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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 3 
2018-10-22 

KS § 160 DNR KS 197/2018 

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 om Budget 2019-2021 omfattande 
resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats 
för år 2019. 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i november 
månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som 
nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige 
beslutade om den 19 juni 2018. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad 
resultat- och balansräkning avseende prognos 2018, reviderade kommunbidrag där 
den centralt avsatta potten för lönerevidering fördelats ut till nämnderna avseende 
januari-mars. Ramväxling mellan Bildningsnämnden och IT är också genomförd. 
Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2019 - 2021 för 
styrelse och nämnder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-1 O 
Kommunfullmäktige§ 86/2018-06-19 inklusive bilagor 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
Synpunkt från fackliga organisationerna angående budget 2019 

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

• Fastställa budget och verksamhetsplan för 2019-2021 . 
• Fastställa den kommunala skattesatsen för 2019 till 21 :94 kronor. 
• Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat 

kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2019 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
l . Fastställa budget och verksamhetsplan för 2019-2021 . 
2. Fastställa den kommunala skattesatsen för 2019 till 21 :94 kronor. 
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat 
kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2019 

Exp('dirras till: Nimmclcr, rev1sorcr och kommun fullmäl1i ge 
För kännedom 
till : 

Juslerandes s1gn 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-10-22 
Sid 4 

Justerandes sign 

KS § 161 DNR KS 190/2018 

Omfördelning av budget 2019 inom kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Efter omorganiseringen 2015-01-01 med gemensamma nämnder för ekonomi , 
personal och IT, fanns mål om att få till en robusthet i verksamheterna samt att öka 
attraktionskraften för att hitta rätt kompetens till verksamheterna. Ytterligare 
diskuterades att effektiviseringar och kostnadsminskningar kan genereras som en 
positiv effekt i omorganiseringen. Servicenämndernas verksamheter har under 2018 i 
steg I genomfört effektiviseringar motsvarande drygt 900 tkr sammantaget för 
ekonomi, personal och IT. I steg II som planeras under året 2019 beräknas 
effektiviseringar om ytterligare 769 tkr kunna genomföras. Dessa medel kommer att 
tillföras kommunledningen för att täcka tillkommande kostnader för 
dataskyddsombud samt för koordinering av informationssäkerhetsarbetet 
Totalt föreslås omfördelning av följande belopp till från respektive verksamhet inom 
servicenämnderna till kommunledningen: 

Ekonomi = 253 tkr 
Personal = 253 tkr 
IT = 263 tkr 
TOT = 769 tka· 

Vid omfördelningen kommer personalavdelningen att behöva minska bemanningen i 
HR-enheten. Ekonomi- och !T-avdelningen hanterar ramens minskning med 
omstrukturering inom verksamheterna, inga minskningar i personal planeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-02 
Reviderad budget och verksamhetsplan 2019 kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter godkänns. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Reviderad budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens 

verksamheter godkänns (bilaga l , KS § 161/2018-10-22). 

kth· l ,il nn r• l m 1 ~ 
Ii i l; 

Ekonom ir~vclelmngen 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-10-22 

KS § 162 DNRKS 191/2018 

Ramväxling lönepott i budget 2019 

Sammanfattning 
Den 4/9 2018 beslutade kommunfullmäktige om ramväxling gällande utfördelning 
av lönepott. Totalt delades 6 615 tkr ut till nämnderna utifrån de verkliga utfallen i 
lönerevisionen 2018. Verksamheter som finansieras av externa medel, exempelvis 
statsbidrag fick inte del av lönepotten. K var av lönepott efter utfördelning och 
justering av kapitalkostnader blev 955 tkr som finns som ett extra utl)'mme i budget 
2019. 

Förvaltningen föreslår att kvarvarande medel efter utfördelad lönepott fördelas enligt 
följande: 
- Tekniska nämnden 900 tkr, finansiering av tomma lokaler. 
-Kommunstyrelsen 55 tkr, delfinansiering av koordinering av intern resurs för 
informationssäkerheten. 

Beloppet 900 tkr som föreslås ramväxlas gällande tomma lokaler ska värderas och 
utvärderas årligen i kommunens budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 18-l O-O l 
Kommunfullmäktige§ 105/2018-09-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ramväxling i 
2019 års budget enligt följande: 
Från lönepott/finansen 900 tkr till tekniska nämnden samt 
Från lönepott/finansen 55 tkr till kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
l. Kommunfullmäktige beslutar om ramväxling i 2019 års budget enligt 

följande: 
Från lönepott/finansen 900 tkr till tekniska nämnden samt 
Från lönepott/finansen 55 tkr till kommunstyrelsen. 

Exprdirrus lill r fek.ruska nämnden, KommLmfullmäh.'tige 
För kännrdom Ekonomi~vclelnlngen 

till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ D HERRLJUNGA KOiv\MUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatlim Sid 6 
2018-10-22 

KS § 163 DNRKS 194/2018 

Fastställande av internkontrollplaner 2019 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. 
Senast under oktober månad skall respektive nämnd fastställa en upprättad 
internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla 
nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens 
egen internkontrolL I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års 
genomförda kontroll till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-1 0-1 O 
Kommunstyrelsen § 126/2016-08-15, Internkontrollpolicy 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut· 

• Internkontrollplan 2019 för Herrljunga kommun fastställs 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Internkontrollplan 2019 för Herrljunga kommun fastställs. 

För känn('dom Snmtliga n~mnder 
till: 



~ g HERRLJUNGA KO/v\MUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdaturn 

2018-10-22 

KS § 164 DNR KS l 94/2018 

Internkontrollplan 2019 administrations- och 
kommunikationsenheten 

Sammanfattning 

Sid 7 

Internkontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. På 
hösten upprättas en plan för kommande året och på våren rapporteras uppföljning av 
föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning, administrations- och kommunikationsenhet, har tagit 
fram en internkontrollplan för 2019 med utgångspunkt i mål och verksamhetsp lan. I 
internkontrollplanen har risker identifierats i specifika processer som genomgått en 
risk- och väsentlighetsbedömning varefter kontrollmoment valts för uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-04 
Internkontrollplan 2019 för administrations- och kommunikationsenheten 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internkontrollplan 2019 för administrations- och kommunikationsenheten 
antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Internkontrollplan 2019 för administrations- och kommunikationsenheten 

antas. 



~B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-10-22 

KS § 165 DNR KS 196/20 18 

Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Under perioden maj 2017 till september 2018 har projektet Informationssäkerhet 
2018 pågått. Projektet har bland annat syftat till att införa ett standardiserat och 
strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet i Herrljunga kommun. Kommunen 
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 informationssäkerhet i Herrljunga kommun består av fyra kapitel. I 
kapitel A slås organisationen för och styrningen av kommunens fortsatta arbete med 
informationssäkerhet fast. Kapitel B innehåller detaljerade bestämmelser om 
medarbetares ansvar för informationssäkerhet Kapitel C reglerar 
informationssäkerheten i IT -system genom krav på bland annat 
informationsklassning, dokumentation och korrekt behörighetstilldelning. Kapitel D 
innehåller bestämmelser om informationssäkerhet i IT -miljön och riktar sig till 
chefer och medarbetare på IT -avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-l 0-05 
Förslag till riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun antas 

Expl'dil'ras till: Smntllg~1 namnder och Cörvaltn1ngar 

Justerandes sign Utdragsbestyrl<ande 



~i HERRLJUNGA KOiv1MUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 9 
2018-10-22 

KS § 166 DNR KS 195/2018 

Ansökan om medel - bidrag för grönare städer 

Sammanfattning 
Bidrag för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller 
utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 
Syftet är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. stadsgrönska ger ekosystemtjänster, ökar 
hälsa och välbefinnande, bidrar till klimatanpassning och ökar stadens resiliens. 

Bidrag får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra 
de åtgärder som bidraget avser. Herrljunga kommun har genom tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen tillsammans med markkonsult och 
landskapsarkitekt tagit fram ett underlag för ansökan om bidrag för grönare städer. 
Projektet som sökts bidrag för är Herrljunga stadspark, intentionen med projektet är 
att skapa en grön oas i Herrljunga för aktivitet, samvaro och rekreation. 
För att söka bidrag har ett underlag arbetats fram med hjälp av markonsult, 
landskapsarkitekt samt projektgrupp. Total kostnad 131.811 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-02 
Ansökan bidrag grönare städer 
Karta över Herrljunga stadspark 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kostnad för framtagande av underlag 
för ansökan till bidrag för grönare städer om 131 811 kr. 

• Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens resurs för 
samhällsutveckling. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kostnad för framtagande av underlag 

för ansökan till bidrag för grönare städer om 131 811 kr. 
2. Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens resurs för 

samhällsutveckling. 

Expcdirras till: Bygg- och 11111_1onamndcn 

----- - -------



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnantradesdatum Sid 10 
2018-10-22 

KS § 167 DNR KS 97/2017 700 

Komplettering av överenskommelse kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 

Sammanfattning 
Västkom styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera 
kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget om komplettering av 
överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk Ä ven 
Boråsregionen rekommenderar sina medlemskommuner att anta komplettering av 
överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 9 5/2018 -l 0-02 
Förslag till revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk, daterad 2018-05-16 
Protokollsutdrag Boråsregionen 2018-06-01 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner revidering av överenskommelse mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att 
även omfatta personer med spelmissbruk 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l . Kommunstyrelsen godkänner revidering av överenskommelse mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att 
även omfatta personer med spelmissbruk 

Expr<.lirras till: Vastra Gåtalandsregionen 
För ktinn('(lom Soc ialnamnden 
till : 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 



~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 11 
2018-10-22 

KS § 168 DNR KS 178/2018 

Avsikt att förvärva mark på del av Herrljunga 34:1 

Sammanfattning 
l dagsläget äger kommunen parkeringen bakom lca Supermarket i Herrljunga 
Parkeringen används i princip enbart för butikens kunder. Butikens ägare har 
uttryckt att parkeringen är för trång. Trafikverket äger fastigheten bakom 
parkeringen, Herrljunga 34: l. 

Efter diskussion i plankommitten initierade kommunen i maj 2018 ett ärende om 
markköp hos Trafikverket Väntetiden innan ärendet tas upp är ungefär åtta månader 
Trafikverket har förmedlat att ett formellt beslut om avsikt att förvärva den aktuella 
marken underlättar i ärendehanteringen. I översiktsplanen är det aktuella området 
markerat som stadsbygd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-27 
Översiktsplan, beslutad 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar om avsikt att förvärva mark på del av fastigheten 
Herrljunga 34: l. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar om avsikt att förvärva mark på del av fastigheten 

Herrljunga 34: l. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOI/tM UN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 12 
2018-10-22 

KS § 169 DNR KS 114/2018 

Äterrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2018 

Sammanfattning 
Konununfullmäktige har beslutat att alla beslutsunderlag i fullmäktigeärenden ska 
innehålla uppgifter om vem som ansvarar för genomförandet, behövliga resurser 
samt när genomförandet ska vara klart (KF § 149/201 0-12-16). Beslutet innebär 
vidare att berörda förvaltningar, direkt när denna tidpunkt passerats, ska 
återrapportera till ko nununfull mäktige. Ko nununfull mäktiges beslutade att göra ett 
uppehåll i hanteringen utifrån detta beslut i avvaktan på nytt digitalt 
ärendehanteringssystem och gemensamma nämndadministrationsrutiner (KF § 
91 /20 11-09-06). Uppskovet gällde längst till och med 2012-12-31. Den 19 februari 
2013 (KF§ 15) beslutade konununfullmäktige att återuppta förvaltningarnas 
rapporteringsskyldighet samt återrapportera genomförandet av bes l ut et. I 
förvaltningens granskning av ärendet avseende återrapport av genomförande av 
fullmäktiges beslut, kan konstateras att någon formell återrapport i enlighet med 
motionärens ursprungliga intentioner inte skett. 

Efter införandet av digitalt ärendehanteringssystem och gemensam 
nämndadministration är det säkerställt att uppföljning avseende verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut sker. Ej behandlade motioner och medborgarförslag 
hanteras i enlighet med kommunallagen. Vidare har respektive förvaltningsledning i 
uppdrag att säkerställa att kommunfullmäktiges fattade beslut hanteras professionellt 
och uppdrag som ges av nämnd/styrelse till förvaltning ska protokollföras. 
Återrapportering från förvaltningsledning sker till nämndens/styrelsens presidium. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva 
kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut i ärendet (20 l 0-12-16 § 149, 
2011-09-06 § 91 och 2013-02-19 § 15). 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l . Kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut i ärendet (KF § 149/20 l 0-12-16, 

KF § 91 /20 ll-09-06 och KF § 15/20 13 -02-1 9) upphävs. 

ExpC'diC'ras till: Kommunf1JIImrikt1 gc 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 13 
2018-10-22 

KS § 170 DNRKS 167/2018 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet med budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. 
Kommunens folkhälsoutvecklare sammanställer planen i dialog med Västra 
Götalandsregionens avdelning folkhälsa. Kommunens ansvariga nämnd, och södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-1 O 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan södra hälso
och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Verksamhetsplan får det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun godkänns 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Verksamhetsplan får det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun godkänns. 

Expcdicl'as lill: Folkhälsoutvccklare, Ac!Jmrustralions- och kommunik~t1onscnhelcn 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdahlm Sid 14 
2018-10-22 

KS § 171 DNR KS 204/20 18 

Försäljning av Örum 2:3, Alboga gamla badstuga/bastu 

Sammanfattning 
Till Herrljunga kommun har inkommit en förfrågan om att förvärva 
tomtområdet/fastigheten Örum 2:3, Alboga gamla badstuga/bastu. Huset "Aiboga 
bastu" ägs av privatpersoner och ligger pä ofri grund. Marken ägs av Herrljunga 
kommun. Kommun sålde 2004-06-30 fastigheten belägen på Örum 2:3, till två 
privatpersoner, för en symbolisk summa av 100 kr. Köpet år 2004 avsåg endast 
huset. Herrljunga kommun äger tomten på totalt 493 kvadratmeter. Förvärvet avsåg 
således hus på ofri grund. 

En lokal intressent är intresserad av att köpa fastigheten. Avsikten är att rusta upp 
huset och bedriva tillredning, försäljning och kurser inom livsmedelsbranschen i 
huset. Intresset med ung företagsverksamhet kan bidra till ytterligare utveckling av 
besöksnäring i kommunen. Den intresserade köparen har för avsikt att investera i 
fastigheten, med el, uppvärmning, toalett, godkänt kök och avloppsanläggning. 
gäller det 

För att möjliggöra utvecklingen av intressentemas ideer och att investeringen 
skyddas på bästa sätt, är det lämpligt att överföra ägandet av tomtmarken till ny 
intresserad ägare. Kommundirektören föreslår att Herrljunga kommun säljer aktuell 
tomtmark till Alboga Choklad, org.nr. , i enlighet med ovanstående 
bakgrund och syfte. Affären genomförs för en symbolisk penning om 100:- samt att 
köparen bekostar lantmäteri-/lagfartskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 18-l 0-1 O inklusive bilagorna "Foto Alboga 
bastu" och "Tomtkarta och situationsplan över tomt/fastighet". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta 
köpekontrakt, köpebrev och genomföra försäljning av tomtmark "Örum 2:3" 
ti Il företaget Alboga Choklad, org. nr  med föreslagna 
ekonomiska villkor. 

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag. 

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

Justerandes s1gn 

~J 
Utdragsbestyrkande 
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':4 KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 15 
2018-10-22 

Forts. § KS 171 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta 

köpekontrakt, köpebrev och genomfåra försäljning av tomtmark "Örum 2:3" 
till företaget Alboga Choklad, org.nr , med föreslagna 
ekonomiska villkor. 

Reservation 
Au l i Karnehed (SD) reserverar sig mot beslutet 

Exprdirn1s lill: Kommundirektör 
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~ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 16 
2018-10-22 

KS § 172 DNR KS 57/2018 

Föreningen Hem i Herrljunga - ekonomiskt stöd 

Sammanfattning 
Socialnämnden har mottagit och berett medborgarförslaget om ensamkommande 
barn. Medborgarförslaget önskar att socialnämnden ska låta de ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen. 
Socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har behandlat ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade att 300 tkr tilldelas Hem i Herrljunga som 
ekonomiskt stöd (KF§ 96/2018-09-04). Summan ska finansieras genom 
kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedeL Eftersom utbetalning ska ske ur 
kommunstyrelsens budget för tillväxt och utveckling, är det lämpligt att 
kommunstyrelsen beslutar att 300 tkr ska utbetalas i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-1 0-15 
Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut avseende ekonomiskt stöd till föreningen Hem i 
Herrljunga. 

• Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen, senast 2019-06-30, 
redovisa användningen av det tilldelade stödet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut avseende ekonomiskt stöd till föreningen Hem i 
Herrljunga. 

2. Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen, senast 2019-06-30, 
redovisa användningen av det tilldelade stödet. 

För ldinnrdom KommunclJr~ktör, Kommunfullm~kLige 

till: 

Justerandes s1gn 
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l KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 
Sid 17 

KS § 173 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Beslut från SKL- KS postlista 
Kompetenssatsning för 2018:56 
förtroendevalda och tjänstemän 

2 Licens- och användaravtal mellan KS 163/2018 
Kommuninvest i Sverige AB och 
Herrljunga kommun avseende 
skuldförvaltningstjänsten 

3 Kallelse från Försvarsmakten - KS postlista 
skjutfältsråd för Remmene skjutfält 2018:59 

4 Protokoll KPR/KFR 2018-09-25 KS postlista 
2018:60 

5 Information från Tolkförmedling KS 162/2018 
Väst - Ny förbundsordning i 
respektive fullmäktige 

6 Revisorernas bedömning av KS 175/2018 
delårsrapport för Herrljunga 
kommun 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

KS § 174 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR Delegerings beslut DNR 

Tilldelningsbeslut i KS 166/2018 

2 

upphandling av kärnsystem 
inom ramen för Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) 

Tilldelningsbeslut om att 
teckna avtal för FVM för 
Herrljunga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

KS 
166:2/2018 

Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna 

Utdragsbestyrkande 

Sid 18 
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Digitalisering av kommunens olika verksamheter är ett måste för att klara av det alltmer ökande kravel på 

effektivisering I budget 2019 fim1s avsatt medel för att fortsätta med den IT -strategi som ligger till grund för en 

övergång till ett modernare !T-system med ny plattfonn. Bättre integrationer samt fler standardlösningar ger i 

längden nirre fel och därmed bättre ekonomi och ökad tilltro till våra IT -system. 

Byggandet har tagit rejäl fart och de allra flesta tomter som finns till förfogande är reserverade eller bebyggda. 

Antalet flerfamiljsbostäder som byggs måste dock öka om vi skall expandera befolkningsunderlaget i den takt 

som krävs för att bli fler invånare I nuläget sker huvuddelen av byggnationen i form av villor och parhus. Nya 

markförvärv och ell fortsatt fokus på nya detaljplaner är ett måste om vi som kommun skall nå framgång med 

vi1r intention att bli J O 000 invånare år 2020. 

Byggandet av Hors by förskola/skola/kök och matsal fortsätter enligt plan. I plan ligger också ombyggnad av 

Mörlanda förskola/skola samt en välbehövlig renovering/ombyggnad av Altorpskolan. I vår satsning på 

landsbygdsskolor ligger i tur att åtgärda Od förskola/skola . När nödvändiga beslut fattats av Bildningsnämnd och 

Tekniska niimnden fim1s medel avsatta för alt påbörja en renovering eller en nybyggnation av nödvändiga lokaler 

för all siikerställa en bra arbetsmiljö för våra barn och för vår personal 

Ny dclaljplan kriivs för att komma vidare i utveckling av Hagens demensboende Arbetet med detaljplan pflgilr 

och blir förhoppningsvis klar och antagen under 2019. 

Den största och mest påtagliga törändringen i budget 2019 är hanteringen av pensionsskuld en. Pensionsskulden 

läggs frön och med budget 2019 in i balansräkningen. soliditetsmålet ändras dänned till at l inte understiga 3 5 %. 

Investeringsnivån är fortsatt hög vilket im1ebär att vi inte kanuner att klara målet att självfinansiera budgeterade 

investeringsutgifter Självfinansieringsmålet kommer att kräva en översyn om vi även fortsättningsvis skall hålla 

samma höga investeringsnivå. 

Den totala investeringsnivån för 20 l 9 landar på l 00,8 miljoner kronor. För 2019 är resultatnivån satt till l ,6 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att vi kommer att klara resultatmiilet på 2 %över en 

rullande femårsperiod. Resultatet har i snitt uppgått till 3,4% av skatteintäkter och generella statsbidrag de 

senaste fem ilren. 

Låt oss tillsammans f'ortsälla att utveckla vår kommun. Enade är vi starka i en attraktiv kommun med stark 

framlidstro och stora utvecklingsmöjligheter 

Johnny Carlsson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsekonomisk utveckling 
Innehållet i delta avsnitt iir hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation 

Ekonomirapporten - om kommunerna och landstingens ekonomi som publicerades i maj 2018. 

Att döma av de rekordstarim ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Andåkan utvecklingen 

intejiwtsiitta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag arr de inte bara kan mötas 

med resurstillskot t. Det kanuner också att krävas betydande effektiviseringar. 

Stnrk konjunktur både i världen och i Sverige 
Konjunkturen i Sverige tir mycket s tark; BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och näslan 

lika mycket ntisla llr. Även i EU är tillväxten starkare än elen varit hittills uneler återhämtningsfasen efter elen 

senaste finanskrisen 

Ltiget i världen tir samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar Brexil kan komma att påverka den 

ekonomiskn utvecklingen , liksom USA:s hnnclelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstem, Asien och Afrika 

påverkar elen geopolitiska och ekonomiska siluHtionen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk 

tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, 

t'riimsl inom o!Tenllig sektor. Bristen på nrbetskrnft är en stnrkt begränsande faktor för fortsatt stnrk tillväxt. Vi 

räknar meu all skallcinliiklerna i kommuner, landsting och regioner kommer ntt öka betydligtlångsammare de 

kommande åren iin de hnr gjort under de gfmgna åren. Orsaken iir främst att antalet arbetade timmar inte kommer 

all kunna t'orlstilla öka i samma takt som hittills. 

Starlw resultat i kommunsektorn 
De snabbt ök<mde inläkternn frfm skntter, statsbidrag och renvinster gör ntt del ekonomiska resullntcl under ni\grn 

år varit stnrkl i kommunernn Del sammantagna resultatet ligger på 3 procent som andel av skatler och 

statsbiumg för de senaste tio åren, även om skillnadema mellan kommunerna iir stora . All kommunerna har haft 

många godn år kan även avHisas av att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som elen gjorde 2005. 

Snmticligl hm skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellnnstora kommuner, främst 

förortskommuner, har sänkt skntten medan flera , mindre kommuner har höjt den. 

Orosmoln i kommunernas ekonomi 
Trots de starka ekonomiskil resultaten har det finansiella sparandel i kommunerna varit negntivt. Det innebär ntt 

kommunerna hm anvtint mer pengar än de har fått in, pi\ grund av elen höga investeringstakten, som fir 2020 

beriiknns vnm dubbelt sfi hög som den var 2008 Det har också lett till att kommunernas lån hm ökat med 26 

procent sednn 2012. Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och 

verksamheter M<'mga kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stiirkt ekonomin, som en följd av all elen 

stntliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan anclrn kommuner inte har fått full 

koslnaclsliickning för sill mollagande Gemensamt för alla kommuner är elen osäkerhel som eftektema av 

Hy klinginvandringen hnr pfl de kommande årens ekonomiska utveckling. 

Ytterligare en osäkerhet iir vad som händer inom LSS-områclet. Även här har konsekvenserna vnrit olika mellan 

komnnmernn Till Cöljd av Högsta förvnltningsdomstolens och försäkringskassans bedömningar har mllnga 

kommuner 11\tt bctvclanclc kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen lätt ta kostnader som tidigare 

slnll!n hnr tag it. Lngsli(\ningl!n iir otydlig och öppnm för olikil tolkningar Del kommer ntl dröjn tills tidigast 2020 

innun c!Td\lcrna m den pi'ig[lcndc LSS-utredningcn kan m genomslag 
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Framtidens Yiilnirdsutmnningar 

Viilnirdcn hm stora im·cs tcrings- och rckrvtcringsbchov De stora kullorno under 1940-tnlct gör all andelen iildre 

i bdolkningcn nu ökar Cicnom höga lödclsetal och invandring ökar dessutom andch::n barn och Lmga 

T nli as l r u k luren 

b)·ggdcs till stor del under l %0- l <JRO-talen och stör nu inl'ör bdvdandc rcstmucring s- och nvbvggnalionsbcho,· 

l ~>90 -tah::ls cknnnmiska kriser inncbm låga skatteintiiktcr till kommuner och hmd st ing, samtidigt som beho ven 

ökade Ulr)·nuncl i'ör invcstcringm och underhållminimerades och har diirclkr inte kommit upp till nödviindig 

nivi'1 fön än pi'1 20 l O-ta lct , c ner l'inanskriscn. l kombination med ett stort mottagande av as y !sökande , l'rnmllira lit 

under 2015 , bidrar detta till all dc demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några 

[r r l'ramiivcr kommer alt vnra m ycket höga. 

fnvesleringarnn i kommuner. lanelsting och regioner har öknt och kommer att tn ett allt större utrymme av 

resurserna . lkhovct av alt hygga Cör skolor, skolor, sjukhus och VA-system iir mol elen hiir hakgrunden stort, 

liksom att öka ellcktivitetcn i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik Bland anmrt 

behöver kommunerna bygga en hm hit över l 000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det 

totala bcsl11mlet med mer lin l O procent. I och med konkurrensen om arbetskraft dnrr byggprocesserna allt liingre 

ut pö ticlen och kostnnderna hnr ökat. 

stora rekryteringsutmaningar 

Det höga demografiska trycket kanuner främst från att nntalet bam, unga och ii l d re ökar snabb t, samtidigt som 

8ndelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal nyligen har gått i pension. Detta bidrar till hög belastning i sjukvården, 

som en större andel unga nyanställda ska hantera. Inom kommtmerna syns det främst när det gäller bristen på 

pedagogisk persomrl, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen 

positivt till sysselsiittningen och ulan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren Totalt sett 

kommer rekryteringsutnumingen all växa . Skulle kostnaderna och antalet ansiiilida fortsätta ök8 i samnw takt 

som nu, det vill stiga sna bbare lin de demografiskn behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 

2025 behöva gå till kommunsektoms verksamheter Del är inte ett realistiskt scenario, varför vi har ändrat våra 

beriikningm jtimfört med tidigme Ekonomir8pporter och rtiknar nu med att resurserna ökar i taktmed 

demognrCin. 

Det betyder att ko stnader och antalet ansttillcla berliknas öka i samma takt som behoven av viilfärd. En effekt 8V 

den beräkningen ii r exempelvis oförtindrad personaltäthet. Tidigare har kostnaderna och diirmed sysselstittningen 

inom välfärden flrligen ökat 0,5 - 1 procent snabbare än demografin, så en ökning i taktmed demografin tir ett 

trendbrott mot tidigare utvecklingstakt. 

