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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-01-10  
DNR KS 101/2016 150     

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 
  

 
Förslag, Svar på motion om delade turer och heltidsanställningar 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har inkommit med yttrande gällande Robert Anderssons (S) motion av 
2016-03-04 där han anger följande: 
-  Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och 

tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. 
- Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
- Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt"  
 
I de av kommunfullmäktige antagna målen för 2017 finns målet: Andelen heltid för 
tillsvidareanställda ska öka. 

 
Socialförvaltningen gör bedömningen att det antal delade turer som idag finns inom 
förvaltningens område inte kan minskas mer än vad som redan gjorts. En ytterligare 
minskning skulle innebära ökade kostnader då förvaltningen behöver anställa fler personer 
för att täcka bemanningskraven. En minskning skulle även innebära att personalen behöver 
arbeta fler helger än idag för att scheman ska gå ihop. Arbetspassen skulle också behöva 
förlängas vilket, tillsammans med lägre bemanning på helgerna, skulle innebära en ökad 
arbetsbelastning. 
 
Kommunchefen delar Socialförvaltningens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens skrivelse, "Svar på motion om att avskaffa delade turer", 2017-01-10 
§ 34/2016-03-08 Kommunfullmäktige 
Motion: Avskaffande delade turer – inkommen 2016-03-04 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås.  
 
 
Claes Rydberg 
Kommunchef 
 

 
  

Ärende 1



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-01-10 
DNR KS 101/2016 150  

Sid 2 av 2 
 

  
 
Motivering av förslag till beslut 
Då kommunfullmäktige, genom målen för 2017, redan beslutat att arbeta för att minska 
antalet heltider samt att socialförvaltningen inte ser att det finns någon möjlighet att minska 
antalet delade turer utan att det innebär ökade kostnader föreslås motionen att avslås. 
Socialförvaltningen anför även arbetsmiljöskäl vilka bör beaktas. 

 
 

 
 
 

Ärende 1



  

 
SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Stenmark 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-01-10 
DNR KS 101/2016 150     

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 
  

Motionssvar: Avskaffa delade turer 
 
Sammanfattning 
Robert Andersson (S) inkom 2016-03-04 med en motion där han motionerade för följande: 
-  Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och 

tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. 
- Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
- Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt"  
 
I de av kommunfullmäktige fattade mål för 2017 finns målet: Andelen heltid för 
tillsvidareanställda ska öka. 

 
Det antal delade turer som idag finns inom socialförvaltningens område går inte att 
minskas ner på mer än vad som är gjort. Skulle detta göras innebär det ökade kostnader då 
förvaltningen behöver anställa fler personer för att täcka bemanningskraven. Det skulle 
även innebära att personalen behöver arbeta fler helger än vad de gör idag för att schemat 
ska gå ihop. De kommer även behöva arbeta längre pass vilket, tillsammans med lägre 
bemanning på helgerna, kommer innebära en ökad arbetsbelastning. 
 
 
Beslutsunderlag 
§ 34/2016-03-08 Kommunfullmäktige 
Motion: Avskaffande delade turer – inkommen 2016-03-04 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås.  
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
 

 
  

Ärende 1



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-01-10 
DNR KS 101/2016 150     

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Robert Andersson (S) inkom med följande motion mars 2016: 
" Våren 2013 tecknade SKL och Kommunal ett riksavtal där följande skrivning 
finns med: 
" ... delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsförläggning 
bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen." 
Trots att det nu har gått tre år har vi inom Herrljunga Kommun i stor utsträckning 
fortfarande kvar delade turer inom Kommunals avtalsområden. Vi socialdemokrater tycker 
att avtalet är ett steg i rätt riktning men anser att arbetet med att minimera delade turer 
går for långsamt. Vi vill mer. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer 
men vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både 
arbetsgivare och anställd. Dock räds vi inte uppgiften. 
Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda arbetsplatsen 
likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. För Socialdemokraterna är 
avskaffandet av delade turer en arbetsmiljöfråga och en anständighetsfråga. Det handlar 
också om att kommunen ska ha rimliga arbetsvillkor som säkerställer den långsiktiga 
personalförsörjningen. Anställda i kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en dräglig 
familjesituation. I flera kommuner runt om i landet finns goda exempel där man 
framgångsrikt arbetar med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som 
utgångspunkt yrkar jag till kommunfullmäktige att besluta: 
- Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och 

tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. 
- Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
- Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt"  
 
I de av kommunfullmäktige fattade mål för 2017 finns målet: Andelen heltid för 
tillsvidareanställda ska öka. 
 
Det antal delade turer som idag finns inom socialförvaltningens område går inte att 
minskas ner på mer än vad som är gjort. Skulle detta göras innebär det ökade kostnader då 
förvaltningen behöver anställa fler personer för att täcka bemanningskraven. Det skulle 
även innebära att personalen behöver arbeta fler helger än vad de gör idag för att schemat 
ska gå ihop. De kommer även behöva arbeta längre pass vilket, tillsammans med lägre 
bemanning på helgerna, kommer innebära en ökad arbetsbelastning. 
 
Ekonomisk bedömning 
Att minska antalet delade turer skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Då kommunfullmäktige, genom målen för 2017, redan beslutat att arbeta för att minska 
antalet heltider samt att socialförvaltningen inte ser att det finns någon möjlighet att minska 
antalet delade turer utan att det innebär ökade kostnader föreslås motionen att avslås.  

 
 

Ärende 1



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-08 
Sid 

30 

Juslerandes s1gn 

KF§ 34 DNR KS l 01/2016 150 

Motion - Avskaffa delade turer 

Sammanfattning 
Följande motion från Robert Andresson (S) inkom 2016-03-04: 

Motion -Avskaffa delade turer 

" Våren 2013 tecknade SKL och Kommunal ett riksavtal där följande skrivning 
finns med: 

" ... delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsfårläggning 
bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhål
len." 

