensamt identifierat i gemensam lägesbild och i 
samverkansöverenskommelse del 2. 
I syfte att identifiera och arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett 
Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås. 

Beslutsunderlag 
Gemensam lägesbild 2017-05-04 
Samverkansöverenskommelse del 2, antogs av KS 2017-12-19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna och bevilja 
Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner och beviljar Medborgarlöfte mellan 

Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2018-05-28 

KS § I 01 DNR KS 116/2018 948 

Gallringsutredning och gallringsansökan: Arkiverade ekonomiska 
handlingar verksamhetsår 1980 

Sammanfattning 
I kommunens centralarkiv finns två hela årgångar av räkenskaper som skyddas från 
den återkommande gallringen av inaktuella handlingar vars gallringsfrist har löpt ut. 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan föreskriver de gallringsfrister som 
gäller för kommunens handlingar. Fakturor och verifikationer har i denna en 
gallringsfrist på 10 år. Åren är 1974 och 1980. Handlingarna för verksamhetsåret 
1980 saknar relevans för arkivbildningen och bör därmed gallras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beviljar gallring av föreslagna handlingar. Därmed ska 
eventuella tidigare beslut om bevarande rivas upp. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar gallring av föreslagna handlingar. Därmed ska 

eventuella tidigare beslut om bevarande rivas upp. 

Expedieras till Arkiv~rie 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2018-05-28 

KS § 102 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 94/2018 
2017 Herrljunga Elektriska 

2 Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 96/2018 
2017 Herrljunga elkraft AB 

3 Protokoll 2018-04-16 Ordinarie KS 33/2018 
Bolagsstämma Nossan 
F örvaltningsaktiebolag 
Redovisningsår 201 7 

4 Årsredovisning och stämmoprotokoll KS 95/2018 
2017 Herrljunga Vatten AB 

5 Information gällande kommunernas KS postlista 
kontaktpersoner till Länsstyrelsen 2018:12 

6 Byggnadsminnesförklaring av KS postlista 
Fåglaviks station, Hudene 36:1 2018:22 

7 Protokoll nr 68 styrelsesammanträde KS 33/2018 
2018-04-16 Nossan Förvaltnings AB 

8 Plan för skogsbrandbevakning med KS postlista 
flyg i Västra Götalands län 2018:23 

9 Protokoll nr 69 styrelsesammanträde KS 33/2018 
2018-04-23 Nossan Förvaltnings AB 

10 Protokoll från Boråsregionen KS 4/2018 
Sjuhärads kommunalförbund 2018 

11 Protokoll från Sjuhärads KS 5/2018 
samordningsförbund 2018-03-22 

12 KSAU protokoll 2018-04-09 Pärm i närarkiv 

13 KSAU-protokoll 2018-05-14 Pärm i närarkiv 

Uldragsbestyrkande 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

I KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

-Y( 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Fortsättning KS § 1 02 

14 Inspektion enligt 19 kap 17 § 
föräldrabalken och 20 § 
förmynderskaps förordningen 

15 Protokoll från ägardialogmöte 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

KS115/2018 

Sid 20 



Bilaga 1, KS § 91/2018-05-28 
Alliansens förslag till Resultaträkning 2019 - 2021 

Planenliga avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag 
Extra statsbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Resultat i % av skatteintäkter 

l nvesteri ngsn ivå 
Egna tillförda medel 
Finansiellt över- resp underskott 
Ack Egna medel/Externa lån 

Kommunbidrag 
Återföring finansiella kostnader 
Kapitalkostnad - avskrivningar 
Kapitalkostnad - lnternränta 
Gemensamma intäkter/kostnader 
Avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnader 

Gemensamma kostnader 
Finansiell kostnad införd pensionsskuld 
Utveckl ingsmedel 
Bankkostnader 
Pensionskostnader 
Medfinansiering E20 
Medfinansiering E20, sparbanken 
Över/underskott PO-pålägg 
Deponi Tumberg 
Försäljning mark+ exploatering+ övrigt 
Semesterlönesku Id 
Lämnade bidrag 
Övriga kostnader 
Återbetalning AFA 
Gemensamma kostnader 



Bilaga 1, KS § 91/2018-05-28 
Alliansens förslag till balansräkning 2019-2021 

Materiella anläggningstillgångar 244 464 257 780 264 055 279 576 
Finansiella anläggningstillgångar 142 425 143 478 149 030 149 620 
Summa anläggningstillgångar 386 889 401 258 413 085 429 197 