Dc historiska skeendena har skapat nytlinkande 

Den ekonomiska kr isen uneler 1990-tnlet medförde- förutom luffa rationaliseringar- också en medvetenhet och 

insikt om vikten av att förändra och e!Tcktivisera med förtsa tt hög k-vnlitel. Inte minst gäller det for hiilso- och 

sjukvf1rdcn Behovet a,· om siiiilning uppstod parallellt med en teknisk ut veckling som verkligen hm gagnat 

s\·cnsk hiilso- och sjuhfrrd och patienter som l':'lr del av vårelen Alliller behnndlingnr sker med korta vårdtider 

eller i iippcnvflrdcn, med allt biittrc kvalitet . Diirigenom har elen avancermle \'Öre! en llirbiiltmls och nntalcl 

vtlrdpln t ser har k unna t m inskns . 1J n der den stora ll yklinginvnndringen 20 l ~-20 l 5 gjorde m[mg8 kom mu ner 

l'anlastiska insatser fiir ntl klnra av att tn emot alln asylsökande, inte minst barn och unga. Det bidrog dessutom 

till en ökad medvetenhet om hur vi1ra styrsystem lokalt och nationellt fungerar, inte minst hur de statliga 

regleringarna bidrar till att främja eller htimma utveckling och t1exibilitet i viilfärclsverksamhetema 

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvnlitet 

Den lor sta utmaningen i viiiförden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den nndw utmaningen 

ii r l'inansieringen . Tidigare har våra beräkningar baserats på att resurserna till välfärdsverksamheterna kommer 

all ökn i samma takt som hittills. Den bedömning vi nu gör tir att det inte kom mer att vnm möjligt med tanke pi'r 

Cnrmtida kompelensWrsörjningssituation Våra bertikrungar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den 

demograCiska utvecklingen Även ett otlirändrat v[i]färdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och 

regioner_ Det innebi:ir ntl antalet sysselsatta behöver öka kraftigt komnwncle år Fram till 2025 behöver antnlet 

syssels11tta öka med 124 000 personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala nettoökningen nv 
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sysselsiittningen (ram till 2025 beräknas vara cirka 207 000, vm/or kommuner, landsting och regioner skulle 

behöva rekrytew 60 procent av den ökade nettosysselsättningen Skullc sysselsättningen forlsiilla ökil i smnnw 

tnkt som hittills skulle hcln den tillkommnnde sysselsältningsökningen behöva ske i kommunsektorn Del iir inte 

ncalistiskl lstiillcl behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för nlt vi ska klam 

rramtidens kompetensförsörjning 

Finansieringen iir också en utmaning För att klarn ett resultat på l procent som andel av skatter och slatsbidwg 

samt bibehållet välfärdsåtagande måste konummer, landsting och regioner tillföras en ökning av slatsbidwg en 

med 37miljarder kronor fram till och med 2021. För iltt klara det nya sparmålet på 1/3 procent av \3NP frmn till 

2021, med detta tillskolltill kommunsektorn, skulle stalen behöva budgetförstärkningar på cirka 20 miljilrcler 

2021. Utan en ökning av de generella statsbidragen och med ett oförändrat välfärdsåtagande skulle 

kommunsektoms resultilt bli minus 27 miljarder, 

med oför tindrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 20 I 9 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 

2021' 

Inilir de utmaningar vi har framf\.ir oss kommer del att krävas all kommuner, regioner och lanusling hedriver 

verksamheten pi't ett hell annal siill iin i dilg Utvecklingen pög{tr redan i sektorn, men det kommer alt kriints mer 

utveckling och l'iirtindring komnwnde fn· di\ förviintningarnil på viiWirden forlstill~.;r alt öka . 

!,.ör il l l I)'Ckas med de omsttillningur som mitsie göras kriivs: 

• 13iitlre utnyttjande av teknikens möj lighcter 

Mtmga t_itinster inom viilnirdsverks<nnheternil och processer inom dc Ilesin yrken, k<tn göras hiillte och mer 

koslnmlse!Teklivl genom illl iltWiincln digitaliseringens möjligheter 

·Ökad smnver kan 

Samverkan måste ökn mellnn kommuner och mellan landsling och regioner . Det finns mfmga uppgilkr som kan 

utl\iras i samarbete 1\ir ntt hMla ned kostnnclerna och höja kvaliteten i viilfiirclsljtinslerna. Den möjligheten 

kommer nll kunnn renliserus hältre med elen nva lag om samverkan, som <mlns triida i krart uneler 2018 

• Slntlig styrning utifrån loknia behov 

Dc semsle <'tren har innebLirit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella 

hnr minskal som andel av de lotnia statsbidragen. Del har medfört ökad ineffektivitet och har gjort dt:l svårare att 

styra, utveckla och föriindra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgii från de 

loknia behoven för att m't önskad effekt Vi föreslår att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktilde och 

alt slntsbidmgen till sjukvårelen blir mer långsiktiga och strategiskrt. 

• Rekryteringsslrntegier för viiifördsjobben 

Kommuner, landsling och regioner arbetilr redan idag med olika rekryteringsstrategier för il limöla de 

demografiskil utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet med 

stralegiema- e:\Cmpelvis ntl förlänga och vidarcutvecklil arbetslivet, se heltidsarbele som norm och att anviinda 

kompelens på ett smartare still -- kommer att fortsiitta bidra till att utveckla välfården. 

Befolkningsutveckling 
l fenlj unga kommun har i sin vision "V iixtkrart l O 000" snll som mit! all ?tr 2020 ska del bo l O 000 inv?mare i 

kom m une n 

Under elen sennste tioårsperioden har kommunen haft en positiv beiolkningstillviixl dtir antalet invönare ökat 

med lotall 205 personer (2001~-20 17) Befolkningen i Henljunga uppgick elen 31 december 20 l 7 till 9 485 

(9 48o) personer Under första halv[tret 2017 ökade befolkningen med 15 personer, men minskade mer iin 

\ikningen i slutet av itrel och tolnlcn blev minus en person . Uneler förstil hnlvftret 2018 ökade befolkningen sed<tn 

i\r ss k i n et och uppgick elen 30 j u ni 20 18 till 9 489 personer, en ökning med fyrn personer. 

l ·: nligt SCB:s l<"tngtidsprognos, datemd oktober 2017, kommer befolkningen i Herrljungn kommun i snitt kunna 

komnw upp i en iikning om knnppl 50 personer per år. Beriiknat antal personer i llerrl_iunga itr 2027 tir 

prngnosliserntlill <J 973 pe1soner_ \'ilkel iir en ökning på en 4,4 procent mol befolkningsprognosen för 2018 



Antal 

Personer 

10 200 

10000 

9 800 

9 600 

9 400 

9 200 

9 000 

8 800 
2007 2009 2011 2013 

-" · ~ Folkmän . J. 

Dingrmn: Befolkningsutveckling 1-lelrljungn kommun 

2015 2017 

Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

2019 2021 2023 2025 2027 

Ar 

SCB:s prognos hygger bland annat på kommunens inrapporterade siffror om bostadsbyggande. 

Bel'olkningsprognoscn spår stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. Prognosen för elen 

kommande tioårsperioden (20 18-2027) är en ökning i framföra Il! befolkningskategorier 0-19 och 65+. Personer 

upp till 19 år torväntas at! öka med ca 205 personer fram till 2027, vilket motsvarar 9,4% och personer som är 

65 f1r eller äldre fOrvänlas öka med ca 112 personer, vilket motsvarar 5,1 %. Personer som inom 

befolkningskategorin 20-64 år ökilf marginellt med 12 personer under den kommande tioårsperioden, 

motsvarande 0,2 % Om utfallet blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare 

skatteunderlag. 

Planeringsförutsättningar 
Ska t te satsen 
Den konun unala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2018 till 21 ,94 procent vilket är oförändrat 

jämfört med 2018. 

Skatteintiikter 
skatteintäkter för åren 2019 - 2021 är baserad på SKL:s skatteprognos (publicerad den 27 april 20 18). SKLs 

modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Antagande om att 

Herrljunga kommun kommer att öka befolkningen med 50 personer per år under de kommande tre åren är gjord, 

med utgångspunkt från befolkningsmängd l Il l 2017 

Den III! 2017 hade Herrljunga kommun 9 497 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts 

alt befolkningen den 

III l 20 18 är 9 54 7 personer 

III! 2019 är 9 597 personer 

1/1 1 2020 iir 9 647 personer 
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Under 2017 hnr befolkningsutvecklingen varierat från kvartal till kvartal och det har visat sig vara svårt att 

bedöma hur utfallet för helåret skulle bli Total blev det en minskning med l person från l/l 20 l 7 till den 31112 

20 l 7. Om jämförelsen görs fri\ n 1111 2016 till 1111 2017 så har det skett en ökning av befolkningen med totalt 9 

personer 

PKV (prisindex kommunal verksamhet) 

Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 1,9 procent. 

Löneökning 

r budgeten ligger en centrallönepott för 2019 som är beräknad på den samlade lönekostnaden. Uppräkningen lir 

heslutat till 2,6 procent 

Internränta 

r nternräntan sänktes från år 20 l 7 till år 2018, från 2,5 procent till l ,7 5 procent och föreslås ligga kvar pil l' 75 

procent uneler år 2019. SKL har rekommenderat ytterligare en nedjustering av internräntan till l ,5 procent. 

Avskrivnings- och kapitalkostnader 

Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 20 l 7, budgeterade investeringar 2018, förslag till om budgeteringar 

från 2017 till 2018 samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2019 - 2021 . 

Komponentavskrivningar 

I budgeten 20 l 9 - 2021 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar. I övergången till 

komponentavskrivning skapas en positiv effekt i resultatet då vissa underhållskostnader avseende fastigheter och 

vägar om klassificerats från drift till investeringar. 

Personalsociala kostnader 

PO-pi\läggct för 20 l 9 - 2021 är beräknat till 3 8,46 procent av lönesumman 2019 vilket är i enlighet med 2018 års 

siffror. I PO-piilägget ingår arbetsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 20 l 9- 2021 till 

31,42 procent av lönesumman samt avtalspensionerna motsvarande 7,04 procent. 

Vision och övergripande m~l 

Herrljunga kommuns vision 
Den övergripande visionen, Viixlkrnl'l l O 000 anger vägen till Herrljungas lfmgsiktiga lramgilng Diir anges all 

Herrljunga kommun ilr 2020 har l O 000 invånare. Tillväxten av antalet invånare är väsentlig för att Herrljunga 

kommun ska kunna utvecklas och fortsätta vara en bra kommun för sina invönare och företagare 

Som begrepp t~1ngar ''Växtkraft l O 000- vilga- vilja- växa" essensen av vad arbetet med visionen och dess 

genomi(irande handlar om~ en ulhflllig och pillaglig växtkraft ska leda till all Herrljunga kommun blir en iinmcr 

J'ramgi\ngsrik kommun samt uppnår del övergripande målet om l O 000 invånare i\r 2020 

InnktningsmJI och prioriterade mJI 2019 
Kommunens vision, "Växtkraft l O 000- V ilga -Vilja- Växa" och dess övergripande inriktningsmM är 

vägledande för kommunens verksamheter men elen ligger även till grund för kommunens ägarelirekliv för de 

kommunala bolagen. 

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade mål medmålindikatorer samt mätetal, vilka utgår från antagna 

inriktningsmåL I tlelta budgetdokument framgår inriktningsmålen samt nämndernas prioriterade mål. 

Mi\ l indikatorer och mätetal finns attläsa i respektive nämnds budgetdokument 
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r:~mr~~---~ ~H~~·~-~~~~:11.k0ii1nttlat~~i\~~:·>:;~~~~~~:1 ~~F~~f~Fg~~ _att ~~~a!~ 
KS Antal bostäder, liigenheter och småhus ska öka 

KS Andel av befolkningen inom åldersgmppen 25-40 år ska öka 

13N Alla bam och elever ska känna sig trygga och kmmn utvecklas så att de kan förverkliga sinn drömmar 

medtro på sig själva 

SN En viiimående mbetsplnts skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssiitt som skapar trygghet 

och delaktighet 

TN Försäljningen av tomler för bostadsändamål ska öka 

TN Si\ många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv 

BMN Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt 

BMN Hen·ljunga kommun ska ha en viii fungerande räddningstjänst 

I'Niimndl-= ~~ -
~ -fler·i-·ljungn koriunmi 'är en långsiktigt hållba•· 'kommmif ' -.) l ,. . r . 

Piio~-i't.~.rn.~~ n~~~ · ' - l ". Ii·--~·'_,_ -·- - -' -~ .. - ·. • . l ,'(u. 

KS Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant s1Ht att energi och bränslen kan användas 

elTektivt 

KS Natur- och kulturvärden Lns till vara och utvecklas 

BN All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhel och miljöansvar 

SN En välmilende arbetsplats skall präglns av ett hälsofrämjande förhi\llningssä!t som skapar trygghel 

och delaktighet. 

TN Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv 

TN Andelen hilllbara livsmedelsinköp ska öka 

BMN Antal hosiiider inom l km från Herrljunga tågstation ska öka 

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

biologiska milngfalden 

rä~n~l l" .. HelTljunga kolmnuilluir en tydlig och välkomnande VI-känsla( -- --'l 

l - =..J' --·- Pr!onteratlc niål . ~ 
- .. - - -- --- ~ 

...__.__ ~ .. '" ;lj 

Alla Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och 

delaktighet av anstiillda och medborgnre 

KS Andel medborgnre som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka 

BN Allo bam och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsfonner 

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

SN Fn viiimående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och 

deloktighet 

TN Ly na fram och nwrknndsföra marknoden och torget i Hen· ljunga 

TN Fördjupat samnrhete mellnn förvaltningen och mellan nämnder 

BMN !\n ta \et hosiiiuer i kom m une n skn öka 

GMN Antalet attrnkliva bostadsomrilden i kommunen ska öka 
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~ Nämndll.~ HeiTijtinga kommun har ert dynamiskt ochlokalt för·ankrat när·ingsliv!' 
... 

tt__, ' _jJ'_ 
-

Prioriterade mäl l'' l 
KS Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas 

KS Förelagsklimatet ska förbättras 

BN Bam 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 underlätta s 

TN Industrimark ska marknadsföras 

BMN Underlätta för företag att följa miljöbalken 

BMN Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare 

1,- ~ , • -- - 1 * - - • •• •• • 1 - • r ' ' l 
1 · Hen-lJunga kommun har· en valskott kommunal ekonomi! 
; · Prioriterade m11l , l 
• • . . ' • • • - J 

Del i'1rliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå tillminst 2 % av kommunens skatler och generella 

statsbidrag 

Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansiera s med avskrivningsmedel samt årens resultat 

För all undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte undersliga 35 %. 

f- Hel·r·ljunga kommun ar·betar· i enlighet med det av kommunfullmäktige fastst~lda · ~ -:~ 
1 

• personalpolitiska pr·ogrammet 1 
· . PrioiJteradc mM ___ ,- _ ~ _u 

Andelen heltidsanställda ska öka 

Ekonomisk analys 
Herrljunga kommun budgeterar ett resultat för 2019 på 8,8 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till 

skatteintäkter och generella statsbidrag budgeteras kommunens resultat hamna på l ,6 procent Resultatet för 

2020 och 2021 budgeteras till 2,4 respektive 2,5 procent. Det finansiella målet om 2 %uppfylls på en 

treårsperiod 

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2019 uppgå till 100,8 mnkr vilket är en lortsatt mycket hög 

investeringsnivå. För åren 2020 och 2021 är investeringarna budgeterade till 117,7 nmkr respektive 84, l mnkr 

Totalt för budgelperioden beräknas kommunen investera 302,6 mnkr. Kommunen konnner inte alt kunna 

sjiilvtlmmsiera 2019 års invesleringsutgifter, självfinansieringsgraden beräknas till 34 procent 

Självfinansieringsgraden minskar årligen, från l 09 procent bokslut 2015 till34 procent i budget 2019. För hela 

hudgelperioden 2019-2021 beriiknas självfinansieringsgraden lill 40 procent. Målet att sj ii lvfinansiern 

investeringar under en femårsperiod kommer inte alt hållas 

Modell för finansiell analys 

Ulili·i\n 20 l C)- 2021 {\rs budgeterade resullal-och hnlansriikning samt inveslcringshudgelliimnas hiir en 

korlf'nllnd ekonomisk analys vilken ulg~1r f'r{m !'yra ekonomiska perspektiv. Dessa perspektiv iir Resultat, 

Knpacitet, Risk och Kontroll 
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MJI för //God ekonomisk hushJI!ning // 

ll~rrljunga kommun har nntagil lic l'innnsiella m<ll so m tillsammans ska par grundt<irutsiittning l\i1 all uppnfl det 

som kmnmunallagen kallar Wr "God ekonomisk hushållning". Dessa tre mål utgörs av: 

Resultatmiil- Del tn·liga resultntel ska i Cörhållande till skatteinti:ikter och generella statshiclrng långsiktigt uppgå 

tillminst 2 procent 

Solir/iteten- Skn löngsiktigt uppgå till minst 35 procent. (ansvarsförhinclelsen medri:iknad) 

lnve.\·teringar- Nettoinvesteringarna ska uneler en rullande femårsperiod (buclgetperioden +två år dessförinnnn) 

finansieras av egna medel (årligt resultat+ avskrivningskostnader) 

Den ekonomiska analysen tm sin utg{mgspunkt i dessa tre finansiella mål. 

RESULTAT 

Rcsu lta tu tvcclding 

Uneler 2000-talet har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid 4 tillfällen. I början av 2000-talet har 

resullatnivån legat på en relativt sett låg nivfl men har under senaste åren förbättrats. Under de senaste fem åren 

(20 13-20 l 7) har resultaten förbättrats och uppgår i snitt till 3,4 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag Resultatutvecklingen har varit stark under de senaste fem åren och nivån har under alla år varit över 

2 procent 

För budgelperioden 2019- 2021 uppgår resultatnivån till2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 

vilket innebiir all det finansiella resultatmålet är uppnått för budgetperioden För 2019 budgeteras resultatet till 

R,8 mnkr, !'ör 2020 till 13,3 mnkr och för 2021 til114,5 mnkr. Dessa resultatnivåer iir inte tillriickliga för 

Lillsmnnums med avskrivningama kunna finansiera kommunens budgeterade investeringsutgifter 

Andel :J\' skattcintliktcr 
En viktig l"ö111t si:i ttning l()r en god ekonomi i:ir att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer iin vad 

kommunens rriimsla inti:iktskiilla- skatteintäkter och generella statsbidrag gör l tabell 2 rramgår all kommunen 

har en brn Cö!jsamhet mellan utvecklingen av verksamhetens nettokostnader och skalleintiikter och generella 

statsbidrag. Kommunen följer resultatmålet för hudgetperioden 2019-2021 

Fahe/1 2 A, hg {Orändr111g m· verhamhetens nellokos lnader respeläive skalleintäkter och generella s/alsbJdi'Cig r.ttllycÅ1 i procent. 

l':n annan förutsättning fö1 en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader långsiktigt understiger 98 

procent nv skatteintäkterna och generella statsbidrag 

A v ta bel! J framgår att verksamhelens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

befunnit sig pfl en bra nivå , För budgetperioden 2019- 2021 är andelen nettokostnader 97,8 procent av 

skat teintlikter och generella statsbidrag, vilket är precis under den nivå som anges som god ekonomi 
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Avskrivningarnn i förhållnnde till skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under budgetperioden Detta beror 

pö Je stora investeringsniv<lcrna som beräknas under perioden. 

Den negativa föriindringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommunens investeringsutgifter hart en 

snabbare ökningstakt i procent än vad som gäller för skatteintäkter och generella statsbidrag. Storn 

investeringsåtaganden kommer succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens nettokostnader. 

Invcstcringsnivii och självfinansieringsgrad 
L·:u l'inansiclll mål iir all kommunen ska kunna finansiera invesleringsutgilkma med egna medel För enslaka i1r 

kan denna m[ilsiillning vara svår attuppni1, diiremol iir det väsentligt all kommunen under en rullande 

remörsperiod kan självCinansicra alla invesleringsutgiflcr, vilket tar bort behov av extern upplåning och di\ även 

riintekoslnader. 

Under perioden 20 l O- 2016 har kommunen totalt sell haft lonnågan att finansiera invcstcringsutgi etcrna med 

egna medel Jo'i)r hudgelperioden 2019- 2021 klarar kommunen inte av målet alt självfinansiern hudgclcrmle 

investcringsutgi rter För den löpande remårsperioden, 2017- 202 J ligger självfinansieringsgraden i genomsnitt 

pi1 4R procent, vilket är långt under målsättningen om l 00 procent. 

KAPACITET 

Soliditct och skuldslittningsgrad 
soliditeten ullrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på mmnt sätt, hur stor andel av 

tillgångsmassan som är Cinansierad via det egna kapitalet. skuldsättningsgraden visar hur mycket av 

tillgängsmassan som inte är fimmsierad via det egna kapitalet. 

Kommunlttllmiiklige beslutnde i juni att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019 . Della 

p{tverkm soliditeten negativt. Av tabell4 framgår att soliditeten ink! pensionsskulden för budgetperioden 2019-
2021 kommer attminskCl något under perioden. Det finansiella målet reviderades i och med ny redovisning av 

pensionsskuld och ska nu inte understiga 35 procent. Målet kanuner att uppfyllas med knClpp marginal 2020, 
2021 Skuldsällningsgraden öknr lite mer under 2019-2021 främst på grund av den höga investeringsniv{m 
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RISK 

Likviditet 
Likviditeten visar på hur betalnings förmågan ser ut på kort sikt och mäls genom alt likvida medel (bank+ korta 

Conlringar) slii ll s i reln tion till korta skulder. 

Henljunga hnr en idag en betryggande likviditet. Under de senaste fem åren hm likviditeten pendlnt mellan 97 

procent till över l 00 procent. Orsaken till de senaste årens förbättrade likviditet beror på höga årsresultnt 

samtidigt som investeringsutgifterna inte varit allt för höga. Tillsammnns har detta skapat ett positivt kassanöde 

vilket förstiirkt likviditeten för budgetperioden 2019-2021 sjunker likviditeten drastiskt, vilket kan [örklnras i de 

investeringsniv{ler kommunen pinnerat uneler perioden. 

Borgensåtaganden 

Kommunen hnr ett omfattande borgensåtagande som för 2017 uppgick till 407 m n kr. Den överviiganclc delen av 

horgcnsMagmxlen avser de kommuntigda bolagen; Nossan förvaltning AB, I-Ierrl.iungn Bostäder AB samt 

Stirtclsen Herrljunga Industrilokaler. En mindre andel tir riktade mot föreningar. 

Uneler 21JI5- 20 17 har kommunens borgcns{Jtaganclen öknt för Stiftelscn Herrljunga lnclustriloknler samt 

l lerrljunga bosliider Al3 

KONTROLL 

Bu dgetun'ikclse 

r:·:n Yiktig del 1\ir nll m1 och bibch{illa "God ekonomisk hushållning" iir att det Cinns en god budgcll(iljsamhel i 

kommunen ])et Hr milngn olika i'<Jktorer som pöverknr ett årsresultat Vissa poster har kommunen begriins<Jde 

miijlighetcr <Jil ptJ,·erka l lit hiir ska tteunderlagets utveckling vars l"örtinclring i f<irsta h<1ncl hiingcr samman med 

den samhiillsekonomiska utvecklingen Det mest viisenlliga är dock påverkbart och handlar framCör allt om hur 

niimndema kan h51l<J \'erksmnhctcmas nettokostnader inom tilldelHele kommunbiclmg 

Under i'u-cn 20 l 0-2012 redovisnek kommunen stora neg<Jtiva avvikelser i kommunbidrag . Från iir 2014 har bara 

positiva avvikelser redovisats , budgcW'>ljsamheten pl.l ett pi\tagligt sätt förbättrat s. Rutiner med kontinuerliga 

uppl'iiljningar och snnbhl agerande vid befarade underskott har på ett påtagligt sätt förbättrat budgetföljsmnheten 

och diinncd ekonomin 

A VSLUTANDE KOMMENTARER 

Under dc senaste {m::n har budgetföljsamheten för både kommunen i sin helhet men även för nämnderna 

1(\rbiittrats. Årsresultaten har kunnat stärk<Js, självfinansieringsgraden på investeringar ök<ll och solidilelen har 

sliirkls Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat infrias , 

vilket är viktigt !'ör att Herrljunga kommun ska kluma leva upp till målsättningen om "God ekonomisk 

hushöllning· ·. 

h\r budgetperioden 21J l 9- 2021 kan inte alla de tre fimmsiella målen uppnås. Kommunen har en hög ambition i 

investeringsbudget, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årens resultat och 

avskrivningar . Mi! !et om attlfmgsiktigl ntr l 00 procent självfinansiering kan diirför inte uppnfrs under kommande 

budgetperiod Herrljunga kommun har inför 2019 valt att liigga in ansvarsförbindelsen för pensioner i 

balnnsriikningen. v ilket medCiir att del egna kapitalet minskar med skuldens storlek SoliditelsmMet i smnband 

med inWrnndct minskas fr~m drygt 70 procent till drygt 35 procent. Infömndct uV pensionsskulden tillsammans 

med högn invcsleringsni\'5er bi chnr till ntl soliditetsmöltel minskar Lmdcr kommundc budgelperiod. Målet om 

minst 35 procents solidilet kan dock htlllns Resultatniv{m befinner sig för det enskildn årel201 9 under 2 procent , 

men över hela hudgetperioden knn målet om att ha ett resultat över 2 procent i förh{illande till sb tteinliikter och 

gem: r c lin statsbidrag kunnn hö Ila s 
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Sammanlaget kan det konstateras att budgeten för 2019-2021 är en budget med en hög ambitionsnivå i 

investeringar som kommer att utmana de finansiella målen Framöver kommer driften att påverkas med högre 

kapitalkostnader, vilket eventuellt kan medföra lägre resurser till verksamhet För åren framöver finns även 

anledning att förvänta sig en ökad ekonomisk belastning för de kommunala verksamhetema till följd av 
mriindringar i demografin Befolkningsprognosen pebr på en allt äldre befolkning och därmed också på sikt 

ökade vårdbehov. Förskoleverksmnhelen har under senare år vuxit och kommer alt fortsätta viixa 
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Ekonomisk budget 

Planenliga avskrivningar -18 860 

Verksamhetens nettokostnader -501 753 -529 275 

skatteintäkter 409 918 430 045 

Generella statsbidrag 114 880 106 741 

Extra stalsbidrag 3 649 

Finansiella intäkter l 119 l 000 

Finansiella kostnader -547 -270 

Årets resultat 23 619 11 890 

Resultat i %av skalteintäkter 4,5% 2,2% 

Investeringsnivå -46 536 -69 930 

Egna tillförda medel 42 479 35 572 

Finansiellt över- resp underskott -4 057 -34 358 

Ack Egna medel/Extema lån 91 194 

Kommunbidr -500 313 -526 353 

Återföring finansiella kostnader 192 

Kapitalkostnad -avskrivningar 18 860 23 682 

Kapitalkostnad - Internränta 6 658 5 913 

Gemensamma intäkter/kosillader -8 290 -8 835 

Avskrivningar -18 860 -23 682 

Verksamhetens nettokostnader -50 l 753 -529 275 

Gemensamma lwstnader 
Finansiell kostnad införd 
pensionsskuld -8 653 -9 500 

Utvecklingsmedel -335 

Bankkostnader 

Pensionskostnader 388 

Överlunderskoll PO-pålägg 891 son 
Deponi Tumberg 764 l 000 
Försäljning mark +exploatering 
+övrigt l 258 