Trots att det nu har gått tre år har vi inom Herrljunga Kommun i stor ut
sträckning fortfarande kvar delade turer inom Kommunals avtalsområde n. Vi 
socialdemokrater tycker att avtalet är ett steg i rätt riktning men anser att ar
betet med att minimera delade turer går for långsamt. Vi vill mer. Det krävs 
krafttagfor att komma tillrätta med delade turer men vi förringar inte de ut
maningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och 
anställd. Dock räds vi inte uppgiften. 
Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda 
arbetsplatsen likväl som att seförljänsterna med ett avskaffande. För Social
demokraterna är avskaffande! av delade turer en arbetsmiljöfråga och en an
ständighets/råga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbets
villkor som säkerställer den långsiktiga persona/försörjningen. Anställda i 
kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en drägligfamiljesituation. 
!flera kommuner runt om i landet finns goda exempel där man framgångsrikt 
arbetar med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångs
punkt yrkar jag till kommunfitllmäktige att besluta: 
Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och tillsvi
dareanställning med möjlighet till partiell (jänstledighetför den som önskar. 

Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt" 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om ärendet överlämnas till kommunstyrelsen får beredning och 
finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen får beredning. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 1



~ B HERRLJU~GA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 15 

Juslerandes sign 

SN § 143 DNR SN 75/2015 

Införande av personligt ombud 

Sammanfattning 

Följande motion inkom 2015-04-01 från Elin Hegg (MP): 

MOTION TILL KOMMUNFULLMAKTIGE OM IN !UlTTANDE AV 
PERSONLIGT OMBUD 

Personligt ombud för personer med psykiskfunktionsnedsättning 
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgårda föreslår att kommunen 
tillsammans med Vårgårda respektive Herrljunga kommun startar verk
samheten med ett personligt ombud för personer med psykiskfunktionsned
sättning. Gärna i samarbete med annan kommun med personliga ombud. 

Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i 
samhället på grund av att de är en svag grupp som har svåit att framföra 
sina behov av vård och stöd från samhället. Detta gäller även för den mål
gruppen i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra kommuner. En per
son som mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt 
med relationer som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte 
blir trodda. I ett citat från boken Personligt ombud skriven av FoU i väst 
säger en klient "Mitt största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar 
på mig. Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina 
bekymmer, inte är någon ting värt." 

Personligt ombud har funnits först under en prövotid från I 996 och per
manentades 2000 i Sverige för att ge stöd till personer med psykiskfunkt
ionsnedsättning i kontakt med myndigheter. En person med psykiskfimkt
ionsnedsättning har ofta behov av stöd från flera olika verksamheter och 
myndigheter och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det 
stöd han eller hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyre/sen be
slutat om att ge ett ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt 
ombud på 302 400.- per ombud och år. Dessutom har Länsstyrelsen och 
Socialstyre/sen ansvar för utbildning och uppföljning av personligt ombud 

Exempel på inrapporterade brister för målgruppen ur Socialstyrelsens sen
aste uppföljning av verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemö
tande och bristande kompetens och förståelse för målgruppens problematik 
från myndigheter. Brister i samverkan, både mellanförvaltningar inom 
kommuner men också mellan olika myndigheter. Problem för klienter all få 
försörjningsstödför tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor 
med föräldrar med psykisk ohälsa ochfimktionsnedsättning. Brist på gode 
män och förvaltare. För lite tillgång till boendestödjande insatser. Långa 
väntetider och bristfällig tillgång till läkare inom psykiatrin. 

Uidragsbeslyrkande 

Ärende 2



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 16 

Justerandes sign 

Fortsättning§ 143 
Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svår tillgänglig 
psykiatrisk öppenvård. Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler 
om försörjning för målgruppen. Svårt att få tid hos Arbetsförmedlingen och 
klienter har svårt att förstå informationen som de får därifrån. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i 
första hand gemensamt inrättar personligt ombud eller i andra hand var 
för sig. 

Socialförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till ett in
förande av personligt uppdrag. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett person
ligt ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen 
föreslår att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % under en 
ettårsperiod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras för 
nämnden för beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud el
ler inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Personligt ombud införs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt 

ombud innan utgången av 2017. 
• Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Personligt ombud införs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt 

ombud innan utgången av 2017. 
3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

Expedieras till : 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Våig.å1da kommun 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 2



Ärende 2



 

 
KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-01-09 
DNR KS 166/2016 942,  

KS 289/2016 942 
Sid 1 av 2 

 

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

 
Reviderad investeringsbudget för budgetperioden 2017-2019 
 
Sammanfattning 
En reviderad investeringsbudget för perioden 2017-2019 är framtagen. Total budgetram 
för perioden är 184 585 tkr;  
År 2017, 56 285 tkr. Det innebär en utökad budget med 16 950 tkr mot föregående 
beslut. 
År 2018, 63 550 tkr. Det innebär en utökad budget med 35 100 tkr mot föregående 
beslut.  
År 2019, 64 750 tkr. Det innebär en utökad budget med 32 700 tkr mot föregående 
beslut. 