Bidrag till statlig infrastruktur 299 5 943 6 289 2 596 

Omsättningstillgångar 
Förråd/exploatering 2 250 2 064 3 364 3 045 
Kortfristiga fordringar 28 852 22 722 42 280 71 482 
Kassa och bank 54 674 65 241 65 343 76 27CJ 
Summa omsättningstillgångar 86 075 95 970 110 987 150 806 

SUMMA TILLGÅNGAR 472 964 497 228 530 361 582 598 

EGET l(APTTAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Summa eget kapital 365 867 376 389 390 184 408 985 
(därav årets resultat) 19 092 10 522 10 458 18 80 I 
(därav RUR) 6 000 6 000 6 000 6 000 

Avsätlning<lr för pension 6 032 6 177 7 414 8 728 
Övriga avsättningar 14 883 15 000 26 326 26 536 
Summa avsättningar 20 915 21 177 33 740 35 264 

Långfristiga skulder 0 8 326 0 0 
Kortfristig<l skulder 86 182 91 336 106437 138 350 
Summa skulder 86 182 99 662 I 06 437 138 350 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEI 472 964 497 228 530 361 582 599 604 097 11 11 



~ 

~ 

Alliansens förslag till Kommunbidragsfördelning 
Oförändrad skattesats 

2019 
KommunfuJlmäktige, Val~ämnd, revision 

Kommunstyrelsen 

Blld~ln~nåmnden 

Socialnämnden 

!Tekniska nämnden --····-- - --
Bygg· och mlijönamnden 

kapiralkostnadsf"ciriindring 
1ö;;;;evld;ring 2018 -

ionerevidering 2019 

kapltalkostnads~ränErin_g 

Politiska justeringar 

5\Jmma 

Lönerevidering 2019 2,6% 

Ökning invånare 50 

Oförändrad skattesats 21.94 

Kommun-
bidrag 2018 

1875 

34417 

234438 

198 329 

34 715 

14 lll 

7 802 

525 687 

9 285 

Prisökn 

liinerev eKtem exkl 

2:019 lön 

36 

289 ----
545 - -

660 --- -
214 

-33 

___ , 
9285 

9 285 1711 

Bilaga 1, KS § 91/2018-05-28 

Nat!one!la 

Kapitalk Politisk Politiska beslut Kommun-

Prisökning Demogr forändrln Driftskostnader prioritering Politisk prio prioriteringar (ramhöjande/s PolltiSk Ram- bidrag 

Internt foondring g pga investeringar 2018 tillfällig- 2019 Tlllfalllg ramhöjand.e änkande) justering Effektlvlsering vä~frng 201!! 

0 0 -250 150 0 0 0 1811 -- -- --- ---

-~ -JI 44 0 0 0 10 -1995 314 33 079 - --~-· 
870 1 792 

__ I _ ___ 
0 0 0 181 a -314 i.i'' ', - -

343 ·1641 0 0 0 0 19 0 0 -
· 18 0 0 0 0 0 0 0 34 9l.1 ---- -·--- 0 17 . 0 0 0 0 0 0 14 095 -- -- ----< 

0 0 0 -- - -- . . --- -
I --·- - I I ~502 --- ---
f 

- -i- --1 I 9285 - ~·- r- -
1451 1.:51 -- - --- -- - ---- ~ 

0 - - ---- -- ~ 

1156 151 1451 0 -250 150 0 210 -1-995 0 Oi ~16St> 

Tillgängligt kommunbidrag 
Differens 0 



Bilaga 1, KS § 91/2018-05-28 
Alliansens förslag till lnvesteringsbudget 2019 - 2021 

Budget Budget Budget 
-< 

2019 2020 2021 Uta!"!för · 
FÖRS LA FÖRS LA FÖRS LA planperi 

Skattefinansierade investeringsutgifter G G G od 

Markköp 2 000 2 000 2 000 
Genomförande TT-strategi 2 000 1500 1500 1000 
TT kapacitetsutökning* 2 000 2 000 
Ombyggnation Wifr Herrljunga bildning 2 000 300 300 
Konstgräsplan Herrljunga 5 000 
Kommunal ledningsförmåga teknik 475 
Kommunal ledningsförmåga Brandstation 1161 

Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd 125 

Kommunal ledn ingsförmåga IT-säkerhet 150 

Delsumma kommunstyrelsen 9 911 10 800 3 800 1000 

Inventarier I Inventarier IT BN 1000 1000 1000 
Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300 

Inventarier vid Horsby förskola och skola 750 750 
Förstudie förskola Eggvena/Hudene 200 

Delsumma bildningsnämnden 2 250 2 050 1300 0 

Inventarier 500 500 500 

VivaA )) 300 

Delsumma socialnämnden 800 500 500 0 

Räddn i ngsmateri a I 200 200 200 

Inventarier Räddningstjänst (rullband) 80 

Vatten/skumtank 1000 

Lastväxlare inkl tank 2 700 

Larm ställ 500 

Delsumma bygg och miljönämnden 1280 200 3 400 0 
Ti I ltängl i ghe1san12assni near 
Ti I lgängl ighetsanpassning 300 300 300 

Fastighcl 
Reinvesteringar fastigheter 9 000 9 000 9 000 

Maskiner fastighetsskötsel 200 200 200 

Verksamhetsanpassn ingar 900 900 900 

Säkerhetshöjande åtgärder 900 900 900 

Utemiljö Björken I 0 400 

Värmeanläggning till Gäsenegården 4 500 

Idrottshall 30 000 

Brandskydd Hemgården 3 400 

Gata & Park 
Mindre gatuanläggningar 1000 1000 1000 



Bilaga 1, KS § 91/2018-05-28 
Asfa ltering/reinvestering gata 1000 1000 1000 
Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200 
Upprustning av torget 800 
Gatu be lysn i ngsstyrn i ng 300 

Intern service 
Städ och tvättmaskiner 200 200 200 
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen) 355 

Fritid 
r drottsmateri a I/redskap sim hall 125 125 125 
Anpassning omklädningsrum idrottshallen hrja sportcen l~ 300 

Löparspår Annelund 300 

Skateboard park 250 

Utegym (2 st) 200 200 

Bes tällningar via Tekniska 
Horsby förskola/skola/kök och matsal 32 700 5 800 

Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 10 000 10 000 

Ombyggnad Od skola I fsk 4 000 4 000 

Ornbyggn Altorpskolan 10 000 10 000 10 000 

Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan 2 300 

Hagen ombyggnation samt nybyggnation , enligt Lokalre:; 10 000 10 000 10 000 10 000 

Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan 2 500 2 500 2 500 2 500 

Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan 3 000 3 000 1500 

Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan 30 000 

Förskol a l ~gg cna/Hudene ?, enligt Lokalresursplan 5 000 

Delsumma tekniska nämnden 86 530 98125 75125 14 000 

Summa skattefinansierade inv. utg. 100 771 111675 84125 15 000 

Avgiftsfinansierade investeringsu tgifter 

Summa avgiftsfinansierade inv. utg. 

Exploateringsinvesteringar 

Exploatering 6 000 

VA-anslutningar 
Summa c).11loateringsinvesteringar 0 6 000 0 

Summa totala investeringar 100 771 117 675 84125 
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Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2019 - 2021. 

Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl 

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt 
läge med goda kommunikationer. Ska Herrljunga kunna ta nästa steg så måste vi sluta nöja 
oss med "Våga vilja växa". Det är dags att gå från ord till handling och hoppa på tåget för en 
spännande resa in i framtiden. Vi vet att Herrljunga kan bättre. Det handlar bara om att inse 
att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en 
vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya 
sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klara vi detta. Vi ska ta ansvar för hela 
Herrljunga kommun. lett Herrljunga där den kommunala servicen skall vara av hög kvalitet 
och invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. Vi har en vision av ett 
Herrljunga där fler människor vill leva, utbilda sig, och forma sin vardag. Ett Herrljunga där 
alla kan känna sig trygga, sedda och få sina behov tillfredsställda utifrån sina egna unika 
förutsättningar. Vi tar ansvar, ansvar för ekonomi, jobb, utbildning och trygghet. För att klara 
alla utmaningar behöver vi ett Herrljunga där fler går till jobbet och där alla bidrar utifrån sin 
förmåga. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv. Framtiden är 
ännu ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med rätt ledning så har Herrljunga 
fortfarande det bästa framför sig. 

Demokrati och ledarskap 

l framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. 
Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. l framtidens Herrljunga 
är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att 
politikerna arbetar för dem. 