Semcslerlönesku Id -1 314 -500 

Uimnade bidrag -l 336 
ö, riga kostnader -288 

Gemensamma kostnader -8 290 -8 835 
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Balansräkning 
[' .·· ~·-7 · ... _, · Bokslut ,~ Budget ,i Prognos :YBudgct r Budget'~ 
filr:r~ ~.~:---~---=~... _ ~ ___ · = -~2017)/,_ j2018j~ ~2018 2019 2020 202t 
TILL ÅN AR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 307 917 380517 
Finansiella anläggningstillgångar 148 534 150000 
Summa anläggningstillgångar 456 451 530 517 

Bidrag till statlig infrastruktur 2 464 500 

Omsättningstillgångar 
Förråd/exploatering 3 397 3 000 
Kortfristiga fordringar 46 110 30 000 
Kassa och bank 95 676 50 000 
Summa omsättningstillgångar 145 183 83 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 604 097 614017 

EGET KAPITAL, 
A VSÄ TTNINGAR OCH 
SKULDER 
Summa eget kapital 432 604 420 552 
(därav årets resultat) 23 619 l l 890 
(därav RUR) 18 000 6 000 

Avsättningar för pension 8 285 9 000 
Övriga avsättningar 26 829 25 000 
Summa avsättningar 35114 34 000 

Långfristiga skulder l 138 o 
Kortfristiga skulder 135 241 159 465 
Summa skulder 136 379 159 465 

SUMMA EGET KAPITAL, 
A VSÄ TTNINGAR OCH 
SKULDER 604 097 614 017 

'. 

l l 

l 

•• •• 

. : 

594 818 

' 

l 

429391 519314 571971 1 

150 000 !50 000 150 000 , 

579 391 669 314 721 971 ' 

2 200 2 070 1940 

3 500 3 500 3 500 , 
30 000 20 000 20 ooo ' 
50 000 40 000 30 000 
85 700 ' 65 570 55 440 

665 091 734 884 1 777 411 : 

245 940 259 212 273 690 
8 836 13 272 14 478 

18 000 18 000 18 000 

198 437 196 866 193 858 
25 000 20 000 20 000 

223 437 216 866 213 858 

l 
l o o o 

195 714 258 806 
l 

289 863 1 
195 714 258 806 289 863 

l 
l 
l 
l 

665 091 , 734 884 1. 777 .. 4l tl 



Kassaflödesan a lys 

Inbetalningar 1'1im kunc.Jcr 

Inbetalningar av skal ter, gen b ich , moms mm 

Inbetalningar av bic.Jrag 

Övriga inbetalningar 

Utbetalningar till Ievemnlörer 

Utbetalningar till anställda 

Utbetalningar av bidrag 

Övriga utbetalningar 

Ri.inteintbetalningar 

Räntculbetalningar 

Kassaflöde friin den Iii nde verksamheten 

flll'es teri11gsl'erk.w 111lreten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningsti1lgångar 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 

Inves teringar i finansiella anläggningsti1lgångar 

i n fra struktur 

Kassaflöde friin invester erksamhcten 

Fin ans i e ri n ~sl'e r ha 111.h et e 11 

Upplag<mde av lån 

Am av hin 

Kassaflöde friin finansieri sverksa m hete n 

Fiirändring av likvida medel 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Föriindrin av likvida medel 
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RO 30R 84 700 

521 641 54 7 600 

96 123 66 600 

-177 -0 

-203 531 -212 100 

-408 337 -418 700 

-21 495 -15200 

I 119 l 000 

-219 -300 

-314 -389 

65 118 53 211 

-47 057 -96 410 

390 

-141 128 

l 087 -1 466 

-1 138 

-45 721 -98 887 

19 397 -45 676 

76 279 95 676 

95 676 50 000 

19 397 --15 676 



Investeringsbudget 

Markköp 
Genomförande IT -strategi 
IT kapacitetsutökning * 
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning 
Konstgräsplan Herrljunga 
Kommunal ledningsförmåga tekn i k 
Kommunal ledningsförmåga Brandstation 
Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd 

IT -säkerhet 

Inventarier l In ventarier !T BN 
Lekplatser fsk/skola upprustning 

Räddningsmaterial 
Inventarier Räddningstjänst (mllband) 
Vatten/skum tank 
Lastväxlare ink! tank 
Larmställ 

Ti llgängli ghetsanpassningar 
T i llgängl ighetsanpassn i ng 
Fnst i11.hcl 
Reinvesteringar fastigheter 
Maskiner fastighetsskötsel 
Verksamhetsanpassningar 
Säkerhetshöjandc åtgärder 
Utemiljö Björken lO 
Värmeanläggning till Gäsenegården 
Idrottshall 
Brandskydd Hemgården 
Gala & Park 
Mindre gatuanläggningar 
As f a Il er i ng/reinvestering gata 
Upprustning allmänna lekplatser 
Upprustning av torget 
Gatube 
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Intern service 
Städ och tvättmaskiner 
Köksredskap och tmmeldisk Nyhaga (Hagen) 

Fritid 
Idrottsmaterial/redskap simhall 
Anpnssning omklädningsrum idrottshallen lu:ia sportcenter 
Löparspår Annelund 
skateboardpark 
U te gym (2 st) 

Beställningar vin Tekniska 
Horsby förskoln/skola/kök och mntsnl 
Ombyggnad nv Mörlanda förskola/skola 
Ombyggnad Od skoln l fsk 
Ombyggn Altorpskolnn 
Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan 
Hngen ombyggnation samt nybyggnntion, enligt 
Loknlrcsursplan 
Ombyggnnd nv Hemgården, enligt Lokalresursplan 
Ombyggnntion Gäsenegården, enligt Lokalresursplan 
Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan 
Förskola a/Hudene, en!' lan 

Delsumma tekniska nämnden 

Exploateringsinvesteringar 

Exploatering 
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Nämndernas kommunbidrag 
Komnmnhidragct iir till 1{\r nll utveckla kommunen i enlighetmed giill<mde vision och mål 2015-2020, 

''Vii:-; tkrnl't l O 000-V i\ g n-Vilja- V ti:\a' ' Dcttn innebiir att kommunbidmget ska Cinansiem gcnoml(irnndel av dc 

verksa mhet smtil som ulifrfm visionen iir politisk t tagna Kommunbidragel ska ocksf1 garanten! att 

kommunCiirvaltningen levererar de vi:i ll1irdstji:inster som kommuninvånarna erterfrf1gnr inom skol <m och 

omsorgcn, men iiven inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområclet. En budget i balans iir ett tydligt 

finnnsicllt mfil l-ör ntt uppnå dettn fordras ntt kommunledning och verksnmhetsansvarign utifr{m löpnndc 

uppCöljningar ocksfi arbetar med verksmnhels- och ekonomistyrning 

Resursfördelningsmodellen [aststiiller nämnder och styrelsers kommunbidrag för 2019. 

RcsurslOrdelningsmoclellen utgår ifrån fastställda planeringsfömtsättningar i PK V, procentuelllöneuppri:ikning, 

verksamhetsföriindringnr, internränta, etc. För 2019 gäller uppräkning med PKV, l ,9 procent och lönerevision 

med 2,6 procent. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 

5?.7 656 tkr. Se tabell nedan. 

lY :!·~s~,~~~~t_ (t kr~-·--_ 
-

j" Kommunbi(lrng : Kommunbidt1lg r Konununbidritg- -~ 

j ~0!7 - - :1 2018 ]1201? ~~ J 
Kommunfu Il mäktige, valnämnd, 
revtston l 595 l 875 l 811 

Kommunstyrelsen 32 501 33 446 34 805 
B i l d ni ngsnämnden 237 415 245 096 241 765 

Socialnämnden 193 680 203 276 201 436 

Tekniska nämnden 18 563 19 765 35 592 

Bygg- och miljönämnden 14 543 14 938 14 292 

Lönerevidcring 20 l 7 7 520 

Löncrevidcring 2018 7 802 

Löncrevidering 2019 7 955 

Förändring kapitalkosln 2017 (3 906 utfördelat) 

Förändring kapitalkosln 2018 -2 5 06 

Förändring kapilalkostn 2019 (l 451 utfördel al) 

Utvecklingsmedel KS l 996 

SUMMA 505 R 17 525 68R 537 656 

13udgcteml kommunbidrag uppgör till 537 G56 tkr, vilkctjiimförlmcd 201 R års kommunhic\mg iii uppriiknalmeu 

l l 96R tkr clkr 2,3 procent. En ftirklaring till varl'ör kommunbidragsramarna är lägre för alla niimnder l(irulom 

·1 ekniska och kommunfullmiiktige i denna uppställning beror pi1 att en ramvii:-;ling av alla internhyrors 

kapitalkostnader genomCördes under 20 l R Tekniska nämnden har sedan 2018 budgel Cör alla knpilalkoslnacler 

pi\ fastighetssidan Internhyrorna innefattar enbart driftskostnader och därför krävs inte nfigon täckning för 

kupitalkoslnac\crna i köpande nämnd 

Gemensamma kostnader/intäkter 
13udgeten mr gemensnmma koslnnder och inliikter avser intäkter och kostnader so m berör hela kommunen 

Tabellen nednn visar de gemensamma kostnnder och intiikter som budgeterats för 2017-2019 Inför budget 2019 

har heslut l'allats av kommunl'ullmiiktige att införa pensionsskulden intjiinad före 199R i balnnsräkningcn, sk 

Cullronclsmodcllcn Ökning/minskning i\V pensionsskulden konuneratt påverka kommunens resultat och kommer 

all hnnleras i kommunens gemensamnHJ kostnaderlintäkter (även kallad finan sen) Den budge!emde raden för 

pensionsuthetalningm ersii!ts med en finansiell kostnad för pensionsskulden. Ar 20 l 7 och frmnåt hm 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel budgeterats tmder kommunens gemensamma intäkter och kostnader För 
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20 19 finns totalt 2 000 tkr som kommunstyrelsen kan förfoga över gallande utvecklingsprojekt. Ett översko ll 

som delas med Vårgärda kommun ar budgeterat till totalt l 000 tkr, varav Herrljlmgas andel ar 500 tkr 