 
Se bifogad bilaga till investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Reviderad investeringsbudget för budgetperioden 2017-2019 
Bygg- och miljönämnden § 72/2016-11-30 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget för 2017-2019 
enligt förslag. 
 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 
 
 
Expedieras till:  
För kännedom till: Bildningsnämnden, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden 
 

  

Ärende 3



 

 
KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-01-09 
 DNR KS 166/2016 942,  

KS 289/2016 942 
 

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
   

En reviderad investeringsbudget för perioden 2017-2019 är framtagen. Total budgetram 
för perioden är 184 585 tkr;  
År 2017, 56 285 tkr. Det innebär en utökad budget med 16 950 tkr mot fg beslut. 
År 2018, 63 550 tkr. Det innebär en utökad budget med 35 100 tkr mot fg beslut.  
År 2019, 64 750 tkr. Det innebär en utökad budget med 32 700 tkr mot fg beslut. 

 
Se bifogad bilaga till investeringsbudget.  
 
I den reviderade budgeten för investeringar har följande tillägg/förändringar gjorts: 

 
- Horsby-projektet har under 2016 inget utfall (budget 35 950 tkr). Istället läggs en 

fyraårsperiod på projektet med totalt belopp om 86 850 tkr. Investeringsutgifterna är 
planerade enligt följande: år 2017: 13 250 tkr; år 2018: 35 100 tkr; år 2019: 32 700 tkr; 
år 2020: 5 800 tkr. Notera att denna budgetrevidering endast innefattar 
investeringsbudget fram till år 2019.  
 

- Ventilation Altorp. Bygg- och miljönämnden har lämnat ett föreläggande om 
åtgärdsplan till Bildningsnämnden gällande ventilationen på Altorpskolan (fastighet 
Björken 10). Senast den 28 februari ska Bildningsnämnden komma in med 
åtgärdsförslag. Ventilationsanläggningen är i dålig kondition och behöver bytas ut, 
beräknad investesteringsutgift för byte av ventilationssystemet är 2 400 tkr. Förslag till 
beslut är att byta ut ventilationen enligt beräknat belopp.  
 

- Släck/tankbil Annelund. Beslutad investeringsbudget för inköp av släck/tankbil är 
sedan tidigare 3 000 tkr. Enligt protokoll från Bygg och miljönämndens möte den 30/11 
2016, BMN §72, med diarienr: KS289/2016 942, äskar nämnden om ytterligare anslag 
om 1 300 tkr för att kunna köpa ny släck/tankbil till Annelund. I förslaget till reviderad 
investeringsbudget har beloppet räknats upp från 3 000 tkr till 4 300 tkr. 

 
Ekonomisk bedömning 
En utökad investeringsbudget innebär att det ekonomiska nyckeltalet för 
självfinanieringsgrad riskerar att sjunka. Målet är att under en längre period uppfylla 100 
%. Då investeringsbudgeten ökar enligt förslag kommer även självfinansieringsgraden 
budgetperioden att minska. För 2017 minskar nyckeltalet från 86 % till 61 %, om 
avskrivningar och resultat består enligt beslutad budget. För 2018 blir 
självfinansieringsgraden 58 % mot tidigare 129 % och för 2019 blir 
självfinansieringsgraden 59 % mot tidigare 119 %. Om resultat och avskrivningar ligger 
kvar enligt budget kommer Herrljunga kommun inte att kunna nå upp till målet om att 
kunna självfinansiera investeringar fullt ut.   
 
Med den ökade investeringsbudgeten ökar också avskrivningstalet framöver, och därmed 
lämnar mindre utrymme till verksamheten.  
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Investeringsbudget 2017 - 2019
Gulmarkerat är de förändringar som föreslås mot föregående investeringsbudget.

Skattefinansierade investeringsutgifter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Markköp 700 1 000 1 000 1 000

IT-Hårdvara centrala nätverket 900 0 0 0

IT-Infrastruktur licenser 0 900 900 900

IT-Centrala licenser 0 500 900 900

IT-Servers för utökad lagringskapacitet 1 000 0 0 0

Konstgräsplan Herrljunga 0 0 5 000 0

Konstgräsplan Annelund/Mörlanda 5 500 0 0 0

Delsumma kommunstyrelsen 8 100 2 400 7 800 2 800

Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000

Lekplatser fsk/skola upprustning 300 300 300 300

Inventarier vid Horsby förskola och skola 0 750 750 0

Förskola Molla (samt skola, kök o matsal) 19 939 0 0 0

Horsby förskola/skola/kök och matsal utfall = 0 13 250 35 100 32 700

Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola 200 0 0

Ventilation Altorp 2 400

Ombyggnad Altorpskolan 0 0 3 000 4 500

Delsumma Bildningsnämnden 21 239 17 900 40 150 38 500

Mobillås 1 500 0 0 0

Digitala larm 600 0 0 0

HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn 0 600 0 0

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn 0 120 0 0

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler 0 2 000 0 0

Inventarier 400 500 500 500

Nyckelskåp 0 500 0 0

Förstudie LSS boende 0 0 200 0

Hagen etapp 3 1 831 0 0 0

Hagen etapp 4 7 510 0 0 0

Hagen etapp 5 0 0 0 7 500

Hemgården 1 250 0 0 0

Hemgården larm 0 1 000 0 0

Arkiv 0 300 0 0

Delsumma socialnämnden 13 091 5 020 700 8 000

Inventarier 0 150 0 0

In- och utalarmeringssystem 1 000 0 0 0

Bilkärror 100 0 0 0

Släck/tankbil Annelund 0 4 300 0 0

Vatten/skumtank 0 0 0 1 000

Räddningsmaterial 0 200 200 200

Delsumma Bygg och miljönämnden 1 100 4 650 200 1 200
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Skattefinansierade investeringsutgifter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Maskiner fastighetsskötsel 200 200 200 200