Bra villkor för jobb och företagande i Herrljunga 

Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill 
etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsö1jningen 
fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare. 

Skola och utbildning i världsklass 

1 framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera 
lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun 
klarar sig ut1närkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet. 

Det ska vara tryggt att bli äldre i Herrljunga 

Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och 
personer med l'unktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. 
Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor 
respekt. Äldrevården ska kännetecknas av stor mångfald valfrihet och kvalite. 
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Stöd när de egna kraften inte räcker 

I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som hamnat snett får de stöd och de resurser de 
behöver för att av egen kraft ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens 
handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även 
familjemedlemmar och andra berördas intressen. 

Trygg på gator och torg 

I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra 
samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är 
låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel. 

Integration som en framgångsfaktor 

Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. 
De erfarenheter och kunskaper de har med sig berikar hela vår kommun. 

Ansvar för miljö och klimat 

Framtidens Herrljunga ligger på framkant när det gäller hållbar utveckling och miljöarbete. 

Bo och bygga i Herrljunga kommun 

I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur 
tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt. 

Herrljunga kommun som en attraktiv arbetsgivare 

Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik 
som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen bidrar till 
att göra arbetsplatserna attraktiva. 

En meningsfull fritid 

T framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och 
brett. Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid . 

~~ 
Centerpartiet 

HERRLJUNGA • ~ ., Kommunens Vät 
~. ·Partiet med lokal förankring· 

MODEllA T ERrl/\ 
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Inriktningsmål och prioriterade mål 

~ Nämnd- - - Iierrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 
- --

Prioriterade mål 
KS Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka 

KS Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka 
BN Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina 

drömmar med tro på sig själva 
SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 

och delaktighet 
TN Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka 

TN Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv 
BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst 

Nämnd Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 
Prioriterade mål 

KS Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas 
effektivt 

KS Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 
och delaktighet. 

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN Antal bostäder inom I km från Herrljunga tågstation ska öka 

BMN Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden 

·Nämnd Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 
I Prioriterade mål 

Alla Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och 
delaktighet av anställda och medborgare 

KS Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka 
-

BN Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer 

BN Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 
och delaktighet 

TN Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga 
--
TN Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder 

BMN Antalet bostäder i kommunen ska öka 

BMN Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka 
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Inriktningsmål och prioriterade mål 

1 Nämnd Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 
Prioriterade mål 

KS Samarbetet gymnasieskola - närings liv ska stärkas 

KS Företagsklimatet ska förbättras 

BN Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande 

BN Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd 

SN En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet 
och delaktighet 

TN Köp av industrimark ska underlättas 

TN Industri mark ska marknadsföras 

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken 

BMN Underlätta fö r företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare 

Herrljunga kommun har en välsk()tt kommunal ekonomi! 
Prioriterade mål 

Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter och 
generella statsbidrag 
Investeringarna ska över en rullande femårsperi od fi nansieras med avsk rivn 1ngsmedel samt årens resultat 

För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %. (Ansvarsförbindelsen ej 
medräknad) 

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet 

P1 ioriterade mål 

Andelen heltidsanställda ska öka 



§ 91/2018-05-28 Budgetförslag 1 
Röstningsbilaga 1 KS § 91/2018-05-28 mot budgetförslaq 2 

JA NEJ Avstår 
Johnny Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Molin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) X X 
Elin Heqq (MP) 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (5) X X 
Biörn Wilhelmsson (S) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Auli Karnehed (SD) 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) X X 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) X X 
Kurt Hallberq (S) 
Simon Fredriksson (C) 
Tony Niva (-) 
Summa 6 5 0 



§ 95/2018-05-28 Anette 
Rundströms (S) förslag mot 

Röstningsbilaga 1 KS § 95/2018-05-28 socialnämndens förslag 

JA NEJ Avstår 
Johnny Carlsson (C), ordf. X X 
Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X 
Andreas Malin (C) X X 
Ronnie Rexvall (KV) X X 
Gunnar Andersson (M) X X 
Elin Heqq (MP) 
Elin Alavik (L) X X 
Anette Rundström (S) X X 
Biörn Wilhelmsson (S) X X 
Kari Hellstadius (S) X X 
Auli Karnehed (SD) 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) X X 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) X X 
Kurt Hallberq (S) 
Simon Fredriksson (C) 
Tony Niva (-) 
Summa 6 5 0 