~---·.,,.....-,--.,.,.~,...--__....._...~ 

~~~m,en~a~ma mta.kte~/k'!stnader . 11 ' '·Il · .;[ · .' 
(tkr) ~h:!~' -.; r}.-_"_1 _ ~. ,__; 11;· •• · •.• _ l· . ~011:1. _ 201~JI' _ 2~_19 ) 
Finansiell kostnad pensionsskuld -8 900 -9 500 -7 504 

Utvecklingsmedel -3 000 -1000 -2 000 

Bankkostnader -70 -70 -70 

Förändring semesterlöneskuld -500 -500 -500 

Deponi Tumberg o o 500 

Överskott PO o 500 500 

SUMMA -12 470 -10 570 -9 074 
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Nämndernas budget 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kom munfullmii ktige 
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ 

faststiiller fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och 

riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation. 

Kommunfullmäktiges sammantriiden är offentliga. Allmänheten kan lämna in frågor samt förslag till 

fullmäktige. Dessa bereds och hanteras på samma sätt som de motioner som ledamöterna lämnar 

Sammantriidena anslås på anslagstavla och am1onseras i lokala medier Val till kommunfullmäktige sker vart 

t:iärde år, senaste valet ägde rum 2018 

Revision 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 

instmment för gmnskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 

l'ulhniiktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och 

kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för Den har dänned en viktig funktion i den lokala 

självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av 

väsentlig och nödvändig kritik Med sina insatser kan revisionen också bidra med förslag till förbättring och 

utveckling. 

Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige med uppgift att granska styrelse och 

nämnder. Revisionen utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instnnnent för att utvärdera, effektivisera 

och kontrollera den kommunala verksamheten. 

Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras och upprättar årligen en plan över sitt 

arbete med vissa utvaldn granskningsområden med utgångspunkt i väsentlighet och risk. Revisionen bedömer 

om nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvisande och uppfyller kraven om god 

redovisningssed Revisionsarbetet utgår från innebörden i god revisionssed som bland annat omfattar förtroende, 

oberoende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation. 

Valniimnd 
Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmä1ma val. Det gäller val till riksdag, regions- och 

kommunfullmäktige och sker vart (järde år. Val till ED-parlamentet sker vart femte år. 

Valnämnden best8r av 5 ledamöter och 5 ersättare . Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen och 

Kommunnllngen. För n t! kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden hn tillgång till personnl i den omfattning 

som behövs. 

Val till ED-parlamentet kommer all ske under 2019 

Krislcdningsnii m n d 
l kommunen ska l'innas en ni.imnd för att rullgöra uppgifter under extra ordinära hi.indelscr samt cle övriga 

upp g i l\ er som regleras i l <l gen om extraorclintiro händelser i fred st i J hos kommuner och landsting. 

Ntimnden triiller i fi.mktion l'örst i snmhond med extra ordinär händelse. 

En extrn ordintir htindclsc ktinnclccknos av att den: 

• 1\ V\'ikcr från Jet nonna In 

• Inneblir en il Il varlig störning eller överhi:inganJe risk för en allvarlig störning i viktiga 

sam hä llsf'unktioner 
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• K ni\ er skyndsamma iHgtitder 

Planeringen inl(ir en extra orcliniir hiimlelse tir en uppgin för elen norrnaJa organisationen 

Kommunen ska l(ir vaqe mandalperiod f"nslstiilla en plan Ciir hur extrn orc\iniira hiindelser ska hanteras 

Ekonomi 

Revision 667 682 
Valnämnd l l 269 

Summa l 390 l 875 
l 595 

Re 205 

Intäkter -J 595 
Kostnader J 390 l 875 

Nettokostnad -205 o 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd har i budget 20\9 tilldelats en ram om J 811 tkr. Det är en 

minskning med -64 tkr jämfört med föregående års budget. Minskningen beror på att man budgetåret 2018 hade 

en större rmntilldelning för riksdag, landsting och kommunval. Medräknat i budget för 2019 är extra medel för 

EU-valet samt generella prisuppräkningar. 

Kommunstyrelsen 
Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan styrelsen hm samordningsansvar för hela 

kornmunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala 

verksamheten Styrelsen leder och Caststiiller övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av 

hela den kommunala verksamheten styrelsen avger kornmunens yttranden till regeringen och andra myndigheter 

samt bereder kommunfullmiiktiges lirenden 

Kornmunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional 

verksam hel. 

Kornmunstyrelsen nnsvarar enligt kommunallagen för elen ekonomiska förvaltningen och för smnordning av 

övergripande ekonomisk planering Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den 

kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. 

Kommunstyrelsen nnsvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform 

Ägarslymingen bedrivs genom formella iigardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, 

tigarelirekliv m. m 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledning 

Verksmnhet kornmunledning har en övergripande roll att ledn och styra kommunens verksmnhet mot uppsatta 

mfll 
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Kommunledning nnsvnrar för säkerhetsnrbete och samordning genomförs i kommunen Kommunledning 

nnsvnmr också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Kommunledning ansvnrar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga Under 

kommunledning bedrivs detlokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga smnhällsplancringen 

Administration och kommunikationsenheten 

Det övergripande målet är ntl upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och 

kommunikation. Intem och extem kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap 

Avdelningen ska säkerslUlla att kommunövergripande styrdokumenten är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i 

mkiven och snabb regisimluren skn bidraga till god insyn i kommunens verksamheter 

Enheten stödjer även den politiska organisntionen och de mrtroendevalda i det dagliga arbetet Transparens och 

öppenhet skn gcnmnsyra samtliga verksmnhetsomr[rden . Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet alt 

p{r ett enkelt siitt komma i kontakt med kommunen och f'l1 hjiilp med sina ärenden. 

Servicenlim n d IT/V1ixcl/Tclcfoni 
Serviceniimndcn 1'1 IV iixcl!Tele!'oni inriillades den l janunri 2015 Nämndens arbetsuppgirter rinns reglerat i 

reglementet som antogs av kommun!'ullmiiktige den 17 juni 2014 Niimnden ska skapn förutsättningar för en 

Cördjupacl demokrati och l'ör'hiittrad medborgarservice genom nll öka nnvändnrviinlighelcn l(ir kommunala 

IT/Viixel- och telel'onitjänster. Nämnden skavamen gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med 

hjälp av !T i samtliga verksmnhetsområclen i de båda kommunema. Niimnden ska svma för alt den teknisk11 !T

siihrhetsnivån iir rätt Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hnntering av IT!Viixei!Telef'oni 

i kommunerna genom att nnsvara för infrastruktur knutna tillIT -tjänster samt av verksamhetema kravställda 

tjänster kopplade till dessa 

l-l erTljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisalion 

Scrviccn1imnd Ekonomi/Personal 
Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med HeJTljtmga kommun gemensam 

servicenämnd. Vårgörcia är huvudmnn för dem1a nämnd Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är att 

verka stödjnnde för chefer och verksamhetema. Ekonomiavdelningen ansvarar förintem-och externredovisning 

samt att budgel och ekonomiskn uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och 

överlämnas för politiskn beslut 

Personalnvdelningen har två huvudområden - en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiskn fri1gor och 

ger stöd i personaloperalivn frl1gor och en Löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och 

förlroenclevalcln med flern 1-IR-nvdelningen ansvnrar för att driva en enhetlig personalpolitik för elen kommunal11 

l'örvnltningen samt att 11rbeta med arbetsmiljöfrågomas utveckling. I-IR-nvdelningen ger stöd vid rekrytering, 

rehabilitering, förhandlingnr, arbelsriittsliga frågor och samordnar blnnd aru1nt samverk11nsprocesserna och 

pensionsl'rilgor 

Verksamheten under 2019 

Kommunledning 
Prioriterncle mbctsnmrMcn f'ör kommunledning är att utveckla bäst11 möjliga klimnt mr l'öretngande Fokus 

kommer attligga pö :Jklivileter som Cörhättrar tillgången på kompetens i vf1r kommun, både genom niira 

sanwrbetc l~irctag och skola och genom alt verka tor en ökad inflyttning. 

Besiiksnäringen arbetar med k-valitetstOrbättringnr med syfte all öka upplevelsc[öretnganclel i Herrljunga 

Stiillningstagande ska ske avseende hur ansvaret [ör besöksnäringen ska hanleras i ett li·nmticlsperspektiv 
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Den 20 l 7 antagna översiktsplanen ska ajourhållas och uppgraderas med syfte att ånyo antas inom 

mandatperioden. Pinnering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras. Planering och 

genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år 

Administration och kommunikationsenheten 

Aret 20 19 ska hnndla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska fungera som ett 

tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta information och engagera sig i 

demokn1tifrågor Administrationen ska digitaliseras och vi ska fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar 

kommun dör det ör gott att leva. lnfonnationssäkerhetsarbetet ska utvecklas- våra infonnationstillgångar elen ska 

hanteras siikert och korrekt 

Servicenämnd IT/Växcl!Telcfoni 

TT-strateg in 

Fortsatt arbete med att genomföralT strategin 2019-2020 i de bflda kommunema, vilket innebär byte av 

gnmclsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergiefrekter mellan kommunema , sa mt en 

standardisering till övriga murknaelen 

1\1 hel d genom rörs i smnarhete med företaget Ad va nia. 

''Stilla" ekonomin 

/\rbelet med alt ta !'ram avtal mol verksamiletema forts ätter vilket mec!Cör en hiiltre kontroll av de ekonomiska 

lrnnsaklioncrna till scrviccnämnclcn_ 

··s:t ttu'' IJ11ustem:I 

Under 2019 kanuner IT !Växel och telefoni att beskriva leverans i fonn av tjänster som skall vara tydlig ut till 

verksmnhetema och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av !T/Växel och telefoni. 

Stllml igns r'ö rbnllringa r av prnccsscma 

TT kommer att J'örhättra och utöka användandet av TTI L processer, ITIL är en process standard som mwäncls av 

TT organisationer 

Servicenämnd Ekonomi och personal 

Under 2018 har ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen 

Ett större utvecklingsarbete har genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för 

leverantiirsfakturahnntering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet Raindance och 

levernntörsfnkluraflöclen kanuner att fortstitta under 2019. Fokus kanuner också att finnas gällande att gå igenom 

och se över processer, rutiner och arbetssätt för att få en fömtsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda 

kommunerna. Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker 

och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag 

arbetar ute !'ter 

PeJsonalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt 

inriktade pf1 kommunens politiska mål för personal- alt sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar 

Arbetet kommer iiven att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt- att utveckla kommunen som 

nllrakliv arbetsgivare, alt sWrkn och utveckln chefers uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett 

gemensamt fungemnde system för det systematiska arbetsmiljöarbetet-SAM och ett intern 

chefs[(irsörjningsprogram Olikn processer kommer att ses över mr möjligheten att digitaliseras Lmder 20 l C) 

Detta gäller Craml'örnllt övergripande introduktion, utbildning och marknnclsfö ring nv kommuncrnn 
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Ekonomi 

Kommunstyrelsens hudgetram för 2019 ii r 34 805 tkr vilket iir en ökad tilldelning med 389 !kr jiimför! med 

röregi\endc M. Budgelens rörlindring mot föregående år kan härledas till följande områden: 

Politisk justering enligt tidigare heslut där utvecklingsmedel om l 995 !kr !ly l tas tillhaka till 

gemensamma intäkter/kostnader 

Löneökningar enlig! föregående iirs lönerevidering. 

Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om 1,9 % på extemt och 2,3% på intern! 

Ramväxling 314 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning tillIT avseende en 60% tjänst IT

support 

Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning tillIT avseende ytterligare 40% -tjänst IT -support 

Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 

Nationella beslut 1 O tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende Offentlighetsprincipen 

Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter !ö nerevideringen i april och ligger inte 

med i kommunbidraget 

-'[ ~u-minn 1"FörtytJiigundc -- .---, 
l 

f6il~i·&d~ -:· ···. -.-. · ...... -. 
l ,' ~ 

---'--.<r--=~ L~~·--·~--·~-"~-----'· .. 1 ... :, ___ (t_l~!} ;:. -. 
Lönerevidering 
Prisuppräkning 

Kapitalkostnadsförändring 

Nationella beslut 

Politisk justering 

Ramväxlingar 

Kompletterande ramväx l i ng 

Total förändring 

Kommunledning 
Adm.-och kommunikation 
lTNäxci!Telefoni 
Reception 
Ekonomi 
Personal 

lntäkfer 
Kostnader 
Nettokostnad 

437 2,6 % uppräkning 
333 l ,9 % + 2,3% uppräkning 

l 056 Utförda investeringar 

lO Offentlighetsprincipen 

-l 995 Utvecklingsmedel 

-17 936 
51 955 
34 019 

314 IT -support 

234 IT -Support 

389 

-12 993 
48 -+03 
35 410 

Den organisatoriska fönleJningen bygger i sin lur på att man bryter ut respektive kostnad och rtiknar upp med 

antingen PK V eller löneupprtikningen Varje verksamhet får i sin tur höjd med de tiotusentalskronor som 

motsvarar uppräkningama, efter detta justeras det pli kontonivii för att se var och hur kostnader ska fördelas inom 

respektive verksamhetsområde 
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Inför 2019 har en omfördelning om 709 tkr gjorts mellan serviceniimnd och kommunledning 

Hiregiknde ilr U1g Lltveeklingsmecllcn Wrdelal pil bMc gemensamma koslnaclerlintiikler och i 

kommunbidragsramen Genom rnmviixlingen på l 995 Lkr Dyltas alla utvecklingsmedlen till gemensamma 

koslnader!intiik ter . 

Bildningsnämnd 

Ansvar och uppdrag 
Niimnclens uppdrag iir att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens inv{marc på uppdmg 

av kommunl'ullmiiktige. Detta gör nämnelen genom att driva verksamheterna förskola, förskolek!ass, fritidshem, 

grundskola, grundstirskola och gymnasieskola enligt den skolstmktm som kommunfullmäktige har beslutat. 

Clymmsiesiirskola hedrivs inte i egen regi , utan platser köps utanför kommunen Kommunal vuxenutbildning 

bedrivs i en gemensam organisation med Vl1rgårda som huvudman och utbildningen tir [tir lagd till båda 

kommunerna Niimndens kulturverksmnhetcr im1ebär ett övergripande kultunmsvar sam l ett ansvar för bibliotek 

och m usiksko!a Till delta kommer ocksil ett ansvar för fritidsgård 

Kommunl'ullmiiktige iir huvudman Cör skolverksamheten och hm utifrån inriktningsmiillilststiillt prioriterade mnl 

för 13ildningsniimnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i Connav kommunbidrag N~imnden har 

verksmnhetsansvaret inl'ör kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Stalens 

uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument sf1 

all mtll och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har ocksf1 alt 

hemlera en clubbel styrning genom ntl staten ställer krav på huvudmannen direkt, men ocksn krav som g:.ir förbi 

huvudmannen direkt till rektorer och !ii rare . 2018-07-0 l infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebiim att 

huvudmannen skn nnsttilla en eller tlcra skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmmmen och se till att de 

CörcskriCter som giiller för utbildningen följs 

Niimnden hnr nnsvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter. 

Verksamhetsbeskrivning 

Bildningsniimncl 
Bildningsnämnd omfattar niimndcns leclnnde och styrande politiska del. Niimnden har kontakt med verksamheten 

genom konlaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmarmens ansvar för bildningsförvaltningens 

verksamheter l vardagen leds och samordnas verksmnhetema av bildningsehefen. 

Bildningskonto re t 
lineler gemcnsnml ryms verksmnheternn Bildningskontoret och Biltlningsniimnden. Bildningskontoret besl~1r av 

en stab med bildningseller som har del samordnnnde tjiinstemannmmsvaret ltir niimndens verksamheter 

ul\'CcklingslednJc och tvi\ handliiggme 

Elevhiilsan, familjecentralen 
Tillgilng till elcvhiils<l ska finnns i'iir elc\·cr i skolvcrks<lmhelen i'J flll l'örskolcklass till g1·mn<1sies kol<1 och 

clevhiilsan ska omli1tta medicinska , psYkologiska , psykosociala och speeialpedagogisb insatser i':lc,·hiilsnn, 

som leds il\ \'l~rkSclmhctschcl'. sv nm till clll öka \ 'iilbcCinnanclct blnnd eleverna och Cokus ligger pfl del 

l(ircb,·gg<mcle och hiilsof'riimi<lnde urbetct samt all stödja eleverna allnii utbildningens mfll 

!Jnde1 \eJksamhetschel' Uir elevhiilsnn l'inns ocksf1 iippnn I'ör skolnn som ing[u i det l'lireb\'ggande och l'riimjande 

sanwrbctet i i'mniljecentralcn V er ksamhdcn viimlcr sig till vårdnadshavare med barn i l'ii1 skoldlidcrn 

hnniljeecnlrcl!cn iir ett sc:nnarbete mellan Bildnings- och Socinlniimnd tillsammans med 

Bammorskcmottagningcn, BMM, Niirhälsan och V ordcentral samt BHC, Niirhälsan Verksnmhcten ska ocksi\ 
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ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för bam upp till6 år 

Verksamheten förutsätter dellagande av vuxen med ansvar för bamet. 

Fiirskola 
förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje 

område leds av en förskalechef Verksamheten omfattar förskola i egen regi samtimman huvudmans regi under 
benämningen gemensamt. förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är 

förskolor knutnn till varje gnmdskola. 

Verksmnhetens uppdrag är att erbjuda alla bam som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling 

sam l lärnncle bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i 

utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för 

förskolan . Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet. 

Pedngogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet Verksamhelen 

ii r ett komplement t i Il förskola och bedrivs i enskild regi vid Knatte bo 

Grundskola 
Omfattar förskolcklnss- och grundskoleverksamhet både i egen regi ochimman huvudmans regi samt skolskjuts 
för grundskola och grundsärsko la. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; 

Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. 

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskoloma. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde 

och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda 

bedriver undervisning från förskolek lass till och med årskurs 6 medan Altarp är kommunens enda 

högstadieskola med årskurs 7-9. 

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen. 

Grund- och gymnasiesärskola 
Omfattar gnmdstirskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att 

ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive 

gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i 

i\ k 5-9 finns gnmdstirskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps imman kommun 

Fritidshem 
Fritidshemsverksmnheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, gnmdskola och grundsärskola och skn 
stinndem elevernns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns 

vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan Jämfört med andra kommuner har T-lerrljungn kommun en mycket 

stor andel elever !'rån f'örskoleklnss till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten. 

Gymnasieskola 
Omrntlm g1·mnasicskoln i egen regi och i annnn huvudnwns regi samt elc\"Tesor l(ir gvnmasieskola och 

gymnnsiesiirskoln. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsnlla studier saml 

l'<ir personlig utveckling och cll aktivt deltagamle i samhällslivet Den internn verksamheten viu Kunskupskiillan 

hur ett prognunutbud beslående av dels små specialiserade yrkesprogram med gocln samarbeten !'örankrade i det 

loknia näringsli1·et. dds ett llertal smi\ studieförberedande progmm Vid Kunsknpskiillan finns idag nio 

nationella program vmnv f'yn1 är yrkes!Orberednndc. Till detta kommer ell antallärlingsplalscr Elcvernn 

samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs !Or att göra det stora programutbudet 

mojligt. 
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Komnn 
Kommunal nt;,;enutbilclning tillhandahåller utbildning p<1 grunclltiggancle och gymnasial nivå, samt utbildning 1 

svenska Cör innmdrmc, SFI och siirskilcl utbildning Cör vu;,;na Scclan höstterminen 2013 bedri\·s utbildningen i 

en gemensam organisation med V ör gf1rda som huvudman och med verksamhel !Or lagd i 1-lcrrljunga och 

Vörgfmla Genom delta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad 

samverkan sker sedan !lera i\r kring yrkesutbildningar inom Boråsregioncn, kallat BRvu;,;. Denna samverkan ger 

möjlighel till ett stötTe utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för 

kompetensförsörjningen i regionen. 

Musikskola 

Musikskolan hedriver undervisning för bam och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den lermin man 

ryller 25 år. Även vuxna erbjuds unelervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är 

anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de ticliga skolåren unelervisas stråk

och hli\selever i grupp. Tenninsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika 

arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. 

Bibliotek 

folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. 

Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, 

bildning, upplysning och utbildning. 

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till 

liisning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som harmmat 

moclersmfll iin svenska Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för bnrn och vuxna 

Fritidsgård 

Frilidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten väneler sig till alla från åk 7 till dess att man 

fyller 19 i\r. Fritidsgårelens mål iir all vara en mötesplats där ungelomar kan känna samhörighet och växa som 

miinniskor, utan krav på prestation. Ungelomarna själva är med och utfonnar verksamheten i syfte att skapa en 

attraktiv och meningsfull frilidssysselsättning Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler 

Volymer/ Nyckeltal 

t•n ·. - • ·· .~, ·· ~, • ~-·r·"··~--·--·-·-~·-·-·--·· -·r~·c· •-,~ 
Å
- ·. · · ·,; : • · ··· ~ · Budget · :. Budget 1 • ~· : ·: • 

· _ l~l~r(r~~;~!:~~rs _· . · . · . 2öt8 2019 · .f.?.r#Jl~lr~~~ 
"-- - -~ .L. ·- -

Förskol an l-3 ink l. kooperativ 

Förskolan 4-5 inkl. kooperativ 

Pedagogisk omsorg 1-3 

Pedagogisk omsorg 4-5 
Fritidshem ink! lov/garanti 

Barn Färskoleklass 
Elever årskurs 1-3 
Elever årskurs 4-6 

Elever årskurs 7-9 

Elever kunskapskällan 

233,5 

262 

7 

7 
429 

127 
311 

332 

314 

249 

231,5 -- 2 

248,5 - 13,5 

9 2 

7 o 
430 l 
104 -23 

338 27 

333 
302 - 12 

250 

Totalt.. .... •-J• . ...A.Lh ___ :: :Lt._._~ 1-· __ _._-L 2271,s ~.:~ 1 ·~ ... -: •• ..:: 18,5 



~~------------ - - - -- Budget- l 
·, Åider/årslmrs 2019 ·, 

Förskola interkommunalt köp 

Förskola interkommunalt sälj 

Netto 

Grundskola interkommunalt köp 

Grundskola interkommunalt sälj 

Netto 

Gymnasiet interkommunalt köp 

Gymnasiet in terkom mun a !t sälj 

Netto 

Förskola 
Antal folkbokförda 1-5 år (demografimodell) 
Andel placerade 1-5 år (demografimodell) 

Fritidshem 
Antal folkbokförda 6-12 år (demografimodell) 
Andel placerade 6-12 år (demografimodell) 

Grundskola 
Antal elever 6-15 (demografimodell) 

Gymnasieskolan 
Antal elever 16-18 (demografimodell) 

Musikskolan 
Andel elever åk 1-9 

7 
12 

5 
18 

20 

2 

145 

60 

-85 
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555 548 554 562 
93% 91% 93% 93% 

813 848 875 899 
64% 60% 60% 60% 

l 033 l 064 l 068 l 091 

317 325 327 335 

160 170 

~
NvckeltaJ -Föa·skola/Gruodskola/G,·mna.llic - .,. Utfall i'- ·utfall 1- Ril{ct r-·Rikef1 

• • l l '1 
• l :.~ ._ ._·_ • • .. • .~..: _. __ __ _ .. _ 20t6 1=_2ot7 ;__ _20t6 ::. _ 2on 
Förskola 
Nettokostnadsavvikelse% jmf referenskostnad 2% 10% 
Nettokostnad/in vån are 5 941 6 508 6 226 6 434 

Fritidshem 
Nettokostnadsavvikelse 'Yo jmf referenskostnad 53% 57% 
Nettokostnad/invånare l 59 1 l 786 l 341 l 381 

Grundskola 
Nettokostnadsavvikelse 'Yo jmf referenskostnad 8% 9% 

lO 377 
Nettokostnad/invånare lO 193 l() 498 9 908 kr 

Gymnasieskolan 
Nettokostnadsavvikelse% jmf referenskostnad 10% 5% 
Nettokostnad/invånare 4 647 4 546 3 680 3 751 



Bilaga 1, KS § 160/2018-10-22 

Verksamheten under 2019 

Bildningsförval t n ingen 
13ildningsl·i\rvaltningcn söker dc riktade stalsbidrag som finns att söka Under 2019 kommer förvnltningen ntl In 
delnv slnlsbiumg för lågstadiely rt, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre bamgrupper i förskoln bland m[mga 

ller Lögstadielyrtet syftm till all ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i försko leklass och åk l-3 . 

Målet tir att stärka basl'iirdigheterna Hisn, skriv<l och räkna. F1itidshemslyftet syftnr till att öks bemanning och 
vu:-;enliilhl!!en i fritidshemmen Statsbiuraget för mindre bnrngrupper i förskolan knn endnst erhållas om 
bmnnnla l et i gruppernn m in skar och för läsåret 2018/ 2019 höj s bidraget för Herrljungas del 

Uirarlönelyl'tct iir en statlig satsning för att öka \iiraryrkets attraktivitet och biclm till en positiv löneutveckling 
F3ildningsl'örvaltningen hnr tilldelnts slatsbidmg och liirare som bedöms siirskill kvalificeratie enligt reglernn hnr 

erht1llit en högre lön Salsningen i'ortsiiller under 2019. 

l .cgi t i nwtionsk1 avet. som lrii<lcle i km n i dc llesln skol !'m mer 20 l 5-07-0 l. hl i r en ulnwning all k l w a dt1 

k:gitimcl ade liirare tir S\'Örrckrylemde. Legitimationskravel för liirare i grund- och gymnasicsiirskola skjuts rnllll 
till 2022 , .. lir all ni\ legilimcwll behörighet för grundsärskolan kriivs om ratlantie i'ortbildningsinsalscr. 

En n v stadicindel<id timplan konllllCJ nll lriiddc i kraft in rör liisliret 20 l R/20 19. Timplanen kommer all inncbiirn 
ntl cle\·cr i fik(, liiser moderna språk, vilket alln elever åker till A.ltorp !'ör all göm en dag per vecka i fik (i h o 111 

liisfu d 2019/2020 kommer ytterligare timplansiindringar; uUikning av iimnct IJroll och 1-Jiilsa i <1k 6-9 och 

utökning av matematik i högstadier. Om och i så fnll hur timplansökningen i Idrott och 1-Hilsn stiiller krav p{i 
yllcrlignrc tillg{mg till idroltshnll utreds nv förvallningen . 

En skyldighel atl erbjuda 50 timmnr lovskola för elever som går i åk 8 respektive åk 9 och är i behov av lovskola 
hm införts och rår full effekt under 2018. 

Förskola 
Projekteringen nv ny l'örskoln i 1-lcJTljunga ttitort ingår i en samlnd lösning vid Horsby där totalt i\tta avdelningar 

l(irskolevcrksamhct har plnnlagts med byggst<1rt under 2019. Utöver tillbyggd förskol n vid llorsby st\ behöver 

mhctet inledas under 2019 med förstuelie <lV ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. 
Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnndshavnre som är i behov nv insntsen under tidiga vardagsmorgnnr 
frt\n 05.30 och vnrdngkvtillnr fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövm om 

riktlinjerna för all beviljas bnmomsorg på obekväm tid är uppfylldn. 
l Ytterby förskokområde kommer det att vam en forts<1tt brist pi\ förskoleplatser i Eggvena och Hudene. Vid 
platsbrist i Eggvenn och Hudene kommer platser ntt anvisas vid förskolor i 1-Ierrljungn tiitort. 
Förskoleverksamheten fortstilter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under 2019 
Ledningsrunktionen av förskolnns verksamhet har stärkts. 

Grundskola, grundsärskola 
Det svstcmntiskn kvnlitetsarbctel n:sulterm i torbältmde uppföljningm och annlyser n v de mål skolan har nlt 
förhöll n sig t i Il Unelerlagen beslår bland annat n v trivselenktiler kring "mjukn'' frö g or samt smnmansliillningar 
och ana lyser <l\' clc\·crnns mM uppfyllelse i samtliga iimncn Utvecklingsomri\dcn idcnti ficrns med insntscr bMc 
pf1 Cö1vnltnings- och skolniv{l Arbetet tir ständigt pägåendc och fortstilter under 20 l 9. 

LJnder ett n n ta l f1r hm grundsko In, grunclsiirskoln liksom övriga verksmnhetcr nrbctnt nu:d att utveckla 
tillgiinglighctcn i förskola och skola för ntt göm den mer inkludcmncle för a lin barn och elever Pinneringen m· 
detta mbcte har delvis skett i samarbete med SPSM, Spccinlpedagogiskn skolmyndigheten Ulvccklingsmbctet 

har hnl'l som möl att ökn kunsknpcn hos personalen kring elever i behov av stöd smnl förse persomilen med 
anviindbarn sl!ategier, mctodc1 och redskap ['(ir att miita alln elever i det vardagliga m betet Arbetet !'ortsiitlcr 

Under 2019 kommer Cokus inriktas p~1 ett spri1kutvecklande arbctssiitt i a lin iimncn och hur elever med svenska 
som nndrasprök ska kunna mölns kvalitativt i undervisningen. Det sista grundskolcomrt\clet kommeJ ockst1 all 

delta i Skolverkels satsning, Liislvrtet. fyrskolans område kommer att nrbeta i ett hälsofrtimjanc\e projekt "Puls 
mr l .ii rande,. l:ö1 dcttn projekt hnr Folkhiilsomcdel beviljats och projektet inJ1ebiir en daglig pul sn kti\ ·itet 
En samverkm1 mellan grundskolnns senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommnnclc 

{!ren SyCtet i:ir bland nnnat alt synliggöra tillverkningsindustrin och delloknia niiringslivet och Jiirigcnom 
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möjliggöra all 8118 ungelomar kan göra väl unelerbyggda programv81 till gymn8sieskolm1 /\ltorpskolnn h8r en viii 

strukturerad verksamhet !(i, delta och arbetar också med att elcvem8 fi\r vam ute p[l PRAO. 

Gymnasieskolan 
Kunskapskällm1 arbetar vidare med att utveckl8 verksamheten och några prioritemdc omritden hm arbetats !'mm 

och gemensamt valts ut i det systematiska 1:valitetsarbetel. Arbetet med att ni\ upp till Bildningsniimnc!ens 

rekryteringsmit l gällande 8nlalet elever som i\rligen startar på Kunskapskällan är ständigt pi\gi\cnde Samverkan 

mellan förelagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland ann81 i syfte att skapa en större 

medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. 

Komvux 
Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgärda som 

huvudman Bildningsnämnelens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per tennin. 

Samn"tclsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildnings frågor. 

Musikskola 
Musikskolan kommer under 2019 att tydliggöra mål och riktliruer och göra musikskolans verksamhet allt mer 