Verksamhetsanpassningar 1 000 1 000 1 000 1 000

Säkerhetshöjande åtgärder 0 1 000 700 1 000

Städ och tvättmaskiner 250 250 250 250

Byte maskiner i kök enligt utbytesplan 300 0 0 0

Eggvena skola, soprum 200 0 0 0

GC-väg 181/183 söderut 500 0 0 0

Asfaltering 1 000 1 000 1 000 1 000

Mindre gatuanläggningar 1 000 2 000 1 000 1 000

Upprustning allmänna lekplatser 200 200 200 200

Upprustning av torget 0 0 0 800

Lekplats Mörlanda 0 250 0 0

Idrottshall 0 50 0 0

Kyldisk reception/café i simhallen 0 50 0 0

Ventilation sporthallen , Svea 8 250 0 0 0

Dusch och omkl. Rum sporthallen, Svea 8 500 0 0 0

Inventarier redskap till idrottshallen 50 50 0 0

Redskap simhallen 800 0 50 0

Redskap Mörlandahallen 0 50 0 0

Takbyte Hagens äldreboende 6 440 0 0 0

Gamla skolbyggn. Od, underhållsarbeten 0 0 0 0

Reinvesteringar fastigheter 0 6 400 7 300 5 800

UPS, batteribackup 0 165 0 0

Solceller Hagens äldreboende 0 2 000 0 0

EPC projekt 0 8 900 0 0

Ombyggnad Eggvena skola - kök 1 000 0 0 0

0 0 0

Utbyggnad bowlinghall Mörlanda

Delsumma Tekniska nämnden 13 690 23 565 11 700 11 250

Summa skattefinansierade inv. utg. 57 220 53 535 60 550 61 750

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter

Omlastningsstation Tumberg 1 000 0 0 0

Summa avgiftsfinansierade inv. utg. 1 000 0 0 0

Exploateringsinvesteringar

Kvarteret Linden 250

Exploatering 0 3 000 3 000 3 000

Exploatering Horsby 6 019

Summa exploateringsinvesteringar 6 269 3 000 3 000 3 000

Summa Investeringar 64 489 56 535 63 550 64 750
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-01-12 
DNR KS 166/2016 942 

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 
  

 
Budget 2017-2019 – nytt format och lite fler texter 
 
Sammanfattning 
Beslutad budget har i samarbete mellan ekonomiavdelningen och kommunikation gjorts 
om till ett annat format. Inga ändringar har gjorts utifrån de beslut som tagits, dock har 
texter tillkommit, såsom - kommunstyrelsens ordförande har ordet, omvärldsanalys 
samt lite mer ingående analyser av budgeterad periods siffror och nyckeltal på en 
övergripande nivå. 

 
 Produktion av den det nya formatet beräknas vara klart först den 20/1 och läggs direkt ut i 
handlingarna när den är klar.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Budget 2017-2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
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 KOMMUNSTYRELSEN  ORDFÖRANDESKRIVELSE  
 JOHNNY CARLSSON 2017-01-02 
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Bildningsnämndens äskande om utökad investeringsram 2017 för 
ombyggnad av Ugglans lekhall. 
 
Sammanfattning 
Sländans förskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens 
äldreboende. I den del där förskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra 
påbörjas under hösten 2017. För förskoleverksamheten innebär det att förskolan 
Sländan flyttar ut under sommaren 2017 och startar i andra lokaler från och med 
augusti 2017. Bildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen 
undersökt möjligheterna att finna ersättningslokal i Herrljunga tätort. Någon ledig 
lokal har inte gått att få tag i. 
Ugglans lekhall är den lokal som finns tillgänglig. Efter en mindre ombyggnad av 
lekhallen kan den fungera som ny femårsavdelning klar att använda 2017-08-01.  
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bereda 
ombyggnaden av Ugglans lekhall.  
 
Johnny Carlsson   
Kommunstyrelsens ordförande  
  
 
Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige 
 

Ärende 5



Ärende 5



Ärende 5



  

 
BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-11-21  
       DNR UN 207/2016 607     

Sid 1 av 6    
 

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 
  

Utflytt av förskoleverksamheten vid Sländans förskola 
 
Sammanfattning 
Sländans förskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens äldreboende. I den 
del där förskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra påbörjas under hösten 2017. 
För förskoleverksamheten innebär det att förskolan Sländan flyttar ut under sommaren 
2017 och startar i andra lokaler från och med augusti 2017. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med Tekniska förvaltningen undersökt möjligheterna att finna ersättningslokal 
i Herrljunga tätort. Någon ledig lokal har inte gått att få tag i.  

 
Projekteringen av om- och tillbyggnad av Horsby förskola/skola med kök och matsal går in 
i slutfas och prognos säger att om nödvändiga politiska investeringsbeslut tas skyndsamt, så 
kommer etapp ett att kunna påbörjas i augusti 2017 för att ett år senare stå klart för inflytt. 
Etapp ett innebär att en ny tillbyggd huskropp ansluts till Horsbyskolan med nya 
skollokaler. Avsikten är att den skolverksamhet som idag finns i Horsbygården flyttar in i 
de nya skollokalerna i augusti 2018 och lokalerna i Horsbygården anpassas till 
förskoleverksamhet. Därefter påbörjas nästa etapp. 
 
Det innebär att det under ett år kommer att behöva göras en förtätning av verksamheten för 
att inrymma Sländans förskola. Förvaltningen har arbetat med att titta på alla tänkbara 
möjligheter för att klara att lösa detta på ett bra sätt under ett läsår.  
 
Några inledande påpekanden kan vara värt att göra: 
Innerby förskoleområde utökades med ytterligare en avdelning, Tussilagon, i april 2016. 
Avdelningen startade i Equmeniakyrkans lokaler när avdelningen Jätten flyttade in i sina 
nya lokaler i Hudene. Därigenom har antalet platser kunnat utökas i Innerby.  
För förskolans del är gruppen barn födda 2011 en stor kull med 56-58 barn. Dessa barn 
kommer att lämna förskoleverksamheten nästa sommar och då skapas platser i förskolan. 
De barn som fötts 2016 i Herrljunga tätort är en mindre kull, hittills 40 barn (18 nov). Det 
är i huvudsak dessa barn som kommer att vara aktuella för placeringar i förskolan under 
nästa år. 
 
Förvaltningen rekommenderar att en liten ombyggnad görs av Ugglans lekhall för att 
iordningställa en förskoleavdelning med plats för 12-15 femåringar. Förvaltningen 
prognostiserar att den nya avdelningen vid Ugglan tillsammans med Tussilagon kommer att 
klara behovet under 2017/2018. 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-11-21 
DNR UN 2016 - 207 

Sid 2 av 6 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-21. 
Ritning med planerade åtgärder vid Ugglans lekhall. 
Projektdirektiv Horsby förskola/skola, kök och matsal daterat 2016-04-12. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att förskoleverksamheten vid Sländans förskola flyttas 
under sommaren 2017. 

2. Bildningsnämnden beslutar om att genomföra en mindre ombyggnad av Ugglans 
lekhall så att lokalen är klar 2017-08-01. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att starta ny femårsavdelning i Ugglans lekhall. 
  

 
 

Bodil Jivegård 
Bildningschef 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ulf Wedin och Alfred Dubow, Tekniska förvaltningen, Magnus Stenmark Socialförvaltningen samt 
kommunstyrelsen.  
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Bakgrund 
Sländans förskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens äldreboende. I den 
del där förskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra påbörjas under hösten 2017. 
För förskoleverksamheten innebär det att förskolan Sländan flyttar ut under sommaren 
2017 och startar i andra lokaler från och med augusti 2017. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med Tekniska förvaltningen undersökt möjligheterna att finna ersättningslokal 
i Herrljunga tätort. Någon ledig lokal har inte gått att få tag i.  
 
Projekteringen av om- och tillbyggnad av Horsby förskola/skola med kök och matsal går in 
i slutfas och prognos säger att om nödvändiga politiska investeringsbeslut tas skyndsamt, så 
kommer etapp ett att kunna påbörjas i augusti 2017 för att ett år senare stå klart för inflytt. 
Etapp ett innebär att en ny tillbyggd huskropp ansluts till Horsbyskolan med nya 
skollokaler. Avsikten är att den skolverksamhet som idag finns i Horsbygården flyttar in i 
de nya skollokalerna i augusti 2018 och lokalerna i Horsbygården anpassas till 
förskoleverksamhet. Därefter påbörjas nästa etapp. 
 
Det innebär att det under ett år kommer att behöva göras en förtätning av verksamheten för 
att inrymma Sländans förskola. Förvaltningen har arbetat med att titta på alla tänkbara 
möjligheter för att klara att lösa detta på ett bra sätt under ett läsår.  

 
Några inledande påpekanden kan vara värt att göra: 
 Redan inför det här läsåret signalerade Horsbyskolan att grupprum och klassrum 

saknades. Under sommaren byggdes 3 grupprum i studiehallarna, vilket löste en del 
av det omfattande behovet. Några klassrum kunde dock inte tillföras.  

 Horsbyskolan har gått från 280 elever läsåret 2011/2012 till att bli 350 elever läsåret 
2017/2018. Ännu en stor kull med 56-58 elever börjar i förskoleklassen nästa läsår. 
Önskvärt vore att den stora elevkullen kunde ta 3 klassrum i anspråk. Åk 6 som 
lämnar skolan efter innevarande läsår är en liten grupp med 44 elever. Därav 
kommer ytterligare ett klassrum att saknas för skolans verksamhet.  

 Innerby förskoleområde utökades med ytterligare en avdelning, Tussilagon, i april 
2016. Avdelningen startade i Equmeniakyrkans lokaler när avdelningen Jätten 
flyttade in i sina nya lokaler i Hudene. Därigenom har antalet platser kunnat utökas i 
Innerby.  

 För förskolans del är gruppen barn födda 2011 en stor kull med 56-58 barn. Dessa 
barn kommer att lämna förskoleverksamheten nästa sommar och då skapas platser i 
förskolan. De barn som fötts 2016 i Herrljunga tätort är en mindre kull, hittills 40 
barn (18 nov). Det är i huvudsak dessa barn som kommer att vara aktuella för 
placeringar i förskolan under nästa år. 

 
Förskolechef för Innerby förskoleområde har tillsammans med rektor vid Horsbyskolan F-3 
respektive rektor vid Horsbyskolan 4-6 inventerat alla möjligheter för att lösa denna 
förtätning av verksamheten. Inledningsvis bör påpekas att inget av kommande alternativ är 
ett bra alternativ, då vart och ett innebär påfrestningar på verksamheten som både barn, 
elever och personal kommer att känna av. Under förutsättning att förtätningen endast 
kommer att vara under ett läsår bedöms det ändå som möjligt för att inte belasta med 
extremt höga merkostnader för paviljonger. Vi kan inleda med att konstatera att Ytterby 
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förskoleområde inte kommer att ha några lediga plaster för att kompensera ett minskat antal 
platser i Innerby förskoleområde.  
 
Först en inventering av de tio förslag som har diskuterats: 

1. Förskolan går in i Lönnens nuvarande lokaler och klassrum iordningsställs i 
fritidshemmets lekhall i Horsbygården.  

2. Förskola iordningsställs i förskolans lekhall (den östra) på Horsbygården. 
3. Förtätning av klasserna i förskoleklass och grundskola, så att F-3 klasserna blir 

mellan 25-28. Detta motsäger intentionerna kopplade till statsbidraget 
Lågstadielyftet. 