tillgiinglig. Musikskolan ska bidra till alt stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och 

utveckling. Ett omn't de 8ll utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och smnverk8 på ett 

millinriktat sätt med kom munens olika skolverksamheter under skoltid. Musikskolan fortsälter att med stöd av 

KulturTftdets medel breelda sin verksmnhel mot Kulturskola. 

Bibliotek 
Biblioteket satsar extra resurser p<1 biblioteksverksmnhet för bnm och ungdom snmt pil e tt digitalt lyft , som ska 

innebiir<l mer regelbundna och frekventa Intemet-eirop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning pit 

nrbete med mnrknmlsfiiring nv en lii s- och skrivstation för l'unktionshindmde. Allt detta möj liggörs genom 

e:-.: ter na medel l'ril n Sta tens Kultun·iid för ''Stiirktn bibliotek". 

Fritidsgii ni 
Fritidsgi\rden hm som mttl nlt erbjucllt en verksamhet som är nttmkti\' mr tjejer och killar . r:ritid sgtmlen slriivar 

erter att ha en bred verksmnhet som gör den nllrnktiv sii attm 8ng<1 ungdomar deltar Fritidsgörelens övergripande 

mi\ l iir 8tl bidra till att ungdomar klinner sig viiikomna och ges en kompleltemnde och meningsl'ull l'riticl . 

Medborgardialog 
Vid [J·ft gor där det liimpnr sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta göra s. 

Ekonomi 
Bildningsniimndens budgetrmn l'ör 2019 är 241 765 tkr, budgetramen för 2019 bygger på nedanstående tabell 

~~-m:ö~r- Summu · E\' fort.nllignndt' l 
' 

- - l (t kr) , l 

Prisökning 545 1,9% 

Dem og ra fi förändring l 792 Befolkningsstatistik 

N8tionelln beslut 181 statliga medel 

Lönercvidcring 4 161 2,6% 

Rmnväxling !T -314 !T/Service 

Komp! rmnviixling !T -234 ]T/Service 

Kapitalkostnadsrorändring 326 Kostnadsneutral 

Totalt 7 327 



Bilaga l, KS § 160/2018-10-22 

Bildningsnämndens hudget ökm med 545 tkr för Prisuppriikning Summan har tilldelats enligt eh.'vationen budget 

minus löner multipliceratmed l ,9% KPI-uppräkningen ska kompensera för 2018 i\rs prisökningm. Utöver detta 

lönereviJeringen med 4 161 tkr som grundar sig på ökningen 2018 samt kvartal ett 20 l 9. 

Bildningsnämndens budget ökm med !81 tkr i med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår: 

skolslart 6 års i\lcler, nyanlända i grundskolan, förslag skolkommissionen, genomströmning gymnasieskolan, 

sko!kostnaJsulrustning, brnnschskolor, prao, utveckling nationella prov. Borttaget från tidigare år är rätt till 

komvux samtlovskola 

Bildningsnämndens budget ökar med 1792 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på SCB 

prognos där man ser och har en ökad tillväxt i skoliildmrna. 

En ramväxling om totalt -548 tkr görs från bildningsnämnden till !T som numera skall tillhanda hålla 

datorsupporten för skolorna. I tidignre dokument hm man tagit hänsyn till en !T supporl om 60% där av -.114 

tkr, men mnn växlar ytterligme di\ !T skall tillhandahålla l 00 %. 

Budgetfördelning 
Storn delar av Bildningsniimndens budget fördelas genom bam-, elev- och programpeng multipliceratmed elen 

aktuella volymen. Förändringar i bam-, elev- och programpeng och volymer får dänned en stor påverkan på 

budgellilldelningcn. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn-, elev- och programpeng har fåll 

kompensation för den faktiska löneökningen och inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, 

interkommunala kostm1derlintäkter och dylikt där prognos/avtalligger till grund för budgettilldelning. 

Förvaltningsledning 8 059 8 029 

Elevhälsa, familjecentral, modersmål 5 995 6 871 

Förskolan ink! kooperativ, Dbv. 55 802 59 581 

Fritids 15 781 18 165 

Grundsärskolan 3 737 4 172 

Grundskolan 93 604 89 853 
Gymnasiesärskolan 2 316 2 460 

Gymnasieskolan internt 28 709 26 064 

Gymnasieskolan externt 12 415 9 744 
Vuxenutbildning 5 264 5 399 
Frilidsgård 670 609 
Musikskola 2 091 2 021 

Bibliotek 4 538 3 844 

Allmän kullun-crk 229 260 

Summa 239 581 237 521 

*Budget 20 l X in h: l löneökningar 
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Socialnämnd 

Ansvar och uppdrag 
Socialnämndt:n har till uppgill att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjtinsten och se till att verksamheten 

bedrivs i enligbet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifler som kan 

i'innas i lag eller förordning Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning -utredning och beslut om insatser för 

enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg 

Socialntimnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i 

kommunen Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om 

stöd och st:rvice till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen. 

Samhällets socialtjänst skall pi\ demokratins och solidaritetens grund främJa mä1miskors 

- ekonom i ska och sociala trygghet, 

- jämlikhel i levnadsvillkor, 

-aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjönsten skall under bönsynstagande tillmiinniskans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på 

att rrigöm och utveckla enskildas och gruppers egna resurser 

Verksam h eten ska Il bygga pi\ respekt för människors sj Ulvbestämmanderätt och integritet 

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsm&t och nyckeltal 

Nämnd och förvaltningsledning 

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och 

beslut som fattas. 

Myndighet 

Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017. 

Allmyndighetsutövning är sedan dess samlad i en verksamhet med en gemensam chef. Verksamhetens uppdrng 

lir att ta emot ansökan från och amnälan gällande kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. 

Vi möter kommuninvånare i alla åldrar. 

På enhet Vuxen handläggs lirenden som rör personer med funktionsvariation eller öldre personer som behöver 

bisl{md för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lngen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt 

följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd. 

På enhet Vuxen haneliliggs iiven ärenden dlir personer ansöker om eller etter munlilan är i behov av stöd och hjiilp 

Cör sin missbruksprobkmatik Socinlsekreterama utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är 

v{mlbebovel s{J omfallancle all del inte räcker med del stöd vi knn erbjuda via vår öppenvi\rdsverksmnhd utan 

d~.:n enskild~.: mösle placeras pf1 behandlingshem och ibland mr delta ske med tvång erteransökan till 

Ciirvallningsriitlen om v{n·d enligt !.ag om vård av missbrukare i vissa rall, LVM Socialsekreterama snma1 betar 

oi'la med öppcnpsvkinlrin dö del tir vanligt nll personen tivcn hm en psykinlrisk problemnlik 

Vid tnsskilkl bildades VIN-gruppen . J·:n grupp som hnr en represenlnnlmed i!·[m Verksmnhcl Myndighets all<1 

~.:nhde1 och som skn ha en uliiJ..nd kompelens i iirenden som rör vMd i ntira 1clation Ci1uppen lJtimls Jegelbumkl 

c1ch har hillnl lim11er, rutin och nrbetssiilt som tir mycket anviindbara niir ett ärende aktualiserns p<'t någon m· 

cnh~.:lerna Ciruppcns med!cmmm hm bf1de en konsullnliv och en ope1ativ roll. J gruppen l"inns ii\'en personalmed 

!'ri\n Verksamhel Socia Il stöd 

Pö enhet 13nrn och Camil.i tar socialsekreterare ~.:mot ansökningar och anmtilningar röHmdc misstanke om all barn 

li11 illa i iildcm 0-17 f1r och unga vuxna l R-20 år samt föriiidrar som ansöker om stöd i Cöriildrnrollen 

Soeinlsekrcterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialljänsllagen, SoL Utredningen k<.m mynna 

ut i en ansöknn om v<1rd enligt Lag med siirskilcla bestämmelser om vård av unga, LVU, som ltimnas till 
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1\irYaltningsriiltcrr 1'\ir prövning Soci;rlsckrelcrarna l'<iljer iivcn upp och omprövar kontinuerligt heviljal hislilml 

lliir l'inns ocksö 111lni1Jcccnlralcn 

Pi'! cnhell•'örsörjningsslöd handltigger socialsekreterama ansökan om försörjningsstöd och arhetar r~ktivlmed ntl 

den sökr~nde ska hl i sjiilvförsörjande genom arbete alternativt få den ersiittning som iir möjlig via mman 

huvudman såsom Försäkringskassan. Socinlsekreterarnn hnr även en viktig funktion genom all uppmärksamma 

om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrnma önskar stöd i sin 

l'öriildrnroll altemntivt nnmäla till enheten Bam och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och 

skuldri\dgivning sr~mt dödsbohandläggning hör till enheten 

När del göller familjerättsliga ärenden så hnndläggs örenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande 

Cnderskap och v[rrdnad av handliiggnre på Socialtjänsten i Herrljunga. övriga familjerättsliga ärenden hanclliiggs 

av J~tmiljerätten på Socialtjänsten i Borås. 

S<Jmtlign handläggare ska vara väl fOrtrogna med aktuelllagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda 

lagar så skn handläggnmn, heroende på vilken enhet dc arbetar på, mer eller mindre även vara insalta i 

Föriildrnhalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjuk'vårdslagen, I-ISL, och Offentlighels

och sekretesslagen. 

Centralt stiid 

Centralt stöd hestår av tre dclenheter: Stnhcn, bemanningsenheten och administrationen. staben iir en 

stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och 

heslulsunderlag. Stabens huvuduppgifter tir alt omvärldsbevaka samt p{l uppdrag av förvaltningsledning utreda 

och bereda tirenelen Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av limvikarier på 

tonmur pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst 

Alkoholhnndläggare tillhör Centra Jt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping, 

Vård och omsorg 

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig 

levnadsnivft lnsalsema skn utfonn<Js så all de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och sjiilvsliindigl 

liv. Jnsntser ges i form av hemtjiinst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsals och hjälpmedel) 

dngverksmnhel ((':ir personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet Då behoven inte kan 

tillgodoses i den ordinarie hostaden finns möjlighel att ansöka om plats på vård och omsorgshoende. Det iir 

Socinltjtinsllngen och 1-liilso- och sjukvårdslagen samt komnllmala riktlinjer som reglerar stödet. 

Verksmnheten iir indelad p{t fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjuhård och stöd i ordiniirt boende 

Enheterna leds av M la enhetschefer Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung. 

Socialt stiid 

Verksnmheten iir indelad i tre enhclschefsområden; Sysselsättning, Funktionhinder samt Verkställighet. På 

socialt stöd gemcnsmnl, finns också familjerådgivning 

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt 

Ingen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra Den enskilde ska 

tillförstikras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad enligt LSS, en servicebostad enligt LSS samt ett 

antal tirenden giillnnde personlig assistans enligt LSS. 

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstntirnnda syrtar till 

all Criimja enskildas möjligheter till egen försö1jning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer 

med heslut om daglig verksamhet enligt LSS. 

f nom enheten V crkstiilli g het har förvaltningen samlat flera olika insatser en! i g l Socialljiinsllngen ( SoL) In! de 

hist[mdshedömda insatser såsom vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser Cör målgruppen 

ensamkommande hnm och ungdom m, 1-IVB EKB I-IVB verksamheten ii r dock helt avvecklad under 20 J R och 

l'rom augusti 20 l R bedriver kommunen enbart Stödboende för målgruppen ensamkommande Enheten inrymmer 
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iiven en öppen verksamhel för personer med psykisk funklionsnedsättning samt inlroduklionsenheten för 

nvanländn. Introduktionsenhelen arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och bamfamiljer 

VerksamhetsmJtt och nyckeltal 

Antal folkbokförda 65+ 2 200 2 246 2 264 

Antal folkbokförda RO+ 559 565 5R6 

Antal säboplatscr 81 77.3 91 

Antal karltidsplatser 9,8 9,0 8 
Antal hemUänsttimmar 64 266 64 422 64 000 

Antal personer med pers. ass SFB 15 15 16 

Antal personer med pers. ass LSS 8 7 9 

Antal dygn placeringar bam (exkl EKB) 538 832 l 480 

Antal dygn placeringar vuxna 2 369 2 843 3 135 

Antal biståndsmottagare 169 179 180 

)~yckelt~l -~ ~- _·_. ~- . ·.:. · · _, ,; . .. uir~n ;F- -~ Utfau ;; · Riket.; 
~- ' . ·' .. . ' . 1: 2016 ', 2017 1 ~ 2017rt 
Andel Inv 80+ i särskilda boenden 
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+ 

Andel in v 80+ med hem~jänst i ordinärt boende 
Kostn hem~jänst äldreomsorg kr/inv 80+ 

Kostnad äldreomsorg kr/imr 
Nettokostnadsavvikelse ÄO % 

Andel invånare med insats enligt LSS 
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, 
kr/in v 
Nettokostnadsavvikelse LSS % 

Kostnad IFO krlinv 
varav kostnad bam och ungdomsvård kr/inv 
varav kostnad missbruksvård kr/imr 
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv 
Neltokostnadsavvikelse IFO % 

Verksamheten under 2019 

Niimnd och förvaltningsledning 

11,4 

113 760 

23,5 

81 415 

13 028 

-0,6 

0,62 

4 133 

-l ,2 

2 932 

l 178 

628 

948 

-1,1 

11' l 
126 285 

25,1 

90 464 

14 575 

7,4 

0,62 

4 337 

-6,0 

3 739 

l 840 

681 

992 

23,0 

12,5 

135 172 

22,7 

79 762 

12 025 

0,72 

5 853 

4 513 

2 032 

771 

l 351 

2 318 

5n 

91 

8 
65 000 

15 

7 

l 500 

3 000 

180 

l jnnuari tillträder en ny nämnd. Förvaltningsledningen kommer därför anordna en utbildning för ledamötcmn så 

de liir känna c\e olikn verksamhetsområdena och lagnunmen som nämnelen ansvarar för 

En handlingsplan för all implementera digitaliseringsstrategin ska arbetns fwm samt att arbetet med ntt 

digitalisera förvnltningen behöver förstärkas, via bland annat e-~jänster. Arbetet med heltid som norm kommer 

fortsiittn. Processkartläggning nv de olika processerna inom förvaltningen kommer att fortsätta. 
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Myndighet 

[ seplL:mhc:r 2018 tillsalles en enhetschef Cör Verksamhel myndighetmed syfte att ar hetsledningen ska komma 

niinnme mednrbelarna och verksamheten. Under 5r 2019 kommer myndighet all fortstitta utveckln verksamheten 

och f[l till ett samarbete mellan enheterna så att medarhetarna kiinncr ntt de alla tillhör en gemc:nsnm verksamhet 
El l mbelc som blivit rörsenat på grund av svårighet med alt rekrytern socionomer Vi hm under f1r 2017 och 2018 

han konsuller som tiickt upp pi\ dL: vakanser som vi haft men en konsult förvaltar och gör sitt Llppdmg medan 

anstiilld pL:rsonal ulvL:cklar och iir mfm om nll lö en arhelsplnts med !'ungerande rulinn och 
u\\'(;cklingsmöjlighelcr Hirhoppningcn iir nll de medarhclmc som nu iir p<i plnts ska triva s och stanna pf1 sina 

lj iinslc:r df1 kontinuitet iir \'ikligl i socialt arbete framrör allt när del gäller arbetet med barn och deras li.llniljer. 
Verksamhelen kommer l"orlsiilta all var<! nogsmmna vid placering nv VLIXna och barn OL:h även viiga in 
ekonomiska aspekter vid val av placering på hem för vllrd eller boende, Il VB, och rmniljchem Dock ska/mt1sle 

vi enligt l kap 2~ Socialtjiinsllagcn <~l l lid utg5 frön barnels biisla vid nil av p\accringsl"onn och -hem, se iiven 
SOLJ 20 l 6 l 9. 

Dt.: t.:nsnmkommandt.: bnrnen, l ·:KB , som kom Lmder 2015 börjar nu bli eller är vm;nn . Arbc:td mt.:cl dessa unga 

vuxna gi\r in i ett nytt skede diir utbildning och arbete är i fokus Hur det blir med nya gymnasielagen iir i nuliigct 

oklar, dö den tilW.illigt tir stoppad De unga vuxna som blivit beviljade stödbocnde, Cortsalt boende i familjehem 
t.:llcr p[l hem l'ör v~ud eller boende, HVB, liksom de barn som är beviljade placering i familjehem följs 

kontinuerligt och deras bistånd omprövas minst varje halvår såsom annal bisl{md som beviljats enligt 

socialtj iinstlagcn. 

Centralt stöd 

hirutom ordinarie arbete kommer nrbetet med att digitalisera påbörjas, bland annat genom att automatisera delar 

av avgiflsprnct.:ssc:n, samt alt utvecklingen av Viva fortsättas Arbete med processkartWggningnr kommer 
Cortsiilla under 20 19 inom ett an la l områden. Arbetet med uppföljningar tillsammans med enheterna kommer 

Corlsiillas och Cörbiiltras. 
Rekrytering av nya limvikarier iir en viktig uppgift där bemanningen och enhetscheferna tillsammans behöver 
arbeta !Or all locka personal till Herrljunga. Informationsaktiviteter kommer fortsätta under 2019 för att göra 

medborgmnn medvetnn om wie! kommunen kan erbjuda. 

Viird och omsorg 

Verksamheten kommer implementera en del viilfiinlteknologi uneler 2019, bland annnl c-tillsyn i ordiniirl 
boende, nyckelfria liis i ordiniirl boende samt införande av Viva App för hemtjänst och hemsjukv[rrds personnl. 

1-1 eltidspwj ek t et Corlliiper uneler 20 l 9 inom hem tjiinsten i Ljung samt i I-Iemgnrden omvårdnad. Projektet 
m·slutas med en utvii rdering i slutet av december miinad 

l ~ n översyn om karlliiggning av bdinlliga kompetenser inom v{u·d och omsorg genom !Ors Knrlliiggningen blir 
grunden l()r alt lir Cram en höllbar kompelensutvecklingsplan för befintliga ot.:h kommande medarbetare. l 
samband med översynen görs ii ven en ana lys av möjlighet till uppdelning av befintliga hemljiinslinsalser mellan 

se1Yice och omsorgsinsatser ulil"nin nuvarande personnlstyrka och utbildningsläge. 

l ·:n utredning för all kunno inriinr RAM beslut inom hemt]iinsten genomförs under de första m?mnclcrna 
Alla enheter !'ortsiiller vidareutbildningen med Demens ABC 2. 13PSD implementeras fullt ut i alla verksamht.:lL:r 
diir behovet av <lllViindning finns 

!'lanen iir all stöd i ordiniirl boende ,·crksmnhet t1yltar in till befintliga liigenhcler inom ett av siirskilda boendem1 

i ilenljunga 

Socialt sti\d 
Dt.:n slörsta l'örtindringen inom Socialt Stöd som p[1verkar verksamhetenunder 2019 sker uneler 21JI R diir 

sarnllign tre IIVB hem avvecklas och kommunen enbart bedriver Stödboencleverksamhet l\ir mtilgruppen 
ensamkommnnclc bam Avvecklingen hm resullerat i en minskad enhetschefstjtinsl cliir fyra enheter blivit tre, ett 

nrbete i nll forma nya Soeinlt Slöd kommer fortsätta uneler 2019 På Sysselsättning har ettminskal anlnl deltngare 

pi1 arbclsmarknndsenheten effekten av minskade intäkter pi\ sikt något som också kommer fi'1 effekter på enheten 
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l Hi 1'1 [in i"öriindri n garn<~ kommer et l m bete med att se ö vet samordningsvinster internt inom Socialt Stiid att 
pfiböt]as under höslen 20 l X och Cor1.siilta 20 l<) 

hmktionshindcrverksamheten ~trbclm aktivtmed att faslstiilla basrutiner och ::tll kompetensutveckla 
persona lgruppcma 

l övrigt kommer f'okus f'ör Socialt Stiid vara pit visionsarbetet Sociall stöd har tagit fram ett nytt material cliir 

kommunens vision, det strategiska mMet, inriktningsmål, prioriterade m{tl samt socialförvallningens viirclegrund 

iir med för att skapa en tydligare mftlbild och komma närmare målarbeteL Även uppföljningar och ulviirderingnr 
utilr[m mMarbetel i arbetsplanerna iir inplanerade 

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram 

Nämnd och förvnltningsledning 
Uneler förvaltningsledningen finns en buffert undanlagd för oförutsedda händelser. Verksamheterna 

ungdomsmoltagningen och Bamahus tlyttas till förvaltningsledningen. 

Myndighet 

En mindre organisationsförändring gjordes tmder sommaren 2018 itmebärande att en tjiinsl som enhetschef 

inriillades Tjänsten som l :e socialsekreterare konuneratt hållas vakant tills vidare, då medel saknas i hudget till 

all ansliilla en erterlriidare. Att ett led som enhetschef inriittas på Verksamhet myndighet innebiir att medarhetare 

och arbetsledning får niinnare till varandra, vilket gagnar verksamheten. 

Det rinns ell iiskancle om att utökn med en tjänst som socialsekreterare på enheten Bnm och f'nmilj Enheten har 

idag ~.5 tjiinst i budget. Om inte medel tillskjuts till ytterlignre en tjänst måste verksamheten ses över. vilket 

innchiir risk J(ir att myndighetsutövningen gä11ande ham och deras li:nniljer blir lidande och att riillssiikerhdcn 

inte kan garant et as s[isom att utredningstiden hiills och att ii renden handliiggs skyndsamt . Del ligger i snkcns 

natur till ~1kut n tirenden sösom ;mmiilningm om hum som f'ar i11a m~s te prioriteras, viikel innehiiJ all tirenden 

silsom kontaklen med placerade bnm. omprii\'ning och öven·iigandc ~tv inst1l ser J'ö r slf1 li11hnkn med tisk nlll ';i 

kritik !'tftni VO 

Frtlll l j nnuari 21) l 9 hiir budgcl- och skulclrfidgivning, döclshoanmiilan och delar av nclministrnlionen till 

myndighet Alkoholhandliiggningen llvttas ti11 centrall stöd. Familjecentralen /lyttas ti11 Myndighel f'ri\n Socialt 

stöd 

Centralt stiid 

20 l 9 kommer Budget- och skuldr{tclgivning, dödsboanmälan och delar n v adminislmtionen !lyttas över till 

myndighet och alkoholhaneiläggning ti11kommer till centralt stöd. 

Vård och omsorg 

A11n enheter inom wird och omsorgs verksamhet anpassar sig efter ti11delad budget, det kan innebära 
organisatoriska l(itiimlringar och alt mer km\' stiills pö snmmhcte mellan enheterna. l.Jtif'rft n tilldelad hudgel 

hehö\·er verksamheten se över möjligheterna ti11 att arbeta smartare och unviinda m et viili'iirdteknologi Flytten 

m· stöd i ordinärt boende blir ett mi1 Ste för alt verksamhetemu ska kunna gft ihop ekonomi skt utan all 

personalstyrkan ska behöva minskas Hemsjul<;v[trdsenheten behöver genomlysns och ses över om enheten har 

den l'unktion som iir tiinkl eller om del finns nnclra niternativa lösningar En stor ulmaning blir ntl Ci't ihop 

sommaren ulan all hyra in hcmnnningssjukskölerskor 

Social t s tö d 
Sociall stöd arhetm med ntt hitta samordningsvinster intemt för att fortsätta bedriva utvecklingsarbete sam l alt 

kunna verkslii11a hasuppdmgen Socialt stöd har iisknt om 0,5 i'ta till Cunktionshinderverksnmhelcn 2019 diir 

uliikningen behövs f'ör all tiicka bemanningskravel Enheten ser över hur behovet kan lösas internt om den 

iiskmlc 1 amen ej ti11delas Hela socia ll s löd arbetar ocks~ aktivt med all hitta smnordningsvinster internt för nlt 
rortsiilta bedriva utvecklingsnrhcle samt alt kunna verkställa bnsuppdmgen Inom enheten Sysselsättning iir del 

f'riimst minsknde intiiklcr Cör legoarbeten som pi'tvcrkar budgeten negativt iiven där set vi över snmverkan med 

111\'mlighet för att siikerslii11n alt personer med beviljat ekonomiskt bist{mcl och som kan vnra delaktig i en 
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mbetsmarkmdsinsnts på mbetsmarknadsenheten också är del Inom Verkställighet ser budgeten ut att täckn det 

gnmdläggnncle behovet även 2019. Ett förslag som ligger ytterligare framåt i tiden är alt utöka med en 

behaneliare inom verkstiillighet !'ör alt kmma täcka in fler inom målgruppen samt att arbeta förebyggande. 
Fmniljecentralen tlyttas till Myndighet 

Medborgardialog 
Vid Crågor där det lämpar sig alt nyttja medborgardialog som metod ka nuner detta göra s. 

Ekonomi 
Summor enligt KF heslut juni 2018 ink! fördelning av lönepott 2018 samt kapitalkostnadspott 2019 

Budgetförutsättningar 
ft?.ntrAde - - ~ ~ : Su"!~;nn ·r· E\· tö~·~·dl~amk -- - - - ~ 

V ..l: ~ Jl (tkr) . : · . .. ..~ 
Lönerevidering 20 18 

Poliliskn prioriteringm 

Nationella beslut 

Prisuppräkning 

Volymfi.'lrändringar 

Avräkning volymförändring 2017 

Kapitalkostnadspott 2019 

Ramväxlingar 

Totalt 

3 992 varav 2 895 ingår i rev budget 2018 

o 
l 9 Missbruk av spel om pengar 

l 003 Intern & extern prisuppräkning 

51 3 Prognos demografiförändring 

-2 ! 54 Utfall demografiförändring 2017 

-266 Beräknade kapitalkostnader 201 9 

o 
3107 
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Drift 
I hudgetförslaget fri\n KS/Kf finns ingen ramtilldelning gällande åren 2020-2021. Dess<~ finns diirl11r inte med 

hiir . Samtliga kolumner tir exklusive !1yktingverksamhet. 

Summa intlikter -36 726 

3 Personalkosln<~der 154 166 162 705 

4 Lokalkostnader, energi, V A 12 996 8 239 

5 Övriga kostnader 63 165 59 418 

6 Kapitalkostnad 259 825 

Summa kostnader 230 585 231 187 

Summa Nettokostnader 193 860 201 224 

197 185 201 224 

3 325 o 
60' andras i slutvc>rsionen 

Förv<~ltnings\edning 8 080 

Myndighet* 44 805 36 960 

Centralt stöd 7 123 8 183 

Vård och omsorg 113 350 115 555 

Socialt stöd* 23 345 

Summa 193 860 

exkl flykting 60k ändras i :;lutver';ionen 

Fördelning per verksamhet 
Tnhell kommer i novemberversionen 

Kommentar till mrdelning av kommunbidrag 
En första fördelning hnr gjorts utifr[\n övergripande pnrametrar prisuppräkning inteml och externt samtlöner 

Verksamhet llykting är inte inräknad i beloppen llu!Terl på 2 000 tkr 11nns pl<lCerade under l(irvnllningsledning 

( )\ tl !.ta J'i\J:intlnnunr: 
Ökade inliikler m: g i lkr U\1 kost hjiilper till att i'inansiern beho\' i övriga Uin·altningen. l lagens n va avdelning har 

tilldelnts budget !()r hcl[\r Budget !'i\r lwu1 Verkslndsgntnn iir medräknad 

l~amviixlingnr som gjorts inom J'örvaltningen iir !lytt nv administmtiva enheten ink! budgel och skulds<mering 

(i'lm centrall sll\d till Myndighet, a\koholhandliiggningen iir llyttmlli'lm myndighet till centrall stöt! Kostnader 

!'ör Ungelomsmottagningen och 13amahus !lyttas från socinll stöd tilll'ön1allningsledning hnniijccenlr<ilen !lyttas 

liiln socinll slöe\ tillmyndighet 

Socia\i()rvallningen yrkade ini(ir budgeti\ret på en rmnförstiirkning för att kunna genomföm nödvändign insatser 

och ftlgiirder i fonn av personalförtätning inom äldreomsorg, utifrån del faktum att verksamheten idag har 
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smnma bemanning som Cör ca 5 å1 seelan Ytterligare akuta behov som i clagsltiget inte kunnat finnnsiems inom 

tilldelat kommunhidrag: 

Social sekretcrare 

Demenssjuksköterska 

Ökade volymer hemtjänst 

Ökad bemanning servicebostad LSS 

Ökade kostnader för placeringar IFO 

mrav 11ppbokade j 416 

Kostnader 31 648 

Nettoresultat 4 436 

Tas från buffert -4 436 

redo v isa t resultat o 

Teknisk nämnd 

Ansvar och uppdrag 

l l 442 

3 249 

-3 249 

o 

Tekniska ntimnden tir vtighå llare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens 

gator, vägar, broar, fnsligheter, nllmä1ma platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefnllar även 

kommunal parkeringsövervnkning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt !laggning och dekorering av 

allmtinna platser. 

• Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens 

lrn Cik- och lmfiksäkerhetsarbete. 

• Ntimnclen nnsvnrar Cör projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anltiggningar i 

samhand med heslutade investeringar. 

• Ntimnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, 

lokalvård, fordons- och tvättservice. 

• Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetsloka ler, inklusive drift och underhåll, samt hyr extema 

lokaler i\t andra förvaltningar. 

• Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd. 

• Niimnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för elen 

kommunala tomtkön. 

• Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga 

• Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen 

• Nämnden ska verka för all utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, 

avfallshanlering, återvimung och behandling av hushållsavfall. 

• Nämnden ansvaror för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunall 

bidrag till föreningar. 
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Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal 

Niimnd och förvaltningsledning 
Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion . 

Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsö~jning, skog, bosladsanpassning och 

raslighetsreglering ingår 

Fastighet 
l:astighelsenheten IOrvaltar i clagsltiget ca 68 000 m2 BTA lokalyla Enheten ansvarar !'ör underhllll, drii't och 

skölsel av ra stighetsbeståndet samt histår verksamheterna med vaklmäsleritjiinsler Vidare ansvarar enheten liven 

J'ör skalskvclcl, lås och larm samt byggnadstekniskt hranclskyclcl. 

Gata och park 
Enheten för gata och park innehåller vtighållning av kommunala gator och allmänm.1 platser, gatubelysning, 

trafikstikerhct, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilcia vägar. Detta ink:luclerar säviii drift och 

underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade 

program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbmksplan med tillhörande 

skogsbruk ingår. 

In ternservice 
Kommunens internservice syrtar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på sill 

huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en 

enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet. 

Lokalvård 

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens 

samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning. 

Måltider 
Mållidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster 

i fonn av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom 

förskola, skola, vård- och omsorg. 

Verksamheten skn tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens 

och gästens önskemål I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då 

Mållidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och 

närproducerade livsmedel. 

T väll 

I kommunens tvätteri tvättas alltvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och nrhetsklticler Även 

k liiclcr från de som hor på stirskilt boende tvättas 

Fritid 
Niimnclen hanelitigger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i 

kommunen samt kontakten med föreningar 

Sim och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens i1mevånare, har öppet 7 dagar i veckan uneler 

september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever 

i kommunen från torskoleklass till år 6 . Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa Simhallen hyrs 

ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt tilllägerverksamhet I huset firu1s även ett gym med 

gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen. 
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Idrottshrlllen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till 

föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt tilllägerverksamhet 

Renhållning 

Renhi\llningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens 

renhflilningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs 

av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade 

Mervinningscentraler (A VC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och 

ägs gemensamt med Vårgärda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 

2025 . 

Vad händer i verksamheten under 2019? 

Nämnd och fiirvaltningslcdning 

Försiiljningen av lomler förviintas fortsätta under 2019. Ny teknisk chefväntas börja under Cörsta delen av <lret. 

Fastighet 

Utvecklingen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2019. I fastighetssystemet kanuner nya 

underhållsplaner och driflinstruktioner att ta form Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och 

konstant arbete, som även kanuner prägla 2019, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens 

lokaler. 

Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskola kanuner att ske i etapper. Under 2019 kommer etapp l att 