4. Equmeniakyrkans lokaler kvarstår som förskoleavdelning och utöver det görs en 
förtätning i övriga grupper med ca två barn per avdelning. Då tappar vi statsbidraget 
för Mindre barn i barngrupperna.   

5. Åk 6 flyttas till Altorpskolan och delar av högstadiet flyttar till Kunskapskällan. Ej 
aktuellt!  

6. Bildningsnämnden köper in en förskolebuss och använder som en mobil 
förskoleavdelning.  

7. Lönnens nuvarande avdelning blir förskola och nuvarande skolmatsal blir 
fritidshem samt klassrum. 

8. Idrott förläggs utomhus, i tennishall, simhall, på Skoghälla. Idrottshallen används 
till fritidshem och klassrum och Lönnens skepp lämnas till förskolan.  

9. Björkens fritidshem (åk 4-6 om ca 30 barn) flyttar till Freetime på Altorp. Lönnens 
verksamhet samt klassrum flyttar till Björkens nuvarande (källarutrymme utan 
fönster, skyddsrum).  

10. Start av femårsgrupp ca 12-15 barn i Ugglans lekhall. 
 

 
Förslag som förvaltningen bedömer kan fungera: 
En liten ombyggnad görs under sommaren 2017 för att starta en femårsgrupp i en ny 
avdelning vid Ugglans lekhall. På så vis skapas 12-15 nya platser vilket tillsammans med 
den nya avdelningen Tussilagon bedöms klara behovstäckningen i förskolan under läsåret 
2017/2018. 

  
Åtgärder:  
 En vägg med fönster och dörr sätts upp för att avskärma lekhallen från gångstråket. 
 En liten utbyggnad ca 10 kvm med entré utifrån byggs. Detta för att skapa kapprum 

för 12-15 barn.  
 Ett flytande klickgolv läggs på lekhallens mjuka golv för att skydda då lokalen 

möbleras för förskoleverksamhet.  
Alla inventarier finns och flyttas från Sländan.  
Beräknad kostnad: ca 360 tkr. 
 
Fördelar: 
 Vi klarar att tillhandahålla tillräckligt antal förskoleplatser under läsåret 2017/2018 

tills de nya lokalerna är klara. 
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 Förtätningen görs utan att någon annan verksamhet måste flytta ut. Förvaltningens 
samlade bedömning är att det innebär en liten påfrestning att avvara en lekhall 
under ett läsår.  

 Vi kommer över tid framåt att ha tillgång till en buffert som går att ta i anspråk vid 
tillfälliga toppar, t ex under vårterminer då antalet barn i förskoleverksamheten är 
maximalt. 

 Barngrupperna i förskolan kommer i stort att hållas intakta och vi kommer kunna 
lyssna in önskemål från föräldrarna vid Sländan om var de önskar plats för sitt barn.  

 Om alla önskar vara kvar i samma grupp ser vi att detta kommer vi att kunna ordna 
genom en flytt till Humlans avdelning.  

 Femåringarna vid Humlan och Sländan bildar en femårsgrupp i den ombyggda 
lekhallen.  

 Det pedagogiska innehållet kan utvecklas och riktas i femårsgruppen så att barnens 
framtida lärande och utbildning i skolan gynnas. Framför allt kan förskolans 
läroplansområden inom utveckling och lärande riktas på ett medvetet sätt till en 
femårsgrupp.  

 Gruppen femåringar får en grupptillhörighet med sina kommande klasskamrater i 
förskoleklassen, vilket skapar förstärkta positiva förutsättningar för kommande start 
i förskoleklass.  

 Vi kan ta del av statsbidrag för Mindre barn i barngrupperna även läsåret 
2017/2018 (förutsatt att det finns kvar). 
 
 

Nackdelar: 
 Ugglans förskola får avvara vistelse och lek i lekhallen under läsåret 2017/2018.  
 Lekgården vid Ugglan ska räcka till ytterligare 12-15 barn.  

 
 
Ekonomisk bedömning 
Den mindre om- och tillbyggnad som krävs beräknas kosta ca 360 tkr. Den tillbyggda 
entrén med kapprum om ca 10 kvm beräknas kosta ca 260 tkr. Vägg med fönster och dörr 
samt klickgolv beräknas till ca 100 tkr. Total kostnad: 360 tkr. Då finns en buffert att 
använda för att klara toppar i framtiden för förskolan i Innerby.  

   
 
 

Juridisk bedömning 
Skollagen 8 kap: 
12 §  Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla 

barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. 
14 §  När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska 

kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
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Samverkan 
Förslaget om hur förskolans verksamhet ska inrymmas i Innerby förskoleområde när 
Sländan flyttas ut har behandlats vid FSG 2016-11-24. Då har också risk- och 
konsekvensanalys genomförts.  
 
Motivering av förslag till beslut 
Förvaltningen bedömer att det är av vikt att en flytt av Sländans förskoleverksamhet får så 
liten påverkan på övrig verksamhet vid förskola/skola i Herrljunga tätort som möjligt. En 
flytt till Ugglans lekhall innebär att övriga verksamheter inte påverkas i någon betydande 
omfattning. Den ringa kostnad som denna flytt tar i anspråk bör prioriteras, då den också 
innebär att Innerby förskoleområde ges lokalmässiga förutsättningar för att kunna ha en 
buffert för kommande barntoppar i förskolan.  