avslutas och etapp 2 påbörjas En hög underhållsskuld genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under 

kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. 

Den framtagna Lokalresursplanen ska revideras och iru1efatta alla verksamhetslokaler. Planen kanuner också 

belysa skillnader mellan olika investeringsbegrepp samt behov av underhåll. 

Fastighetsenheten har också till uppgift att revidera brandskyddspolicyn samt upphandla nya ramavtal för el-, 

byggnads- och måleriarbeten. 

G!lta och park 

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av 
gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av 
kommunens gatunät planeras bättre över lång tid Ar 2019 planeras för en fortsatt satsning på 
underhållsasfaltering av kommunens gator och GC-vägar. 

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet planeras i Grude. Kostnadsberäkning pågår tmder 
hösten 2018, för ev . genomförande 2019 

Förstudie pågår tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyming baserad på modern, digital 
teknik. Nuvarande belysningsstyrning uråldrig och nuvarande styrfrek-venser ej längre tillåtna av PTS. 
Genom Cörande år 2019-2020 

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en 
effektiv verksnmhel, tillsammans med kommunens entreprenörer. 
Genomlysning av nuvarande entreprenadkontrakt pågår och fortsätter under 2019. 

Ansökan om medfinansiering från Trafikverket för upprustning av GC-vägar i Herrljunga , för genomförande 
under 2019 

Översyn av torget framför Kommunhuset planeras under 2019 

Förstudie om en ombyggnad av stadsparken pågår. Ansökan om medfinansiering från Boverket skickas in under 
hösten 2018. 
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l 'ral1kvcrkel genom för och planemr !lera projekt som berör I-Ierrlj ung~! 
Pörhigångspör i Remmene och Filginvik forlsiitter, 
Ny signalanliiggningjiirnviig som ptlverkm övergångar och stationen i Ljung 
Upprustning av Älvshorgshamm delen Herrljunga-Borås. 

Internservice 

Lokalvård 
Lokalvf1rclsorganisationen har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på pensionsavgfmgar och 
utöbele stiiclytor Uneler året behöver lokalvårdsorganisationen arbeta fmm strategier för att kunm möla del 
l'rnmticla rekryteringsbehovet. 

Kommunen har l1era större byggprojekt fmmför sig vilket konuneratt ställa höga krav på samordning. Det kriivs 
en hög tlexibililet uneler byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstäd, införskaffa ny utrustning och 
upprötta nya stiidl'örråd i sambandmed igångsättandet av verksamheterna i lokalerna. I framtiden behöver 
loknlvi\rdsorganisationen samarbeta än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planem verksamheten, 
kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt_ 

I samband med att nya städytor tillkommer uppkommer även ett behov av personal och arbetsbeskrivningar för 

dessa ytor. Ny personal kräver en ökad utbilclningsinsnts som är långsiktigt hållbar. Digitala progmm med 

utbildningsverktyg behöver satsas pö vilka möjliggör det att hålla utbildningar i kommunen p<1 tider som 

anpassas el'lcr verksamhelens behov. l clessn program finns liven rcpelilionsulhilclningar för reclnn utbilclncl 

pcrsonnl som behöver uppdalera sig och hfllln sig uppclnlermlc Alt samtliga loknlvilrclnre iir utbildade siikersUiller 

a l l kndi len pö ull(irt nr hele h l i r hög och det minskar risken l'ör m hclsskmlor ellersom ergonom i ska städ metoder 

iir en stor del m· utbildningen. 

:1 f{//tidel' 
Uneler ~1 rcl kommer lwggnalion m nytt kök och ny malsal pilhörjas vid Tlurshyskol<ln lnWr uppstart av 
byggnationen kommer personal l'rön koslenheten bidra med förslag ptl dess utConnning j\,·cn uneler hyggets 
genoml'iinmdc kommer S)'npunklcr lraml'öms för att fil hiistnmöjlign resultnt 

Uneler [n·et viintas ocks{i l·luclcncskolans kök hyggas ut pi\ grund av ökncl produktion l sambandmed 
utbyggnaden behöver även nwskinparken restaureras. Uneler 2019 behöver MMticlsservice mbeln frnm strategier 
mr all kunna möta dc( frmntidn rekryteringshehovet då det är stor brist på uthildncle kocknr. 

Tvä/1 

Tviitlcn kommer under 2019 jobba mr ökad elTektivitet. 

Fritid 
I smnband mell l[!stighelsiiversyn av simhullens ytskikt kommer det att köpns in en ny vnttenrulschknnn med en 
eventuell ny pincering i simhallen Översyn av tillgängligheten till nnläggningens omklädningsrum skal ses över 
och ölgiirdns _ 

Uppslml av dinlogforum !<:ir föreningarna/ intressenter i Herrljunga kommun gälluncle ny konstgräsplan kommer 
all startas Ltpp, vad och vm skall vi bygga? 

(),·ersyn av befintliga l'örenings<l\'lnl cliir mf1lsiittningen iir en samsyn för alla medlika villkor 

()versvn av bcl1nlligl hiclrngssystem, V<!cl krtiver lagen nv oss giilancle hanleringen nv hanclling<mln. Finns del 
nf1gol datorsystem som kan hjiilpa oss i detta? 

Renhållning 
Pör ntlminskn miingdcn reslavfall som gflr till avfnllsförbränning kriivs en kombination nv iitgiirder Dels bör ller 

nbonnenter unsluta sig till utsortering av matnvt~1ll samt att hushåll blir ännu biittre på ntt sorlera ut matavCall och 

l'iirvackningar. Ökad utsortering uppmuntms genom fortsutta infonnntionsinsalser samt presentnlion av 

lrmng[mgsresullal Nytt Cör perioden 2018-2020 är ntt infomwtionen ska tas fram pfl tler sprf1k samt göms mer 

lii llillgiinglig , 
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Pö Tumbergs avCallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp l Under 

2019-2020 kommer torslutlie/projektering ske gällande ny omlastningsstation på Tumberg På 

omlaslningssl[l[ionen omlastas det hushållsavfall som samlas in i Herrljunga kommun 

Medborgardialoger 
Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod konuner detta att göras 

Gemensam t* 
Gata & Park 
Fastighet 
lnternservicc* * 
Fritidsverksamhet 

11 269 

-2 138 

418 

l 328 
11 654 

13 632 

-104 

*Gemensam l är saml11 1 !;~h~ll re1 >Jl ln rvo lln ings l6dn ingen, mark, skog, bostadsanpassning och persona !kaffe, 

** lnlernservice iir samlingsbegrepp för Mi\llidsservice, Lokalvård och Tväll. 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Kommunbidraget iir fördelat enligt 2018 års fördelning. I budgeten för 2018 ligger lönerevideringen för 2018 

med 

Budgelen för verksamheterna under gemensamt, gata & park samt fritidsverksamheten är lägre än förra året och 

förklaras av lägre budgeterade kapitalkostnader. Internservicens högre krav om att lämna överskott förklaras 

även detta av beräknade lägre kapitalkostnader. 

Fastighels butlgelrmn Hr 2 125 t kr högre till 2019 än den var året i1man. Detta förklaras av all fastighet ff1r 

tiickning för samtliga kapitalkostnader 2019 medan man 2018 enbart blev tilldelad den delen <lV kapitalkostnader 

som liicktes nv interna hyror 

lnlernsen·iccn hudgeteras med ntl Uimna överskoll om lotalt 415 tkr Della ertersom intemprisema inte ii1 

justerntic f'iir siinkl<i kapitalkostnader 

Lönercvidering 20 19 
Förändring kapitalkostnader 
Prisuppräkning 
Prisuppräkningar internt 

Totalt 

22 

594 

214 

-18 

812 

2018 års budgel ii r justerad to r lönerevidering 2018 samt jan- mars 2019 med to tall 93 tkr. Utöver detta ii r 

uppriikningen m· nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 214 tkr_ De 

interna transaktionerna genererar en nettointäkt som är uppräknad med 2,3 procent och ger -18 lkr i effekt på 

totalen 
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Renhtlllningen hudgeteras för all nollställa det positiva egna kapitalet . 

Bygg och miljönämnd 

Ansvar och uppdrag 

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och 

bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydel mot olyckor. 

Förvaltningens uppgift i1r att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och 

livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och 

räddningstjänst. Niimnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt 

inf'onnationssyslem)och energirådgivning. 

Verksamhetsbeskrivning 
Miljöenheten 

Niimnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess 

föreskrifter. Dettll ansvllr omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskycld, renhållning, livsmedel och naturvård 

rörutom tillsynstlnsvarel har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företllg och 

allmänhet 

.\.fi/Jösk;·dd 

l'illsyn m· el'tl.:lievnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom l ex lantbruk, incluslril'öretag, 

bensinstationer , m·loppsreningsverk. kvlanltiggningm, smi'i avlopp m Il !nom miljöskvtldsomr[Jclet ligger ocks{J 

till s\ nsans\'ar l(ir l(irorenude omri'1den med pf1g{1ende verksumhet och tillsyn vid sunering i samhandmed 

miljöolvckor Niimnden hanelitigger ocksil anmälningar och ansökningar av dc verksamheter som har 

anmiilnings- eller lillsli\ndsplikt och hanelitigger eventuella klllgomM riklllde mot l'öretag och privatpersoner inom 

tlcttu omr[\cle 

Hälsoskydd 

Tillsvn av ct'terlevnacl av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor , daghem , simhallar , 

verksamheter med risk l'i'ir hloclsmitta, solarier, hyresbostäder m tl. Nämnelen handliigger ocksil ansökningm av 

de verksmnheter som har anmiilningsplikl samt handlägger eventuella klagomål riktmle mot verksamheter inom 

clcltn omr{Jde 
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Renhaltning 

Niimnclen hanclliigger anmtilningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna Det gtiller främst 

elispenser lrån tömning och hiimlning eller anmälan om kompostering 

Livsmedel 

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m tl. Nämnden 

hnndlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder eventuel111 klagomål riktade mot 

verksmnheter inom detta område. 

Naturvård 

Enheten tar prover på badvattenkvalilen i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. 

Avverkningsanmälningar granskas och besvaras vid behov. 

lrt/'ormalionsansvm·et 

Tnfonnalion till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller infonnation om hur 
ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta konsultativt och ta fram lösningar på problem 

eller göra undersökningm som nämnden sedan själva ska godkätma eller granska . 

Pl:tn- och byggenheten 

Nämndens uppdrag är bland mmat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är även 

beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen. 

Pla!lVCl"ksamhet 

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad 

i lag. Omfattningen är heroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen . 

En del detaljplaner hetalas av extema brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar 

kommunstyrelsen direkt för extema kostnader 

Bygglov, Bygganmälan 

Denna verksamhet är reglerad i lag Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år 

Tillsyn 

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar 

samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd. 

A/!BK-verksamher 

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtalmed 

Lcmtmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas. 

Rådgivning och Se,·vice 

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, 

t~'irgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. 

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel , konflikter och tvister, som i 

!Orltingningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde. 

G!S 
Ansvmel för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till datahaser och information med 

gcogmrisk anknvlning ligger på nämnden. 

Energiradgivning 

Uppchfllls med projektpengar från Energim)'nclighctenunder 2019 
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Riiddn i ngs tj ii n s te n 

Niimmlcn ansvnrar Cör riiddningsinsnlsL:r vitl olyckshändelse och verknr !'ör all himha i\verhiing<rnde l'm u Uir 

olvckshiindelsc s<rml 1(\i nll hindra och begränsa skador ptl människor, egendom eller miljö Niimnden unsv<rnn 

ii\'en 1\ir li·[\gor om tillsli\mltill hunlering av branclrnrliga vnror som hunterns i kommunen. Räddningsehet'en lwr 
iiven delegera is ansvarctl'ör kommunens stikcrhct och krisberedskaps arbete Ansvaretligger under 

kommunehel'en och kommun sineisen 

IJcn kommunala l iidtlningst jiinslen regleras av Lagen om skydd mol oh'Ckm. Lagen om cxlramdiniila hiindclsc1. 
l .agen om bmndCarlig vmn, 1(\Joidningnr samt nv kommunf'ullmiiklige l'nslstiillda handlingsplnncr, Jels 

l'örebvggamle och dels opcr;~tivl r .ngstirtningen styr hur snmhii llets rtidtlningstjiinst ska organiseras och heJrivas 
Förutom den övergripande verksamheten. som friimst syftar till administrativa arbc:tsuppgiCter i egenskap nv en 

politisk styrd kommunal vc1 ksam!Jt;t, knn Riidclningsljtinstens uppdrag delas i tre kategoricr 

l'örebvgganclc 

En stor del nv del Cörebyggande arbetet iir myndighetsbnseral i form av tillst8ndsgivning och tillsynsarbete enligt 
Lag om skydd mol o!v·ckor samt Lng om brnndfarliga och explosiva varor En annan del är Hinken mellan 

kommunens sotningscnlreprenör, diir riiddningstjänslcn ger mcclgivnncle till egen sotning samt övrig snmverkan 
med nndrn kommunaln förvallningar och myndigheter, främst i branclskydclsrclatcracle frågor Den viktigaste 

delen i del förebyggonde arbetet tir vår skyldighet att stötta elen enskilde i alt leva upp till dennes sky ldigheter 
enligt lagen. ])ct sker !'riimsl genom rådgivning, riktnde kampanjer och utbildning 

Opemlivt 

Stor arbetsinsnts diir vi dygnet runt årets alla dngar upprättbåller en beredskap för invånarna i kommunen. En 

beredskap som sknll finnCis tillhnnds om något händer den enskilde i samhället. En mman stor del av det 
operativn nrbetet i:ir att hålla kvalilen och säkerheten uppe på materiel och fordon. Internutbildningsverksamheten 
tar iiven mycket arbetstid Antalet insatser varierar från år till år men m8let är att dc ska minska . Samarbete med 

sjukvMden vid lVPA-uppdmg gör att vi brcddm vårt uppdrng och kompetensområde. Riiddningstjänstcn har 

griinslös samverkan (niirmaste station blir larmad) med samt liga räddningstjänster i intilliggande kommuner. 
Riicldningstjänsten hm lckniskhereclsksp för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. Beredskapen omfattar 
ctt ansvar för hnmdlnrnwnliiggningarna smnt åtgärder för inbrottslarm . Riicldningslji:insten har i:iven en 

chdsberec!sknp rör socialto rvnitningen diir det kan hnndla om att ta beslut som tex inbeordra personal. Avlnl 
om bcredsknp för nödvalten och färskvatten fim1s även mot det kommunala bolagel HelTljunga Volten. 

!~Jieij{!IJmiLie a/gärder 

Räclclningstjiinsten sko Ci\Ija upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda pr1 orsakerna till 

olyckan, o lycksförloppet samt hur insatsen hm genomförts. Det är i:iven viktigt ur arbetsmiljösynpunkt alt 
pcrsonnlen hearbetar traurnntisb upplevelser samt alt de drabbade ges rimligt stöd 

Ovrig verksamher 

Riidclningsljiinslcn tar scdan 20 l() hand om larm mollagning ptl kommunens samllign brand och inbrollslarm 

A v ta l rinns ii\·en giillanclc p n w av bnrndlarnwnliiggningar Rticldningstjiinstcn tillhanc..lahfr ller 

brandsknldsutbildning !'i'lr kommunnnstiillcl~i och ni:iringslivct i kommunen 

Verksamheten under 2019 

N ii m n den 

Från och med jnnumi 2019 kommer Bygg- och miijöniimnden att tillhörn en central ni:imnclorgnnisnlion med 

niimndsekrelcrare Crån ndm inislrationsenheten. En ramväxling sker mellnn BMN och KS. 

Miljiicnhctcn 

Miljöenheten fortsölter med tillsyn nv enskilda nvloppsanli:iggningar enligt fastslagen l 0-<1rsplan Under 20 l 9 
kommer dc tv?1 sista socknamn att kontrolleras, Vesene och Gmcle Efter 2021 förviinias intäkterna p{l enheten bli 

liigre eCtersorn antalet lirenden som nvscr nyanli:iggning av enskilda avlopp tOrviinias minska avsevärt T nom 
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Jivsmedelsmnri\det kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut 

med all varje kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidsljiinsler som 

jobbar med livsmedel Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner. 
Miljöenheten jobbar aktivt med all fil fram olika möjliga lösningar. 
Unde1 2019 iir mtdsiillningen all Ci'1 rungeramle e-Ljiinsler när del giiller ansökningar och all i stön e utslriiekning 

johha med vört iircndehanteringssvslcm EDP 

Plan- och byggenheten 
/\rhclclmcd det<djpl<~ncT l(ii hostadsbyggande och <~kli\· planering 1(\I lillvii:-.;l i kolnmuncn p!ioiileias Meningen 

iir all öka möjligheterna till olika typer av bebyggelse i tälortema vilket skall stimulera intresset !'ör marknaden 
all bvgga i Herrljunga. !'laner rinns all hitta nya lösningar framöver vad gäller administrationen pi1 enheten, 

genom blm1d annat all utveckla e-tjiinsler för bygglovsansökningar. Samarbetsavtal finns med lantmäteriet niir 
del gäller nationell registerkarta och n dress- och byggnadsregister (ABT -avla l) Det geogra riska 

informationssystemet GJS utvecklas ständigt i samarbete mellan Vårgårcia och Herrljunga kommuner Dess 

uppgin tir ntt leverera olikn typer av infonnntion med hjälp av kartbilder. 
Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är hell beroende nv bidrag från 

Energil11)'ndigheten. Bidraget tir beviljat fram till 2020. 

Rlidd n ingstj ii n sten 

Verksamhelen som vi kallar drift fortsäller som tidigare det vill säga myndighetsutövning, råd och information, 
övningar, insatser, crrarenhctsfllcrkoppling snmt externa tjiinster/utbildningar. 

Personalmrsärjningen kommer att hn sinn utmaningnr både när det gäller personal på dagtid och deltid.p.g.a. 
rekryteringar så ser vi en hel del utbildningsinsatser under 2019. 

20 l 9 skulle mhetet med n t l tn fram ett nytt handlingsprogram för verksamheten inletts, men pga. regeringens 
räddningstjänstutredning "en effektivare räddningstjänst" så kanske detta arbete skjuts pga. av nyrekrytering av 
Stf. Räddningschef så kommer inriktningen för denna tjänsts ansvarsområden att vara begränsade till att klara av 

det myndighetsansvaret och kumw leverera utbildningar etc. Vi konuner därav inte att ha något särskild process 
mol ni\gon målgrupp. 

Under V<iren si\ kommer nilgrn större övningar att arrangeras för att ta det övningstema som vi haft kring brand i 
byggnad i mål. 

Medborgardialoger 
Vid frttgor diir det lämpar sig alt nyttja medborgardialog som metod konuner detta att göras 

Ekonomi 

Fördelningen av 2019 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2018 års fördelning Notera all i budgeten för 

20 l 8 ligger lönerevideringen för 2018 med 



Lönerevidering 2018/19 
Politiska prioriteringar 
Prisuppräkning 
Kapitalförändring 
Ramväxlingar 
Totalt 
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325(81 tkr 2019) 
o 

- 15 
- 129 

o 
181 

2018 års budget är justerad för l ö nerevidering 2018 samtjan-mars 2019 med totalt 325 tkr. Utöver 
detta är även nettokostnaden, exklusive personalkostnader samt kapitalkostnader, uppräknad med 

negativt om -15 tkr. Uppräkningen är gjord med beslutat PKV på l ,9 procent. Men då intäkterna 

överstiger kostnaderna blir nettoeffekten negativ. Kapitalkostnadsförändringen är kostnadsneutraL 
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Bilaga 1 

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. I ett 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. 

Demok.-ati och ledm·skap 
I framtidens Herrljunga har medborgama ett större inflytande över sin egen vardag än idag. 
Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I 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 fö•·etagande i Herrljunga 
Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat Företagare som vill 

etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen 

fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare. 

Skola och utbildning i väddsklass 
l 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 utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet. 

Det ska vara tJ·yggt att bli äldre i HelTljunga 
Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och 

personer med funktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. 
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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. 

Stöd nät· de egna kraften inte räcket· 
T 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. 

Tt-ygg på gator och torg 
T 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. 

Ansvat· for 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. 

HetTljunga kommun som en attraktiv at·betsgivare 
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 f.-itid 
l 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 '!,. Kommunens Väl 
• · ' • Partiet med lokal förankring · 

liERRUUtJGA 
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Ansvar och uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 

samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag 

att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer 

övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 

verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter 

samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av 

kommunal och regional verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för 

samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin 

uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstymingen av den kommunala verksamhet som bedrivs i 

bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med 

berörda bolagspresidier, ägardirektiv m. m. 

Gemensamma servicenämnder 

Tvä gemensamma servicenämnder inrättades l januari 2015 mellan Herrljunga kommun och 

Vargärda kommun . En servicenämnd bestär av verksamheterna ekonomi och personal och har 

Vårgärda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och 

telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte äret med den nya 

ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. 

Fortfarande finns vissa förbättringsbehov . 
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Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledning 
Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens 

verksamhet mot uppsatta mål. 

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. 

Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus 
Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt 

den översiktliga samhällsplaneringen. 

Administ.-ation och kommunikationsenheten 
Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv 
administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt 

och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande 

styrdokumenten är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registraturen 

ska bidraga till god insyn i kommunens verksamheter. 

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. 
Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och 

övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen 

och få hjälp med sina ärenden. 

Se•·vicenämnd ITNäxelffelefoni 
Servicenämnden ITNäxelffelefoni inrättades den l januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter 

finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden 

ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom 

att öka användarvänligheten för kommunala ITNäxel- och telefoni tjänster. Nämnden ska vara 

en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälpavIT i samtliga 
verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska IT
säkerhetsnivän är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av 

ITNäxei/Teletoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till !T-tjänster 

samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

HerrlJunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation 

3 
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Set·vicenämnd Ekonomi/Personal 

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med 
Herrljunga kommun gemensam servicenämnd. Vårgärda är huvudman för 
denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka 
stöd j ande för chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningen ansvarar för 
intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska uppföljningar, 
såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för 
politiska beslut. 

Personalavdelningen har två huvudområden-en HR-avdelning som ansvarar 
för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en 
Löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och 
förtroendevalda med flera. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig 
personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med 
arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rektytering, 
rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat 
samverkansprocesserna och pensionsfrågor. 

Planerat i verksamheterna 2019 

Kommunledning 

Prioriterade arbetsområden för kommunledning är att utveckla bästa möjliga klimat för 

företagande. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i 

vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad 

inflyttning. 

Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i 

Herrljunga. ställningstagande ska ske avseende hur ansvaret för besöksnäringen ska hanteras i 

ett framtidsperspektiv. 

Den 2017 antagna översiktsplanen ska ajourhällas och uppgraderas med syfte att ånyo antas 

inom mandatperioden. Planering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska 

prioriteras. Planering och genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att 

längsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per är. 

Prognosticerad befolkningsökning kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och 

skolor. 

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra 

ny i n flyttade. 

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, 

särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och 

Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser. 
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Uppgraderad vision för Herrljunga kommun, Vision 2035, ska påbörjas och antas senast våren 

2020. 

Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. stationshuset med omgivning 

har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas 

avseende attraktivitet. 

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare ska 

utvecklas. 

Samarbetet mellan Herrljunga/Värgärda behöver utvecklas ytterligare för att bättre kunna 

möta framtidens omvärldsrealtteter. 

Den allmänna samhällsutvecklingen kräver förbättrat trygghetsarbete, med nya metoder och 

arbetssätt, med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, 

företagare, förtroendevalda och medarbetare. 

Kris- och beredskapsansvaret kräver att risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt därtill plan 

för extra ordinär händelse arbetas fram och antas samt utbildningsplanering avseende kris och 

beredskap samt säkerhet genomförs. Arbetet med att utveckla informationssäkerheten och 

efterlevandet av den nya lagstiftningen avseende den personliga integriteten samt kommunens 

ansvar för det civila försvaret ska prioriteras. 

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. 

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och polis ska skapa bättre förutsättningar för 

trygghetsarbetet, bland annat med samordnade och riktade insatser till barn och unga som 

ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 

Ad minist•·ation och l<ommunikationsenheten 

Året 2019 ska handla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska 
fungera som ett tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta 
information och engagera sig i demokratifrågor. Administrationen ska digitaliseras och vi ska 
fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar kommun där det är gott att leva. 
lnformationssäkerhetsarbetet ska utvecklas - vära informationstillgängar den ska hanteras 
säkert och korrekt 

Se•·vicenämnd IT/Växei/Telefoni 
n -stmlcglll 

Fortsalt arbete med atl genomföra IT strategin 2019- 2020 i de båda kommunema, vilket irmebär byte 

av gnmdsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, 

samt en standardisering till övriga marknaden. 
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Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania. 

"Sätta" ekonomin 

Arbetet med att la fram avtalmol verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de 
ekonom i ska transaktionerna till servicenämnden . 

.. Sfi t!a"" tihnstcrn n 

Under 2019 kommer fTNäxel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara 
tydlig ut till verksamheterna och på sil vis får en tydlig bild av vad som förvänlas av TTNäxcl och 
telefoni. 

Stiindw,as l'örbäunn g,nr m proccsscrn n 

Vi kommer att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process standard 
som används av IT organisationer. 

Se•vicenämnd Ekonomi och personal 

Under 2018 har ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla och förbättra 
arbetssätt och rutiner i avdelningen. Ett större utvecklingsarbete har 
genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för 
leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet 
Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta under 2019. 
Fokus kommer också att finnas gällande att gå igenom och se över processer, 
rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad 
ekonomiverksamhet i båda kommunerna. 

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd 
till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de 
processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag arbetar utefter. 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt 
inriktade på kommunens politiska mål för personal -att sänka sjukfrånvaron och öka andel 
heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande 
projekt- att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla chefers 
uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet- SAM och ett intern chefsförsörjningsprogram Olika 
processer kommer att ses över för möjligheten att digitaliseras under 2019. Detta gäller 
framförallt övergripande introduktion, utbildning och marknadsföring av kommunerna. 

6 
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M~l 2019 

InriktningsmJI och prionterade mJ/ 

l. Herrljunga kommun äa· en kommun där det är gott att leva! 

l: l Antal bostäder, Antalet nybyggda 5 15 st 30 st 30 st 30 st 

lägenheter och småhus ska bostäder 

öka 

l :2 Andel av befolkningen SCB-statistik inom Andel Andel Förbättra 

inom åldersgmppen 25-40 åldersintervallet i procent 2,3% % 

år ska öka 

2. Herrljunga kommun äa· en långsiktigt hållbar kommun! 

2: !Tätorter och byar Installerad effekt per capila 

planeras och bebyggs på (watt/capita) 

ett sådant sätt alt energi 

och bränslen kan användas 

effektivt 

Antalet planerade l O st 15 st 70 st 70 st 40 st 

nybyggda bostäder i 

utpekade tätorter i OP. 

Herrljunga, 

Ljung/annelund, hudene, 

molla, Od, eggvena, 

eriksberg. 

2:2Verka för Antal feriearbetare * * 
ungdomssysselsättning 

under lov och ferier 

Antal * * 
sommarlovsentreprenörer 

*Information saknas 
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3. Hen'ljunga kommun hat· en tydlig och välkomnande VI-känsla 

c~;terat .mäl-. -~- . 1J.Mälindikat~r~- . Boksf '" Prog··- '' Mål~iJ\IäC"'::III!är' 1 
. . l 

' 2~1 ~ - :~·~~~ ~ 201~ J2~~-- J~~2~ . 'l . • l 
- .. ,• .. _:.._ - ..... L._ . J" ~~. , . ,_....._ 

-~·l Amkl mc-dborga,·c Rckommcndcrrtr Du andra * * Förbättra 

som 1 el.; om mctHkr;u· n n dra all fl, Ila t ill kommun~'n 

alll},lla till JTcnljumu1 ska 

(\k: l 

Andelen invånare som Antal * * Förbättra 

väljer bo i Herrljunga ska inflyttade/utflyttade. 

öka 

3:2 Förbättra an tal folkhälsoaktiviteter * * 
förutsättningarna för som kommunen är 

mötesplatser i Herrljunga delaktig i. 

kommun. 

Antalet besökare * * 
familjecentralen 

Antalet besökare * * 
fri tidsgården 

*Information saknas 
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Ekonomi 

Ekononliskafönttsättningar 
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 är 34 805 tkr vilket är en ökad tilldelning med 389 tkr 

jämfört med föregående är. Budgetens förändring mot föregående är kan härledas till följande 

områden: 

Politisk justering enligt tidigare beslut där utvecklingsmedel om l 995 tkr flyttas 

til !baka t i Il gemensamma intäkter/kostnader. 

Löneökningar enligt föregående års Iönerevidering. 

Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om l ,9% på externt och 2,3% på 

internt 

Ramväxling 3 14 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning ti Il IT avseende en 

60% tjänst TT -support 

Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning till IT avseende ytterligare 40%
tj än st IT -support 

Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 

Nationella bes! ut l O tkr enligt tidigare fastställda bes! ut avseende 

Offentlighetsprincipen 

Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april 

och ligger inte med i kommunbidraget 

i oi1.rä«ii :- - ·· · · ., 
:'- Sutiuna · · Fört)·dligttndc 

- h 

.j ~' ~ - L.' - _ o - • _ ~- (tlu·) . -- " •• J - -- l J 

Lönerevidering 437 2,6% uppräkning 
Prisuppräkning 333 l ,9% + 2,3% uppräkning 

Kapitalkostnadsförändring l 056 Utförda investeringar 

Nationella beslut lO Offentlighetsprincipen 

Politisk justering -l 995 Utvecklingsmedel 

Ramväxlingar 314 !T-support 

Kompletterande ramväxling 234 !T-Support 

Total förlindring 389 
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Summa intäldcr 

Persona !kostnader 

Lokalkostnader, energi, VA 

Ovriga kostnader 

Kapitalkostnader 

Kommunledning 

Adm.-och kommunikation 

IT N äxel!T elefoni 

Reception 

Ekonomi 

Personal 

Summa 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnad 

-12 993 
19898 18367 

2619 1911 

28 252 

9 571 

3 919 
5 437 

442 
3 902 
6 602 

- 17 936 

51955 

34 019 
*Kmnnnmbidraget innehåller lönepollsjördelningför 2018 

4 207 
6 142 

465 
4 667 
6 466 

- 12 993 

48 403 

35 410 

Budgetfördelningen år 2019 bygger på uppräkningar från 2018. Kommunfullmäktige har tagit 

hänsyn följande aspekter: 

• Lönerevidering på 2,6 % 

• K.PI-uppräkningar 1,9% externt och 2,3% internt 

• Politisk justering till KS- l 995 tkr 

• Kapitalkostnadsförändring l 056 tkr 

• Nationella bes! ut l O tkr avseende offentlighetsprincipen 

• Ramväxling 3!4 tkr för IT-support (60% tjänst) 

• Kompletterande ramväxling 234 tkr för ytterligare !T-support (40% tjänst) 

Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och 

räknar upp med antingen PKV eller löneuppräkningen. Varje verksamhet får i sin tur höjd 
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med de tiotusentalskronor som motsvarar uppräkningarna, efter dettajusteras det på 

kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom respektive verksamhetsområde 

Inför 2019 har en omfördelning om 769 tkr gjorts mellan servicenämnd och kommunledning. 

Föregående är låg utvecklingsmedlen fördelat på både gemensamma kostnader/intäkter och i 

kommunbidragsramen . Genom ramväxlingen på 1 995 tkr flyttas alla utvecklingsmedlen till 

gemensamma kostnader/ intäkter. 

Investeringar 
Investeringsbudget anlagen av KF juni 20 I 8 

S:a investeringar gm TN 

Markköp 
Genomförande IT -stTategi o l 500 l 500 

IT -kapacitetsutökning o 2 000 2 000 o 
Ombyggnation Wifi o o 300 300 
Herrljunga bildning 
Konstgräsplan Herrljunga -100 o 5 000 o 
Kom.ledn. teknik o o 
Kom.ledn. Brandstation o o 
Kom.Iedn . tillträdesskydd o o 
Kom .le dn . IT -säkerhet 

Kom.Iedn. = Kommunalledningsfönnåga 

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt 

de kommande åren 2020-2021 . Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden. 
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INTERNKONTROLLPLAN 

Riktlinjer med mall rör internkontroll Herrljunga kommun 
Den interna kontrollen består av ett tlertalmetoder och moment. 

Bilaga l, KS § 164/2018-10-22 
2018-10-04 

Förutom de regelbundna månadsuppföljningama, månadsdialogema, teJ1ialuppföljningama/delårsbokslut, ägardialoger, finansråd och 
upploljningar av ekonomi och verksamhet på tjänstepersonsnivå ska särskild intemkontrollplan lastställas av respektive nämnd/bolag/styrelse. 

lntemkontrollpolicy för l-leJT ljunga koJnJnun anger att resultatet av den intema konn·ollen årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker 
i samband med årsredovisning. 

Arbetet med den intema konn·ollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. 
Avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbm1 rappm1eras till ansvarig nämnd/styrelse. 

Den intemakontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. Respektive nämnds/styrelses/bolags 
verksamhetsområdesansvar ska vara primä1t fokus för den intema kontrollen. 

lntemkontrollplan ska fastställas i respektive nfunnd/styrelse/bolag senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast november, inför 
nytt verksamhetsår. 

lntem kontroll av följande processer ska genomföras kommande verksamhetsår. Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för 
genomförandet av den in tema konn·ollen. 

Nie l s Bredberg 
Konununchef 
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Administration/ Kommunikation 
Risk i rutin/process/system Risk· och väsentlighets- Ansvar för kontroll och 
Rutinorienterade moment Kontrollmoment ber1ömnlng1 rapportering 

RxV=RV Polltikeri"IJänsteman 
Jlcmsiclans nyhetsnöde uppdntems ochJämn fördelning mellan olikA Hur är Herrljunga kommuns 3 l 3 Kom m unikalörfKansl ichet 
områden/förvaltningar uppri:ltth:lll~ nyheter fördelacle under ett är? 

l Ämnesområden 
2 Förvflltnmgsomr:lden 
3 Vi el nyheter där b ileler på 
människor förekommer hur 
fördelning ut mcllrm mtin och 
kvmnor? 

Regrstrcring av sckrdcsshanc.llingar följer lagkmvcn Rältssiikcrhel- Kontrolleras genom 2 2 4 RcgJslmloriK ansl1chc r 
slickprov 

Risk i uppföljning/process/system Ris k· och vllsentllg l1ets- Ansvar för kontroll och 
Resultatorienterade moment Kontrollmoment bedömnin g' rapportering 

RXV=RV Politiker/Tjänsteman 
Publiccm otillÅtna pcrsonuppgil'tcr pÅ w ebb stickprov av kontroll och kallelser 2 2 4 Nämndsam ordnar efl..:anslrchcr 

Kallelser och protokoll upprällas och görs tillgängliga för politikerna Transparens, efterlevnad av beslut- 2 2 4 Nämndsam ordnare/Kans! i chef 
och allmänheten pÅ «ill som beslutals av fullmäktige kontrolleras genom stickprov på 

hemsidan och politikplattan 

Se sKnln rör rish: och VÄsentlighetsbedömning 
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Risk= R-värde 
Sannolikhetsnivåe1 fö1 fel 

Osannolik; 
Mineile sannolik: 
Möjlig; 
Sannolik; 
Mycket sannolik; 

Väsentlighet= V-värde 

Risken ä1 praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 
Risken ä1 mycket liten att fel ska uppstå, 
Det finns risk för att fel ska uppstiL 
Del är mycket troligt att fel kan uppstiL 
Det ä1· mycket u·oligt att fel ska uppst.1. 

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumba r; 
Lindrig; 
Kännbar; 
Allvarlig; 
Mycket allvarlig; 

Ä.r obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 
Uppt~1ttas som besvärnode för intressenter och kommunen. 
Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. 
Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV) 

Multiplicera R-värde med V-värde~ Risk- och Väsentlighetsvärde 

Exempel: Verksamhet X 

Risk i process/rutin/system Kontrollmoment 

Missnöjda brukare Aterkoppla till brukare 

Värde: (O) 
Värde: (l) 
Värde: (2) 
Värde: (3) 
Värde: (4) 

Värde: (O) 
Värde: (l) 
Värde: (2) 
Värde: (3) 
Värde: (4) 
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Risk- och väsentlighets- Ansvar för kontroll och 
bedömning' rapportering 

RxV=RV Politiker/Tjänsteman 
3 l 3 l 9 Kommunchef 
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Riktlinjer för informationssäkerhet 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande. 

Riktlinjerna är en konkretisering av informationssäkerhetspolicyn med mer detaljerad 

information och regler för hur information får hanteras inom kommunen . 

Riktlinjernas omfattning 
Information och bestämmelser gällande säkerhet vid all hantering av information inom 

Herrljunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla verksamheter vilket innebär att det inte finns 

utrymme att besluta om lokala regler som avviker från dessa. 

Riktlinjerna gäller inte för kommunens bolag. Dessa beslutar om detta inom egen verksamhet. I 

vissa fall kan dessa riktlinjer gälla för kommunala bolag om, när de använder sig av kommunens 

informationsobjekt, eller då det finns behov av samordning. 

struktur och läsanvisningar 
För att ge god läsbarhet är dokumentet uppdelat i fyra kapitel som riktar sig till olika 

målgrupper. 

Kapitel Innehåll Ptimät· målgrupp 

A Styrning av Ansvarsfördelning för Alla som arbetar med 
informationssäkerhet informationssäkerhet. IT- och 

Information och riktlinjer för informationssäkerhet 
hur arbetet med 
informationssäkerhet ska 
bedrivas 

B Informationssäkerhet Information och riktlinjer för Alla medarbetare 
för medarbetare hur information och IT ska 

hanteras i olika situationer 

c Informationssäkerhet Information och riktlinjer för Informationsägare, 
i verksamhet och informationssäkerhet i som objektsägare och 
förvaltning system och grupper av systemägare 

system 

D Informationssäkerhet Information och riktlinjer för Chefer och 
i IT-miljön hur information och IT ska medarbetare på JT-

hanteras inom IT -miljön, avdelningen 
dvs. IT -säkerhet 

Sidot· 

l 0-19 

20-32 

33-43 

44-72 

Varje kapitel består av information och riktlinjer som är obligatoriska. Samtliga riktlinjer är 

numrerade och i tabellform med ljusblått huvud. Rader i tabeller som innehåller riktlinjer för 

konfidentiell information och höga skyddskrav har dubbla linjer. Exempel från kapitel A om 

Riktlinjer för personalsäkerhet före och i samband med anställning: 
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Riktlinjet· for pet·sonalsäkerhet fot·e och i samband med anställning 

A.5.1 Bakgrundskontroll av sökande ska göras före anställning där sökandes 
meritförteckning verifieras. 

A 5.5 Anställda som får tillgång till konfidentiell information ska underteckna ett 
sekretessavtal. 

Kapitel B- Informationssäkerhet för medarbetare- har strukturerats för att stämma överens 

med avsnitten i utbildningen DISA (Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare) . 

DISA-utbildningen kan med fördel genomföras parallellt med läsning av riktlinjerna i kapitel B 

- informationssäkerhet för medarbetare. 

Klassning av informationsobjekt är en central del i kommunens arbete med 

informationssäkerhetsarbetet och finns med genomgående i dessa riktlinjer. Hur information 

klassas ska styra i vilken grad informationen ska skyddas. Klassningsmodellen är Sveriges 

kommuner och landstings verktyg KLASSA och den beskrivs i Kapitel A KLASSA innehåller 

instruktioner hur information ska klassas och skyddas. 

Riktlinjerna är baserade på den svenska och internationella standarden SS-TSO/IEC 27002. 

Dispenser och undantag 
Ansökan om dispenser från dessa riktlinjer ska ställas till kommunens 

informationssäkerhetsansvarige. Sådana ärenden ska beredas innan de ställs för att underlätta 

beslut. Exempelvis kan riskanalys ingå i beredning av ärendet. Beslut om godkännande av 

dispens ska fattas av kommunens informationssäkerhetsansvarige i samråd med berörda. 

Undantag från riktlinjer för informationssäkerhet är inte permanenta utan ska ha en giltighetstid 

som bedöms från fall till fall. Efter det ska en ny begäran om dispens göras. Bedömningen görs 

av Informationssäkerhetsrådet under ledning av informationssäkerhetsansvarig. 

Introduktion till informationssäkerhet 
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. 

Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild, film osv. och oavsett hur 

information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT, papper eller 

direkt av oss människor i form av tal. Medan lT -säkerhet fokuserar på säkerhet i IT -baserad 

informationshantering handlar informationssäkerhet alltså om all information, oavsett form 

Detta inkluderar förutom information i IT -system även pappersbaserad information och om 

information som finns i våra huvuden. 

Information är särskild/egen eller, aggregerad/samlad data som har ett värde för oss. Det är en 

tillgång som ska skyddas. Det finn s flera förd elar och gynnsamma effekter med en säker 

hantering av information Rätt säkerhet innebär inte hög säkerhetsnivå, det innebär att hantera 

olika skyddsvärda informationsobjekt på rätt sätt. 

Information och de resurser som används för att hantera information benämns 

informationsobjekt Informationssäkerhet utgörs av fyra aspekter: Riktighet, konfidentialitet , 
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spårbarhet och tillgänglighet (se Figur l). Säkerhet handlar om att skapa strukturer och 

upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information. Det heter Ledningssystem för 
informationssäkerhet eller LIS. 

Konfidentialitet 
Att information inte till

gängliggörs eller avslöjas 
till obehörig -" Informations-n obj~t~ 

Spårbarhet 

••• s~ 
~ 

Att kunna följa hur och när 
informationen har hanterats 

och kommunicerats 

Tillgänglighet 
Att infonnation är åtkomlig 
och användbar av behörig 

Riktighet 
Att information är korrekt, 

aktuell och fullständig 

Figur l Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 

Olika händelser (incidenter), som kan vara avsiktliga eller oavsiktliga, kan försämra 

konfidentialiteten, spårbarheten, tillgängligheten eller riktigheten hos informationsobjekt 

Information kan på ett oönskat sätt t. ex. stjälas, raderas, förändras, eller göras otillgänglig. 

En viss informationsmängd har krav på sig gällande de fyra aspekterna som kan vara interna 

eller härledas från rättsliga krav eller förväntningar och behov från externa aktörer. Rättsliga 

krav i form av lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ställer krav på en verksamhets 

informationshantering som ofta omfattar krav på informationens konfidential itet, spårbarhet, 

tillgänglig het och riktighet Dessutom har externa aktörer behov och förväntningar som påverkar 

organisationens informationssäkerhet. 

Vad som är lämplig nivå av skydd för en viss informationsmängd beror på dessa krav, hotbild, 

och i vi l k a situationer informationen hanteras- hur den lagras, bearbetas, kommuniceras osv 

Informationssäkerhet och digitalisering 
Digitalisering är en stor del av vardagen. I princip alla i samhället - privatpersoner, företag, 

myndigheter och andra organisationer- använder datorer inom de flesta områden och till allt 

fler tjänster och datorerna är uppkopplade till ett gemensamt nätverk: Internet. 

Möjligheterna är enorma med digitalisering och den alltmer utbredda användningen av internet, 

som skapar nya möjligheter att utföra tjänster och dela information. Dessa möjligheter (e

tjänster som bankärenden, inköp, bokningar, deklaration, omröstning) har lett till att de flesta 

idag förväntar sig att myndigheter, företag och andra organisationer ska erbjuda digitala tjänster 

på internet. 
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Det är inte bara traditionella datorer som är uppkopplade utan miljontals olika utrustningar, allt 

från kameror till bilar, kopplas upp mot internet. Digitaliseringen betraktas som en möjliggörare 

och motor för en utveckling som innebär nya förutsättningar för samhället och människan. 

Säkert är att det för kommunal verksamhet innebär stora förändringar inom de flesta områden. 

Nya företeelser som e-hälsa, e-förvaltning. e-arkiv, e-demokrati, intelligenta transportsystem 
och smarta städer införs och digitalisering är redan något mer och samhällsomfattande än bara 
kommuners IT-drift. Denna förändring kommer att förändra mycket i grunden: vad vi gör, hur vi 

gör det och vad som går att göra. Information kommer att flöda i allt större mängder, genom och 

mellan organisationer, och till och från privatpersoner. Exempelvis kommer kommunens 
information att tillgängliggöras i högre grad genom individuellt anpassade digitala tjänster och 
service, förvaltningar kommer att göras mer transparenta, och medborgare kommer i högre grad 

att kunna föra dialog med beslutsfattare. 

Tillsammans med digitaliseringens möjligheter finns också utmaningar och hot. Informationen 

är inte längre en organisations interna tillgångar och angelägenheter, utan flödar mellan 
organisationer i näringsliv och offentlig förvaltning, till och med mellan enskilda, och över 
nationsgränser. Gränser suddas ut mellan vem som äger och bär ansvar för viss information, 

vilket gör att det blir svårare att definiera hur den får användas och vem som kan och får ändra 

information, var ursprungsinformationen finns osv. 

I och med att internet är en arena för hela samhället är det också en plats för samhället baksidor. 
Virus och annan skadlig kod, bedrägerier, utpressning, stölder, näthat och förföljelser är 

företeelser som finns i olika former på nätet. Organiserad kriminalitet, extrema aktivistgrupper, 

terroristgrupper och stater har för länge sedan flyttat delar av sina verksamheter till internet. Det 

är idag enkelt att utföra destruktiva handlingar på nätet, de kan köpas på välorganiserade 

marknadsplatser där handel sker anonymt och krypterat. Löpande sker mängder av 

informationsrelaterade incidenter i Sverige och internationellt som beror på avsiktliga attacker 

såväl som misstag och olyckor. 

Sammantaget innebär denna utveckling stora utmaningar för en kommuns informationssäkerhet 

Information är en viktig och strategisk resurs som genomsyrar alla verksamheter. Utvecklingen 

där informationshantering och informationsflöden antar nya former i samhället, i kombination 
med en ökad och förändrad hotbild innebär att informationssäkerhet är en förutsättning för att 

Herrljunga kommun kan delta i det digitala samhället . En god informationssäkerhet möjliggör 

en tillförlitlig informationshantering och e-förvaltning med användning av ny teknik, men även 

befintlig teknik. 
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Termer och definitioner 

Ter·m Oeflllition 

Autentisering Verifiering av att en användare eller !T-resurs är den som den 
utger sig för at vara. 

Behörighet Tilldelade rättigheter att använda information eller en IT-
resurs på ett specificerat sätt. 

Data Representation av fakta i form av t. ex. tecken eller signaler 
som är lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av 
människor eller av automatiska hjälpmedel. 

Information Innebörd av data, d. v. s. data tolkad av människor. 

Informationssäkerhet Konfidentialitet, spårbarhet, riktighet och tillgänglighet hos 
information. 

Informationssäkerhetspolicy Organisationens viljeinriktning med informationssäkerhet 
uttryckt av dess ledning. 

Informationsobjekt Information som är av värde för organisationen, och även de 
resurser som hanterar den, exempelvis människor, papper, 
mjukvara, hårdvara och immateriella tillgångar (t. ex. rykte) . 

!T-resurs IT -baserad komponent som hanterar information, t. ex. 
system, verktyg, tjänster och infrastruktur i form av mjuk-
och/eller hårdvara. 

IT -säkerhet Säkerhet i IT -resurser för att uppnå och upprätthålla 
informationssäkerhet 

Klassning Att genom konsekvensanalys, identifiera skyddsbehovet för 
en viss informationsmängd. 

Konfidentialitet Att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig 

Ledningssystem för Ett administrativt ledningssystem som syftar till att upprätta, 
informationssäkerhet (LIS) införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra 

organisationens informationssäkerhet 

Riktighet Att information är korrekt, aktuell och fullständig. 

sekretess Information som inte ska lämnas ut och bli allmänt tillgänglig 
sekretessbelagd uppgift innebär tystnadspi ikt för den som har 
eller fått befattning om uppgiften . 
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Spårbarhet Entydig härledning av utförda aktiviteter till en identifierad 
användare eller IT -resurs. 

Tillgänglighet Att information är åtkomlig och användbar av behörig 
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Kapitel A: Styrning av informationssäkerhet 
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Inledning 
Detta kapitel beskriver och reglerar hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas i 
Herrljunga kommun. Det beskriver också hur ansvarsfördelningen ser ut i stolt. Ansvar för varje 

målgrupp återfinns också i varje kapitel, varför den övergripande ansvarsfördelningen i detta 

kapitel i huvudsak är informativ och ger en överblick över ansvaret för informationssäkerhet 

Den primära målgruppen för detta kapitel är de som arbetar med informations- och TT-säkerhet 

eller har ansvar för informationssäkerhet i informationsobjekt, projekt, processer eller andra 
verksamheter. 

Kapitlet kan även vara informativt för andra som är intresserade av hur arbetet med 
informationssäkerhet bedrivs i Herrljunga kommun, exempelvis sådana som arbetar med ledning 

och styrning av andra närliggande områden och processer som exempelvis kvalitet och annan 
säkerhet. 

Al. Roller, ansvar och organisation 

Gnmdprincip 

Ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret Detta gäller från 
kommunledningen till den enskilde medarbetaren. Detta innebär att den som är ansvarig för en 

viss verksamhet (avdelning, enhet, process, projekt osv.) också är ansvarig för 

informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 

Kommunens informationssäkerhetsansvarige och övriga som arbetar specifikt med 
informationssäkerhet, IT -säkerhet eller andra relaterade frågor leder arbetet och fungerar som 

stöd till medarbetare, verksamheter och kommunens ledning. 

Övergripande ansvar 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhet 

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och inriktning för informationssäkerhet 

genom en övergripande policy för informationssäkerhet 

Kommunchefhar ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje med den av 

kommunfullmäktiges fastställda policy för informationssäkerhet Riktlinjer för 

informationssäkerhet fastställs av kommunstyrelsen. 

Ledningen ansvarar för att alla medarbetare i Herrljunga kommun efterlever policy för 

informationssäkerhet och riktlinjer för informationssäkerhet Ledningen bör visa sitt stöd för 

dessa dokument och fungera som förebild. 

Ansvar inom respektive ver·ksamhet 

Yerksamhetsansvarig, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet. 
Det åligger ansvarig att se till att medarbetare efterlever riktlinjer, har ett säkerhetsmedvetande 

och tillräcklig förståelse och kunskap för att erforderlig informationssäkerhet i verksamheten 

kan uppnås. Lokala rutiner och anvisningar får beslutas om så länge de inte går emot centrala 

bestämmelser. 
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Säkerhetsansvaret kan inte delegeras, däremot kan ansvaret att genomföra viss arbetsuppgifter 
fördelas 

Meda•·betares ansva•· 

Alla medarbetare inom verksamheten har ett ansvar för verksamhetens informationssäkerhet 
Varje anställd ska i eget arbete följa riktlinjer för informationssäkerhet samt eventuella 
verksamhetsspecifika regler. Varje anställd har även skyldighet att rapportera 
informationssäkerhetsrelaterade brister och incidenter. Om någon enskild befattningshavare 
ändå bryter mot gällande styrdokument bär vederbörande själv ansvaret för sitt handlande. 

Pe•·sonu p pgi ftsan sv a r 

Kommunstyrelsen och nämnder är personuppgiftsansvariga inom respektive 

verksamhetsområde. Som personuppgiftsansvariga har de det yttersta ansvaret för all behandling 

av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Om behandling sker i strid med 

dataskyddsförordning eller andra bestämmelser kan den personuppgiftsansvarige ställas till 

ansvar, oavsett om denne haft uppsåt att handla i strid med lagen eller varit oaktsam 

Objektsäga•·ansva•· 

Objektsägare ansvarar för att objekt efterlever policy för informationssäkerhet och riktlinjer för 

informationssäkerhet En viktig del i ansvaret är att besluta om objektets 

informationssäkerhetsnivåer genom klassning enligt verktyget KLASSA som tillhandahålls av 

Sveriges kommuner och landsting. Informationssäkerhetsansvar hos övriga roller inom 

organisationen beskrivs i kapitel C. 

I den mån det inte finns utpekade ägare, följer ansvaret verksamhetsansvaret 

Ansvar i projekt 

Verksamheten äger projektet via en utsedd projektägare som säkerställer att säkerhetsfrågorna 

beaktas. Styrgruppen är ansvarig för att säkerhetsfrågorna beaktas och ska tillsammans med 

projektägare fastställa säkerhetsnivån för det som utvecklas. Under projektets gång ska 

styrgruppen följa upp hanteringen av de säkerhetsrelaterade frågorna. Projektledaren ansvarar 

för att fastslagen säkerhetsnivå beaktas i projektarbetet. 

IT-avdelningens ansvar 

TT-avdelningen ansvarar för att säkerheten i kommunens !T-miljö som tjänster, processer, 

system, infrastruktur, verktyg etc. är tillräcklig och uppfyller verksamhetens krav, legala krav 

samt policy för informationssäkerhet och riktlinjer för informationssäkerhet 

IT -säkerhetsansva•·ig 

Det ska finnas en utpekad IT -säkerhetsansvarig som samordnar arbetet med säkerheten i 

Herrljunga kommuns TT-miljö och som är stödjande vid kravställning på externa aktörer. Rollen 

lT-säkerhetsansvarig beskrivs utförligare i Kapitel D. 
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lnfot·mationssäkerhetsansvatig 

Informationsansvarig leder och samordnar kommunens informationssäkerhetsarbete enligt 

ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 

Utöver det ansvarar informationssäkerhetsansvarig för följande: 

• Leder kommunens informationssäkerhetsråd. 

• Utser vid behov adjungerande till informationssäkerhetsrådet 

• Rapporterar läge och status gällande informationssäkerhet till kommunstyrelsen en gång 

per år. Oftare om särskilda skäl finns som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller 

behov. 

• Ansvarar för att kommunens styrande dokument inom området är aktuella. 

• Ansvarar för att utveckla och förvalta metoder, vägledningar och annat stödmaterial 

inom informationssäkerhetsområdet 

• Fungerar tillsammans med övriga som arbetar specifikt med informationssäkerhet, !T
säkerhet eller andra relaterade frågor som stöd till medarbetare, verksamheter och 

kommunens ledning. 

• Administrerar SKL:s KLASSA-verktyg. 

• Omvärldsbevakar inom informationssäkerhetsområdet 

Infot·mationssäkerhets•·ådet 

Informationssäkerhetsrådet leds av Herrljunga kommuns och Vårgårda kommuns respektive 

informationssäkerhetsansvarig och sammanträder fyra gånger om året. Förutom kommunernas 

informationssäkerhetsansvariga består rådet avIT-säkerhetsansvarig och kommunernas 

respektive centralt registeransvarig. Informationssäkerhetsrådet har följande uppgifter och 

befogenheter: 

• Upprättar en informationssäkerhetsanalys i vilken Herrljunga kommuns och Vårgårda 

kommuns informationssäkerhet analyseras. Analysen ska genomföras minst vart fjärde 

år och ska ligga till grund för hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas samt 

innehåll och utformning av övriga styrande dokument. 

• Tar årligen fram en handlingsplan för informationssäkerhet med mål och åtgärder 

baserade på informationssäkerhetsanalysen. 

• Tar fram och reviderar centrala dokument, t. ex. styrande dokument, metoder och 

vägledningar 

• Registrerar, bereder och fattar beslut i ärenden som gäller undantag från kommunens 

riktlinjer för informationssäkerhet 

• Ökar medvetenheten inom kommunen till exempel genom rådgivning och utbildning 

• Är ett forum för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning. 
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A2. Dokumentstruktur 
De dokument som är centrala för kommunens arbete med informationssäk erhet 

• Policy för informati onssäkerhet 

• Riktlinjer för informationssäkerhet 

• Analys för informationssäkerhet-tas fram av Informationssäkerhets rådet efter en 

genomlysning 

• Handlingsplan för informationssäkerhet - tas fram årligen och innehåller mål och 

åtgärder baserade på analysen för informationssäkerhet 

Policy för informationssäkerhet och Riktlinjer för informationssäkerhet riktar sig till alla 

medarbetare i Herrljunga kommun. 

Analys och handlingsplan riktar sig främst till de som arbetar med styrning av 

informationssäkerhet i Herrljunga kommun. 

Modeller, metoder, vägledningar och andra stöddokument kan tas fram centralt för att stödja 

arbetet med informationssäkerhet på olika nivåer och att underlätta tillämpningen efterlevnaden 

av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna för informationssäkerhet 

Lokalt, t ex. i verksamheter och IT, kan mer specifika anvisningar och guider tas fram i syfte att 

komplettera eller förtydliga riktlinjerna för informationssäkerhet 

Riktlinje•· fö1· dolrumentstmktu1· fö1· info•·mationssäkea·het 

A2.1 Herrljunga kommuns informationssäkerhet och dess behov ska analyseras i en 
informationssäkerhetsanalys. Analysen ska genomföras minst vart fjärde år och ska 
ligga till grund för hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas och innehåll 
och utformning av övriga styrande dokument. 

A 2 2 Årliga handlingsp laner för informationssäkerhet ska tas fram baserade på 
informationssäkerhetsanalyser. 

A2.3 Det ska finnas en för Herrljunga kommun övergripande informationssäkerhetspolicy 
som uttrycker ledningens viljeinriktning med informationssäkerhet 

A 2 4 Det ska finnas kommunövergripande riktlinjer för informationssäkerhet som 
konkretiserar informationssäkerhetspolicyn och som riktar sig till relevanta 
målgrupper. 

A 2 5 Det ska finnas modeller, metoder, vägledningar och andra stöddokument som stödjer 
olika gruppers efterlevnad av informationssäkerhetpolicyn och riktlinjerna för 
informationssäkerhet 

A3. Informationsklassning 
Informationsklassning är en grundläggande komponent i informationssäkerhetsarbetet Genom 

att klassa information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, till gäng! ighet och 

spårbarhet skapar man förståelse för, och kan styra vilket skydd som krävs för olika 