. 
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~ ~ HERRLJU~.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 

DNR SN 102/2016 

Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Sid 14 

Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att an
svara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Idag ansvarar bygg- och miljönämnden för dessa ärenden men såväl bygg- och 
miljöförvaltningen som socialförvaltningen ser samordningsvinster i att social
nämnden tar över ansvaret. Uppgiften skulle ingå i alkoholhandläggarens upp
drag. Nämndens alkoholhandläggare innehar detta uppdrag i övriga kommuner 
inom det kommunala samarbete som finns avseende alkoholhandläggning och 
har en god kunskap om uppdraget. Tillsynen kommer att ske i samband med att 
handläggaren gör tillsyn av folköl och tobak. 

Hanteringen av receptfria läkemedel finns idag inte inskrivet i något reglemente. 
Förvaltningen föreslår därför att detta ska tas i beaktande vid nästa revidering av 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden 
att ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 
§ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret för re
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att 

ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § 
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret förre
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
För kännedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Marie Nordqvist 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-01-10  
DNR KS 300/2016 387     

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 
  

 
Ansökan om bidrag till utbildningsinsats från Nämndemannaföreningen 
vid Alingsås Tingsrätt 
 
Sammanfattning 
Ansökan om bidrag till ubtildningsinsats för nämndemän har inkommit 2016-12-08 från 
Nämndemannaföreningen vid Alingsås Tingsrätt. Föreningen söker bidrag om 500 kr per 
mandat och år för innevarande mandatperioden 2016-2019, som i sin helhet ska utbetalas 
vid inledningen av mandatperioden. 
 
Herrljunga kommun har fem valda nämndemän för denna mandatperiod. Det totala bidraget 
som ansökes om är 10 tkr. Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäktiges konto. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag från Nämndemannaföreningan vid Alingsås Tingsrätt, inkommen 
2016-12-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar bidrag om 10 tkr till Nämndemannaföreningen vid Alingsås 
Tingsrätt för mandatperioden 2016-2019. 
Kostnaden belastar kommunfullmäktiges konto. 
 
Marie Nordqvist 
Nämndsekreterare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Nämndemannaföreningen vid Alingsås Tingsrätt 
Ekonomiavdelningen 
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 BYGG- OCH MILJÖ- TJÄNSTESKRIVELSE  
 FÖRVALTNINGEN 2016-12-13 
 KATARINA FRÄNDBERG DNR KS 313/2016 313 
   

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 
 

 

 

Begäran om planändring Herrljunga 2:159, kvarter 
Mimer  
 

Sammanfattning                                            
Från fastighetens ägare Inga-Lill Andersson Tila AB har inkommit en begäran 
om planändring för Herrljunga 2:159, kvarter Mimer. Sökanden önskar uppföra 
ett 2-plans bostadshus med 6 st lägenheter med en yta på vardera 35 kvm. 
Byggnaden är tänkt att ligga på det som en gång var skolgård på f.d Stureskolans 
mark.                                            

Från planenhetens sida ses också en möjlighet att planlägga för en fortsatt 
sträckning av cykelvägen längs Storgatan. 

Planen föreslås genomföras standardutförande. 
 
Beslutsunderlag 
-Denna tjänstekrivelse 
-Ansökan om planändring 
-Detaljplankarta antagen 050125  
-Detaljplanens text kring bevarande(q) 
-Kulturmiljöanalys 2005-01-26 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga 
fastigheten Herrljunga 2:159 för bostäder, parkering och cykelväg efter 
upprättande av plankostnadsavtal. 

 
 
 
Katarina Frändberg 
Kommunarkitekt 
 
 
Expedieras till: 

 
 
Bygg- och miljönämnden 
Inga-Lill Andersson Tila AB, Norra Parkgatan 5. Lgh 1201 
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  Sida 2 av 2 

Bakgrund 
För fastigheten Herrljunga 2:159 gäller detaljplan antagen 2005-01-26. Enligt 
planen är det möjligt att använda befintliga byggnader som bostäder, kontor och 
skola. Den före detta skolgården är i planen märkt med prickmark och får inte 
bebyggas. Därför krävs en fördjupad studie under planarbetet som klargör 
möjligheterna att bygga ett bostadshus i nordvästra delen av skolgården så som 
sökanden önskar. Den norra skolgården har beteckningen q, vilket efter 
genomläsning av planbeskrivningen och kulturmiljöanalysen enligt min 
bedömning snarare borde markerat före detta skolbyggnaderna eftersom det är 
dessa i sig och tillsammans i grupp som i texten genomgående betonas som 
värda att bevara. Bebyggelsen (tillsammans med intilliggande Mimer 18) står 
omnämnd som skyddsvärd i Kulturmiljö-programmet och under rubriken 
”Värdefulla bebyggelsemiljöer” i den fördjupade översiktsplanen över 
Herrljunga tätort. En kulturmiljöanalys över före detta skolområdet har gjorts av 
elever på Bebyggelseantikvarieprogrammet Göteborgs universitet år 2003:  ”… 
en intressant och välbevarad skolmiljö ….. har en god avläsbarhet, den ger en 
tydlig bild av hur skolbyggnader sett ut i olika tider och hur skolan vuxit och 
utvecklats i Herrljunga…” 
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KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 

Tjänsteskrivelse 
2016-11-29 

DNR KS 286/2016 912    
Sid 1 av 1   

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

Kommunstyrelsen 20161212 

Förslag, Revidering av riktlinjer för anställdas bisyssla 

Sammanfattning, ärende 

Herrljunga kommuns revisorer har granskat anställdas bisysslor. Revisorerna konstaterar i 
rapporten att riktlinjer finns, att efterlevnaden har brister och att alla ansvariga inte har  
tillräcklig kunskap om riktlinjerna/hanteringen. Vidare noteras att inget talar för att 
jävsförhållanden förekommer samt att riktlinjerna bör kompletteras med information om 
hur kommunen ska hantera bisyssla hos förvaltningschef. 

Revisorerna frågar slutligen kommunstyrelsen om vilka konkreta åtgärder styrelsen ämnar 
vidta för att förbättra kännedom och tillämpning av regelverket. 

Bedömning 

Revisorerna noterar att inget specifikt talar för att det förekommer jävsförhållanden  i 
förvaltningen. 

De synpunkter som lämnas angående förvaltningschefer respektive kännedom och 
tillämpning bör medföra dels en revidering av befintliga riktlinjer samt åtgärder för att öka 
kännedom och tillämpning. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor inkommen 2016-11-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderade 
riktlinjer för anställdas bisyssla. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder 
för att öka kännedom och tillämpning av riktlinjer för anställdas bisyssla. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast till 
styrelsens möte i mars 2017. 

Claes Rydberg 
Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 

Tjänsteskrivelse 
2016-12-21 

DNR KS 243/2016 942    
Sid 1 av 1   

Förfrågan från revisorerna angående eventuell fordran hos 
Migrationsverket, svar 

Beslutsunderlag 
Kommunens revisorer har den 21/9 inkommit med skrivelse angående kommunens 
eventuella fordran hos Migrationsverket. Skrivelsen har handlagts av ekonomichefen och 
meddelats kommunstyrelsen den 17/10. Dessvärre har skrivelsen därefter ej formellt 
expedierats till revisorerna vilket var avsikten. 

Kommunernas revisorer, genom Erik Nilstad, har den 7/12 kontaktat ekonomichefen per 
telefon varvid den aktuella skrivelsen översänts med epost. Samma skrivelse bifogas även 
detta svar för expediering till revisorerna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svar med bilaga till revisorerna på fråga angående eventuell 
fordran hos Migrationsverket. 

Claes Rydberg 
Kommunchef 

Expedieras till: Kommunens revisorer 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-09-26 
DNR KS 243/2016 942 

Sid 1 av 2 
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Redovisning fordran Migrationsverket 
 
Sammanfattning 
Revisorerna, genom Erik Nilstad, har genom en skrivelse daterad 2016-09-21, 
efterfrågat en bild över fordran som Herrljunga kommun har gentemot 
Migrationsverket.  
 
Frågan som ställs är huruvida det finns en fordran, storleken på den samt när den 
kommer att betalas ut från Migrationsverket.  
 
Vid delårsbokslutet 2016 har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 
21 019 346 kr på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett 
belopp Herrljunga kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara 
på frågan kring när pengarna betalas ut från Migrationsverket.  
 
Bakgrund 
Migrationsverket har under hela 2016 släpat med sina utbetalningar till landets alla 
kommuner. Totalt sett handlar Migrationsverkets skuld till kommunerna om miljardbelopp 
och man har i regeringen uppmärksammat problemen med utbetalningar till kommunerna.  
Flera ersättningar för insatser till asylsökande och för mottagande av flyktingar betalas 
ut i efterskott, efter ansökan. Detta gäller inte minst ersättningar för vård och boende för 
ensamkommande barn. I och med den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i 
kommunernas omsorg har dessa ersättningar ökat kraftigt. Att de nu handlar om belopp 
i storleksordningen 10 miljarder innebär att de också utgör en betydande del av många 
kommuners budget. Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett väldigt 
stort antal ensamkommande barn, gör att såväl kommuner som Migrationsverket fått en 
påtagligt ökad administrativ börda. SKL har i en skrivelse daterad 2016-09-16, krävt att 
Migrationsverket betalar ut enligt ansökta belopp och i efterhand granskar fakturorna.  
 
Vid delårsbokslutet har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 21 019 346 kr 
på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett belopp Herrljunga 
kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara på frågan kring när 
pengarna betalas ut från Migrationsverket.  
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-09-26 
DNR KS 243/2016 942 

Sid 2 av 2 
 

 
Ekonomisk bedömning 
 
Kommunen tar inte några risker i resultatet utan har löpande tillämpat 
matchningsprincipen, vilket innebär att intäkter som överstiger kostnaderna läggs som 
en skuld i balansen för framtida kostnader för målgruppen. Principen innebär att 
verksamheten i resultaträkningen går plus minus noll, att det i balansen ligger en 
fordran på Migrationsverket samt en skuld till verksamheten för framtida kostnader.  
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
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FÖRVALTNING 
Claes Rydberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-12-21  
DNR KS 294/2016 906     

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 
  

 
Fråga från revisorerna angående ansökan om statsbidrag för att öka 
bostadsbyggandet, svar 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens revisorer har den 7/12 inkommit med förfrågan om huruvida kommunen för 
2016 har ansökt om bidrag från Boverket gällande statsbidrag till kommuner för att öka 
bostadsbyggandet. 
 
Inom de kommunala verksamheterna finns två verksamheter vilka skulle kunna vara 
aktuella för att söka bidrag, Herrljunga Bostäder AB respektive Tekniska nämnden. 
 
Ansökan från dessa har ej gjorts. 
 
I svar från VD, Herrljunga Bostäder AB, meddelas att bolagets byggnationer ligger utom 
tidsramarna. Fastighetschefen, Tekniska förvaltningen, Tekniska nämnden, har låtit 
meddela att aktuellt objekt ej förekommit.  
 
 
Förslag till beslut 
Svar till revisorerna godkänns. 
 
 
 
 
Claes Rydberg 
Kommunchef 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunens revisorer 
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