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informationsmängder Främst handlar det om att skyddet ska bli tdlräckligt, men ibland också 
för att undvika överskydd med onödigt höga kostnader som fölJd Klassning av information 
ska ske utifrån rättsliga krav som lagar och föreskrifter, men även interna krav på 
informationens värde, känslighet och betydelse för Herrljunga kommuns verksamheter. 

Att klassificera information på ett enhetligt sätt utifrån konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet 
och spårbarhet är en fundamental aktivitet i ett ledningssystem för informationssäkerhet (US) 
och ett krav i standarden SS-ISO/IEC 27001, vilken Herrljunga kommun avser att arbeta enligt. 
Det är också en rekommendation från MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
att organisationer ska klassa sin information och bygga sina säkerhetsåtgärder utifrån resultatet. 

l den vägledande standarden SS-ISO/IEC 27002 rekommenderas att man ska ta fram en 
organisationsgemensam modell för informationsklassning. I HerrUunga kommun använder vi 
SKL:s modell KLASSA. 
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A4. Ledningssystem för informationssäkerhet 
1 Herrljunga kommuns informationssäkerhetspolicy anges att man ska bedriva ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete som baseras på standardserien SS-ISOIIEC 27000 med målet att 
skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 
Ett LIS är ett etablerat begrepp för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och innebär 
en metodik som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra 
organisationens informationssäkerhet LIS avser här inte ett IT -baserat system, även om IT -stöd 
kan användas i delar av ett LIS. 
Eftersom kommunen och dess omvärld är i ständig förändring är informationssäkerhetsbehovet 
dynamiskt och måste ständigt anpassas till exempelvis organisationsförändringar, nya lagar, nya 
hotbilder och strömningar i samhället. Det räcker därför inte att skapa ett skydd som svarar mot 
interna och externa förutsättningar idag, eftersom dessa kan se annorlunda ut i morgon. 
Ett systematiskt arbete med informationssäkerhet med ett LIS syftar i stort till att 
informationssäkerheten över tid anpassas efter interna och externa förutsättningar, och som 
därigenom upprätthåller en lämplig skyddsnivå över tid. 

Som anges i informationssäkerhetspolicyn ska Herrljunga kommuns LIS utgå från 

standardserien SS-ISO/IEC 27000. standardserien innefattar en stor mängd standarder, men två 
standarder kan sägas utgöra seriens huvudstandarder: 

• SS-ISO/IEC 27001:2017 -lnfot·mationsteknik- Säket·hetstekniker Ledningssystem 
föt· informationssäkerhet- krav. Denna standard ställer som namnet antyder krav på 
ett LIS, dvs. vad det ska innefatta. I standardens bilaga B finns ett antal säkerhetsåtgärder 
som tjänar som utgångspunkt för vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas. 

• SS-ISO/IEC 27002:2017- Infot·mationsteknik- Säket·hetstekniker
Riktlinjer för informationssäket·hetsåtgät·det·. Denna standard ger vägledning för 
införande av säkerhetsåtgärderna i föregående standards bilaga B. 

standarderna i serien utgår från ett verksamhetsdrivet och riskorienterat arbete med 
informationssäkerhet, i motsats till ett teknikdrivet Utgångspunkten är också att det är 
information som ska skyddas, utifrån de fyra aspekterna spårbarhet, kon:fidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet, medan IT är sekundära resurser som används för att hantera informationen. 
Att standardserien är så etablerad och spridd innebär fördelar. Förutom att man tar tillvara 
samlade kunskaper och erfarenheter från hela världen så använder man ett gemensamt ramverk 
och en gemensam terminologi som underlättar vid kommunikation och samverkan med andra 
aktörer, exempelvis i samband med utbildning, revisioner och upphandlingar. 
Det finns även andra standarder i standardserien som framöver kan vara av intresse för 
Herrljunga kommun, exempelvis för mätning av informationssäkerhet (27004) och hantering av 
in formationssäkerhetsincidenter (2 703 5 ). 

Riktlinje•· för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

A 4. l l Herrljunga kommun ska arbeta enligt ett ledningssystem för informationssäkerhet 
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AS. Personalsäkerhet 
Personal är den viktigaste resursen i kommunen, och det är personal som dagligen hanterar 
information, manuellt eller med stöd av IT. Många roller kommer i kontakt med och hanterar 
kritisk och känslig information, och det är därför att av största vikt att personalen får 
information och utbildning om informationssäkerhet, och att det finns rutiner i samband med 
anställning, förändring och avslut av anställning 

Före och i samband med anställning 

Bakgrundskontroll av sökande till tjänster i Herrljunga kommun ska ske genom verifiering av 
sökandes meritförteckning, t. ex. genom kontakt med referenser och bekräftelse av akademiska 
och yrkesmässiga kvalifikationer. 

För vissa kritiska tjänster krävs en förstärkt kontroll form av kreditupplysning och kontroll i 
brottsregister. Sådana kritiska tjänster är högre chefstjänster, säkerhetstjänster, eller för de som 
har åtkomst till känslig eller samhällsviktig information. 

Lagsstiftningen om registerkontroll för skydd av barn och unga ska självklart efterlevas. 
För befattningar som har betydelse för rikets säkerhet, och således omfattas av 
säkerhetsskyddslagen (1996:627), ska det i anställningsförfarandel genomforas en 
registerkontrolL Registerkontrollen ska genomfåras innan en person genom anställning eller på 
annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. De befattningar som är 
aktuella framgår av Herrljunga kommuns säkerhetsskyddsplan. Alla bakgrundskontroller ska ta 
hänsyn till gällande lagstiftning rörande hantering av personuppgifter. 

Nyanställda ska delges ansvar och skyldigheter kopplade till informationssäkerhet och genomgå 

utbildning i informationssäkerhet samt ta del av informationssäkerhet för medarbetare enligt 
dessa riktlinjer Delgivning och utbildning ska också ges kopplat till annat ansvar som följer 

med roll en, t ex informationsägarskap Alla anställda som får tillgång till konfidentiell 
information ska underteckna ett sekretessavtal som även ska gälla efter avslut av anställning 

Riktlinjer för pe•·sonalsäke•·het fö•·e och i samband med anställning 

A5 l Bakgrundskontroll av sökande ska göras före anställning där sökandes 
meritförteckning verifieras. 

A5 2 Anställning av kritiska roller ska geno mgå förstärkt kontroll I form av 
kredit upp lysr11ng och kontroll i brottsregister. 

A 53 For befattningar so m har betydelse för rikets säkerhet, och so m omfattas av 
säkerhetsskyddslagen ( 1996:627) ska det l anstäl lningsförfarandet genomföras en 
reg isterkontroll 

A.5.4 Nyanställda ska delges ansvar och sky ldigheter kopplade ti ll informationssäkerhet och 
genomgå utbildn ing 1 info rmationssäkerhet samt ta del av info rmatiOnssäkerhet för 
medarbetare enlibrt dessa riktlinj er. och annat ansvar som följer med rollen, t. ex 
informationstigarsk_af.l 

A.5.5 Anställda som får tillgång till konfidentiell information ska underteckna ett 
sekretessavtaL 
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A6. Leverantörsrelationer 
Utfallet av informationsklassning i SKL:s verktyg KLASSA ska tas hänsyn till vid extern 
upphandling. Den ska kunna användas som stöd vid extern upphandlingavIT-tjänster som system 
och molntjänstcr. 

E
injer för levemntörsrelationer 

Det ska finnas en vägledning med informationssäkerhetskrav som ska baseras på 
Herrljun •n kommuns informations klassnmg (KLA A) . 

A7. Efterlevnad och granskning 
Efterlevnad av de styrande dokumenten Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för 
informationssäkerhet ska följas upp . I praktiken innebär det främst att riktlinjerna för 
informationssäkerhet granskas och följs upp; att riktlinjerna efterlevs och att säkerhetsåtgärder 
införs och får avsedd verkan. I synnerhet gäller detta de särskilda säkerhetsåtgärder som gäller 
för information, objekt och IT -resurser med höga skyddskrav. 
Granskning och uppföljning av informationssäkerhet, inklusive dess styrning, utförs genom 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) . 

Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i 
genomförandeplaner, t. ex. systernförvaltningsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas 
omedelbart. Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till 
In f o rmationssäkerhetsrådet. 

Granskning av TT -säkerhet för IT -resurser ska ske regelbundet för att kontrollera att inga 

uppenbara sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Detta regleras av 

riktlinjer i KapitelD-Informationssäkerhet i !T-miljön (avsnitt Dl O) . 

Riktlinje•· fö•· eftedevnad och granskning av inf01·mationssäke•·het 

A71 Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna för 
informationssäkerhet ska följas upp. 

A7.2 Herrljunga kommuns informationssäkerhet ska granskas och utvärderas årligen . 
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Kapitel B: Medarbetare 
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Inledning 
Detta kapitel vänder sig till alla medarbetare vid Herrljunga kommun. Riktlinjerna gäller även 
extern personal som har åtkomst till Herrljunga kommuns information, exempelvis inhyrda 
konsulter. 

Riktlinjerna beskriver det ansvar man som medarbetare har vid hantering av information i 
Herrljunga kommun och vilka regler som gäller. Herrljunga kommun är en stor organisation 
med många skilda verksamheter. Kompletterande regler till riktlinjerna kan därför finnas lokalt. 
Avvikelser från dessa riktlinjer får dock aldrig göras utan särskilt tillstånd. Kontakta ansvarig 
chef vid osäkerhet om vad som gäller. 

Informationssäkerhet för medarbetare följer i stort en struktur framtagen av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som finns i en utbildning för informationssäkerhet DISA 
(Datorstödd Informationssäkerhetsutbildning för användare). Syftet är att anställda kan genomgå 
DISA-utbildningen och parallellt se vilka riktlinjer som gäller i Herrljunga kommun. 
DISA består av l O avsnitt om informationssäkerhet, och alla avsnitt utgörs av en film med 
tillhörande information och frågor. Dessa riktlinjer består dock endast av sju avsnitt (Al - A 7), 
eftersom information och regler gällande mobila enheter, smarta telefoner och surfplattor slagits 
samman till ett avsnitt (avsnitt A2) och avsnittet om säkert beteende integrerats i övriga avsnitt. 

Medarbetares ansvar för informationssäkerhet 
Information är en viktig resurs för Herrljunga kommun och är av stor betydelse för alla våra 
verksamheter. I kommunen hanterar vi varje dag mängder av information som handlar om allt 
vad vi gör, och rör t. ex. förskolor, grundskolor, gymnasium, socialtjänst, hemvård, 
stadsplanering och bygglov. Information kan förekomma i olika former, den kan vara muntlig, 
skriftlig eller finnas i IT -system Information är främst i form av texter, men även bilder, 
symboler, filmer och ljud utgör information. 

Viss information är känslig och måste skyddas från obehöriga att ta del av. Det handlar ofta om 
hänsyn till den personliga integriteten och för att undvika att enskilda individer kommer till 
skada. Det finns en hel del lagar och föreskrifter som kommunen måste leva upp till, och 
privatpersoner, företag och andra har förväntningar och behov av att kommunen hanterar 
information på ett säkert sätt. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla 
lämpligt skydd för att motsvara dessa krav. 

Information behöver olika former av skydd. Det kan vara tekniskt såsom en brandvägg i ett IT
nätverk, eller administrativt i form av regler (som dessa riktlinjer) eller fysiskt hur man skyddar 
utrymmen med dörrar, lås, skåp mm Även medarbetares kunskap och medvetenhet är ett 
viktigt skydd, t. ex. att arbeta på rätt sätt med pappersdokument och i IT -system och att vara 
försiktig med känslig information som t.ex. personuppgifter. Säkerhet är inte bättre än den 
svagaste länken, och det är viktigt att alla typer av skydd fungerar på ett bra sätt tillsammans. En 
stor del av Herrljunga kommuns informationssäkerhet beror därför på hur den enskilde 
medarbetaren hanterar informationen. 

Herrljunga kommun ställer krav på att medarbetare följer dessa riktlinjer för 
informationssäkerhet Chefer har ett ansvar att delge information och utbildning i 
informationssäkerhetsfrågor till sina medarbetare. 
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Om du som medarbetare eller externt kontrakterad har tillgång till känslig information ska du 
skriva under en tystnads- och sekretessförbindelse. En sådan förbindelse gäller även efter att 
anställningen eller avtalet upphört. 
Vid underlåtenhet att följa dessa riktlinjer för informationssäkerhet följer Herrljunga kommun 
reglerna enligt lagar och avtal. Lagbrott polisanmäls. 

Sl{yldighet att mpp01iera incidenter· och btister· 

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera incidenter eller brister som misstänkts kunna 
medföra negativ påverkan på Herrljunga kommuns information. Det kan röra sig om t. ex. 

• 1T -angrepp/i n trång 

• Skadlig kod 

• Oskyddad känslig information 

• Brister i efterlevnad av dessa riktlinjer för informationssäkerhet 

TT- och informationsrelaterade incidenter och brister ska rapporteras till närmsta chef 

Medarbetare som har upptäckt incidenter eller svagheter där brott misstänks föreligga, ska dock 

inte själva försöka bevisa sådana då det kan försvåra framtida utredningar. 

Bl. Lösenord 
För att logga in till de flesta av Herrljunga kommunsIT-system används användar-ID och 
lösenord. Lösenorden är personliga och får inte göras kända för andra. Om en obehörig kommer 
över ditt lösenord och får tillgång till ditt användar-LD, l an elen personen utföra akti viteter i ditt 
namn. Via Herrljunga kommuns lösenordsportal blir du påmind om när lösenord behöver bytas 
och kan få ett nytt om du har glömt ditt lösenord. 

Användar-ID och lösenord används för att skydda information som kan vara intern eller 
konfidentiell, och det är därför viktigt att följa nedanstående regler för skapande och hantering 
av lösenord. Ett lösenord ska vara "starkt", det vill säga svårt att gissa för någon annan. Det ska 
därför inte kunna förknippas med dig som person, och dessutom ha en viss längd och 
komplexitet. 

Riktlinjer för· utformning av lösenord 

Bl l Lösenord ska vara minst 8 tecken långt, gärna längre. 

B.l.2 Lösenord ska innehålla minst en gemen, en versal och en siffra 

Användar-ID och lösenord är i sig viktig information där Användar-ID är intern information 

medan lösenord är konfidentiell information och ska hanteras på ett säkert sätt: 

Riktlinjer för hantering av lösenord 

B 1.3 Lösenord ska mte vara synliga Lösenordet ska hanteras som en värdehandlt ng och 
ml e ligga framme uppsknven på en lapp. Bäst är att förvara löseno rd endast i 
minnet. 
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B. l 4 Olika lösenord ska användas Samma lösenord ska inte användas privat och i jobbet 
Olika lösenord ska dessutom användas för olika tjänster på webben även om de är 
jobbrelaterade På så vis minskas riskerna att någon kommer åt information. 

B 1.5 Lösenord ska bytas regelbundet. Lösenordsportalen tvingar fram byte av lösenord var 
90:e dag. Om man arbetar i system där lösenordsbyte inte är tvingande, ska man ändå 
byta ut lösenordet några gånger om året. Lösenord ska bytas direkt om misstanke finns 
att det har röjts. 

B.1.6 Lösenord får inte delas. Lösenord är personliga och ska inte delas mellan kollegor. 
Man kan i så fall bli ansvarig för något som någon annan har gjort. I de fall en dator 
delas av flera, ska ändå personliga inloggningar göras. Detta är viktigt för 
spårbarheten, för att kunna veta vem som har gjort vad i systemen. 

B. l.7 Automatisk minnesfunktion för lösenordet ska inte användas. Om man loggar in på 
webbsidor så ska man inte låta webbläsare spara lösenordet, utan alternativet "Nej" ska 
väljas om man får en sådan fråga. Detta är särskilt viktigt då en dator delas av flera. 
Webbläsare har funktioner för att i efterhand ta bort webbhistorik/ta bort lösenord, 
vilken kan användas om man är osäker på om lösenord har lagrats. 

B2. Mobila enheter 
Den TT-utrustning som tillhandahålls av Herrljunga kommun kan vara stationär ell er bärbar, en 
s. k. mobil enhet. Mobil enhet avser bärbar dator (laptop), USB-minne, CD/DVD-skiva, extern 
hårddisk samt smart telefon och surfPlatta. Applikationsspecifika datorer, mobiler eller 
surfplattor som exempel v is TES-mobiler, kan ha specifika riktlinjer utöver dessa som 
presenteras här. Kolla med din chef om du är osäker vad som gäller. 

Riktlinje!' föl' hantedng av mobila enhetel' 

B.2 l Mobila enheter som tillhandahålls av Herrljunga kommun är personliga 
arbetsredskap och får inte lånas eller överlåtas om det inte är enheter som delas av 
flera 

B.2.2 Uppsatta säkerhetsinställningar i enheter får inte ändras. 

B 2.3 Endast godkända programvaror får installeras på enheten. 

B.2.4 Installerad programvara får inte kopieras eller installeras på annan enhet. 

B.2.5 Mobila enheter ska låsas med lösenord. 

B.2 6 Konfidentiell information måste vara krypterad på mobila enheter 

B.2.7 Viktig information bör inte lagras enbart på en bärbar enhet, i så fall ska den snarast 
kopieras över till kommunens nätverk så att informationen säkerhetskopieras. 
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B 2.8 Endast av kommunen godkänd enhet och programvara får anslutas till kommunens 
nät. 

B.2.9 Privat utrustning kan anslutas till kommunens gästnät. 

8.2.10 Enheten får enbart anslutas till trådlösa nätverk som är kända och lösenordskyddade 

8.2.11 Vid distansarbete måste godkänd säker utrustning och anslutning användas. 

Riktlinje•· fOt· fysisk hantet;ng av mobila enhetet· 

8.2.12 Försiktighet ska iakttas vid arbete i publika miljöer, exempelvis kan skärmen 
skyddas med sekretesskydd. 

8.2. 13 Arbete med konfidentiell information får inte ske i publika miljöer. 

8.2.14 Mobila enheter får inte lämnas utan uppsikt och ska förvaras i säkert och skyddat 
utrymme. 

8.2. 15 Förlust av enhet ska omedelbart anmälas till Servicedesk, detta ska göras innan 
polisanmälan. I vissa fal l finns möj ligheter att fjärradera information. 

B.2.16 Vid avslut av anställning eller vid byte till en annan enhet ska mobila enheter 
återlämnas i enlighet med de rutiner som finns, och får inte behållas privat eller av en 
verksamhet. 

B 2.17 Utrustningen ska i övrigt vårdas och hanteras på det sätt som föreskrivs, t ex. skyddas 
mot värme och fukt . 

Sät·skilda regler for smarta telefoner och surfplattor 

Förutom de regler som gäller allmänt för mobila enheter gäller även följande vid användning av 

smarta telefoner och surfplattor 

Ril tlin,jcr fOr 
Reglet· fö1· smat·ta telefonet· och surfplattor 

B 2.18 Herrljunga kommun är som arbetsgivare ågare til l de smarta telefoner och 
surfplattor som används i tjänsten och aven till den informatiOn som finns i dessa. 
Man bör därför som medarbetare vara medveten om att arbetsgivaren har rätt att ta 
del av 1 ex. sms, foton och kalenderanteckningar Eftersom offentlighetsprincipen 
gäller kan det vara möjligt för utomstående att begära ut informatiOnen 

8.2.19 Det finns ett stort utbud av appar att ladda ner till den smarta telefonen eller 
sur11J lattan Mångn av dessa appa.r kan innehålla skadlig kod. l syfte att mmska denna 
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risk är det endast tillåtet att ladda ned appar från Herrljunga kornmuns interna 
appkatalog, App Store eller Google Play. 

B.2.20 Information som är konfidentiell får inte hanteras i smart telefon eller surfplatta om 
inte särskild av kommunen godkänd säkerhetslösning används. 

B.2.21 Pinkoder, fingeravtryck eller annan autentisering måste användas till smarta telefoner 
och surfPlattor. Då pinkader används ska ej enkla pinkader som 0000, 1234 etc. 
användas, och inte samrna pinkod som används i andra sammanhang, t. ex. pinkod till 
bankomatkort. 

B.2.22 Vårda utrustningen och använd exempelvis skärmskydd och skal. 

B3. Skadlig kod 
Skadlig kod är ett samlingsbegrepp för oönskade datorprogram som virus, trojaner, 
spionprogram och maskar. Dessa kan installeras på en dator eller ett nätverk utan 
administratörens samtycke, och har utvecklats i syfte att störa IT -system, för att samla in 
information eller för att utnyttja datorkraft eller minneskapacitet i IT -utrustning. 
Skadlig kod är ett växande problem och den blir mer och mer sofistikerad och "intelligent" och 
kan vara svår att upptäcka och kan utföra avancerade operationer. Man behöver idag inte vara en 
teknisk kunnig hacker för att skapa skadlig kod, utan det mesta kan köpas och beställas på olika 
marknadsplatser på Internet. 
Exempel på idag förekommande skadlig kod: 

• Vissa trojaner, så kallade keyloggers, kan avlyssna lösenord och skicka dessa vidare. 

• Det finns trojaner som skapar bakdörrar i datorer så att andra personer får tillgång till 
dessa utan ägarens vetskap. Exempelvis med syfte att lagra olaglig information. 

• Ett ökande problem är så kallad Ransomware där filer eller diskar på dator (eller smart 
mobil eller surfplatta) krypteras och man sedan krävs på en lösensumma. 

Spridning av skadlig kod 

Skadlig kod kan spridas till ens dator eller mobila enhet om man öppnar bilagor i e-post, 
importerar filer eller surfar på Internet och klickar på fel länkar, inklusive sådana som finns i 
sociala medier. 
Avsändare till e-post kan fejkas och webbsidor är inte alltid de som de utger sig för att vara 
Identiteter kan kapas, t. ex. på Facebook, och e-postadresser kan fejkas i syfte att lura mottagaren 
att klicka på länkar. Vid så kallad Phishing luras mottagaren att klicka på en länk som leder till 
en sida där man ombeds fylla i koder, lösenord eller bankkonton. Var observant på detta och 
fylla aldrig i sådana uppgifter' Seriösa myndigheter, företag och andra organisationer ber aldrig 
om uppgifter på detta sätt. 

TT-utrustning som drabbats av skadlig kod, även ett smittat USB-minne, kan om det kopplas upp 
i kommunens nätverk, sprida sig vidare i nätverket och orsaka stor skada. 
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Kommunens datorer är utrustade med skydd mot skadlig kod. Detta innebär inte fullständig 

säkerhet då utvecklingen inom detta område är oerhört snabb. Alla medarbetare kan också bidra 
till ett bra skydd mot skadlig kod genom att följa dessa regler 

Riktlinjer för skydd mot skadlig kod 

8.3 . 1 Stäng aldrig av eller på annat sätt inaktivera installerat skydd mot skadlig kod. 

B.3 .2 Anslut endast godkänd II -utrustning till kommunens nätverk. 

B.3.3 Var misstänksam och undvik att klicka på konstiga länkar eller fyll i irrelevanta 
uppgifter. 

B.3.4 Öppna bifogade filer endast om de kommer från en känd avsändare och en bilaga är 
förväntad. 

B.35 Var observant på om IT -utrustning beter sig långsamt eller konstigt. Vid misstanke om 
skadlig kod kontakta Kommunsupporten. 

B4. Internet och sociala medier 
Förutom de riktlinjer som är kopplade till skadlig kod i avsnitt B3 finns här särskilda regler för 
användning av Internet och sociala medier. 

Riktlinje•· för Intemetanvändning 

B.4.1 Internet används som ett arbetsverktyg av medarbetare på Herrljunga kommun 
främst ett arbetsverktyg och ska inte störa ordinarie arbetsuppgifter eller innebära 
merkostnader för kommunen. 

B.4.2 De regler som gäller i samhället i övrigt gäller självklart även inom Herrljunga 
kommun. Tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt samt 
personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen är exempel på lagar som även måste 
beaktas när man använder Internet. 

8.4.3 För material på Internet som ska användas i tjänsten, får nedladdning och installation 
av upphovsrättsligt material (datorprogram, film, musik, mm.) inte ske utan stöd i lag, 
avtal eller med skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. 

B.4.4 I begränsad omfattning får Internet användas för privata syften. Utrymmeskrävande 
filtyper inklusive filmer, program och spel får dock inte för privat bruk laddas ned, 
strömmas, lagras eller spridas i, eller via, Herrljunga kommuns nätverk. 

B.4.5 Internet är ett öppet nätverk och endast öppen information får publiceras eller delas, 
alltså inte intern eller konfidentiell information. 
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Uttalanden och andra aktiviteter som görs på Internet kan påverka allmänhetens uppfattning om 
den enski Ide tjänstepersonen som utför aktiviteten, och även för Herrljunga kommun som 
organisation Det är därför särskilt viktigt att som representant för Herrljunga kommun beakta 
god etik och gott omdöme på Internet. Herrljunga kommuns etiska regler och värderingar ska 
följas även vid kommunikation via Internet och sociala medier Tänk därför på att: 

Etiska riktlinjer 

8.4.6 All kommunikation på Internet från Herrljunga kommuns datorer ska vara öppen, 
saklig och etisk, oavsett om kommunikationen sker för privata syften eller inte. 

8.4.7 Det är inte tillåtet att besöka webbplatser med till exempel brottslig verksamhet, 
rasism, diskriminering, extrempolitiskt eller pornografiskt innehåll. 

B.4.8 Publ icera inte något på Internet som är oärligt , osant, vilseledande eller kränkande. 
Tänk på att det som publiceras är synligt och offentligt för allmänheten, sprids snabbt 
samt finns kvar under lång tid. Tänk därför igenom innehållet noga innan du 
publicerar. 

Herrljunga kommun är aktivt på sociala medier. Den personal som skriver i Herrljunga 
kommuns namn har särskilda regler och kunskap om kommunikation. Tänk därför på följande: 

Riktlinjer vid användning av sociala medier 

8.4.9 Vid användning av sociala medier, se till så att det inte framstår som om åsikter 
som uttrycks är Herrljunga kommuns. 

B.4. 10 Då du använder sociala medier privat, så kan kopplingar göras till din arbetsgivare. 

B 4. l l Ulgå från Herrljunga kommuns Rikllinjer för Sociala medier 

BS. E-post 
E-post är för många medarbetare det vanligaste och viktigaste sättet att kommunicera internt 
inom kommunen och till externa parter. Det är dock viktigt att tänka på att kommunikation med 
e-post normalt är helt öppen. Att sända e-post som inte är skyddad, t. ex. med kryptering, kan 
jämföras med att skicka vykort. 

Ansvar 

B 5.1 Den enskilde medarbetaren som är kontoinnehavare för ett personlit,>t e-postkonto är 
alltid ansvarig för den e-post som skickas från kontot 

B.5 .2 Medarbetare år ansvarig för att löpande öppna och läsa inkommande e-post. Vid 
frånvaro , t. ex semester, sJukfrånvaro eller föräldraled ighet , ska autosvar användas, och 
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om nödvändigt hänvisning till kollega eller chef Vid avslut av anställning eller vid 
tjänstledighet tas e-posten bort. 

B.S.3 E-postkonton som delas av flera, t. ex. myndighetsbrevlådor (för nämnder) och 
funktionsbrevlådor (t. ex. för enheter) ska ha utpekade ansvariga. 

Allmänna handlingar 

B.S.4 E-post som skickas till personliga brevlådor är allmän handling om innehållet är 
arbetsrelaterat Vid arbetsrelaterad e-post ska allltd regler för registrenng och 
hantering av allmänna handlingar följas. Huvudregeln är att e-post som är allmän 
handling omgående ska vidarebefordras till registrator. 

B.S.S E-post som är al lmän handling får gallras, dvs. raderas, först när e-posten diarieförts. 
Vissae-postmeddelanden so m är allmänna handlingar är av uppenbar nnga eller 
tillfällig betydelse och är undantagna från kravet på registrering. Dessa får gallras efter 
en vecka. 

f>rivat e-posj 

B.5.6 Håll isär arbetsrelaterad och privat kommunikation när du kommunicerar via e-post. 
Använd inte ditt e-postkonto i Herrljunga kommun för privata ändamål, utan ha en 
privat e-postadress som du inte använder för arbetsmaterial. 

B.5.7 Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post till externa e-postadresser 

E-post och konfidentiell information 

B.5.8 Öppen och intern information får skickas med e-post, medan konfidentiell 
information endast får skickas med e-post som använder av Herrljunga kommun 
godkänd kryptering. 

B.S 9 Dokument som skannas sk1ckas ofta med e-post från skannern till mottagarens e-
postadress. Skanmng av dokument som mnehåller konfidentiell mformat10n ska aven 
den krypteras av Herrljunga kornmun godkänd kryptenng. 
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B6. Lagring och säkerhetskopiering 
Det är viktigt att information lagras på ett säkert sätt och säkerhetskopieras så att den kan 
återskapas i händelse av diskkrasch, oavsiktlig radering m m 

Riktlinjer fOt· lagting och säkerhetskopiering 

B.6.1 Information ska lagras på nätverket så att den säkerhetskopieras. Det kan vara 
personliga (H:) eller gemensamma filareor (K:). 

B.6.2 Om information behöver lagras på lokal hårddisk, se till att regelbundet kopiera över 
informationen till nätverket. 

B.6.3 Om information har gått förlorad, exempelvis om man av misstag råkat radera ett 
dokument, ska Servicedesk kontaktas, förhoppningsvis kan de då återskapa den senaste 
säkerhetskopian. 

B.6.4 Konfidentiell information får endast lagras i därför avsedda och godkända system och 
lagringsytor som har begränsad åtkomst, både vad gäller användare och 
administratörer av systemet eller lagringsytan. 

B.6.5 Lokallagring av konfidentiell information, t. ex. på en persondator, får endast ske om 
lagringsenheten eller filerna är krypterade av Herrljunga kommun godkänd metod för 
kryptering. 

B 6 6 Fysiska dokument som innehåller konfidentiell information ska förvaras inlåsta. 

Molntjänster är datortjänster som tillhandahålls över internet, exempelvis lagring eller 

programvaror. 

Riktlinjer för lagting i molntjänster 

B.6.7 Endast godkända molntjänster är tillåtna att användas. Kontrollera vilka molntjänster 
som är tillåtna inom din verksamhet. 

B.6.8 Konfidentiell information får inte lagras i molntjänster. 

B7. Sp§rbarhet och loggning 
Loggning sker i kommunens system, datorer och nätverk och innebär att uppgifter om vem som 

gjorde vad, och när, sparas. Det gäller både de åtgärder som användaren vidtar, samt de åtgärder 

som systemet vidtar automatiskt när användaren arbetar med datorn. Loggarna används för 

felsökning och för utredning av incidenter eller för att förhindra brott. Loggarna lagras under en 

viss tid, och är åtkomliga endast för en begränsad grupp administratörer. 

Spårbarhet innebär i det här sammanhanget att man genom loggning kan identifiera och följa 

förloppet för olika händelser som skett på datorn. Syftet är att finna vem som är skyldig till ett 
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intrång eller en säkerhetsrelaterad incident. Manipulation av loggar är för övrigt ett vanligt sätt 

att försöka dölja intrång och bedrägeri på. 

Allinternettrafik och e-post loggas centralt. Herrljunga kommun har som arbetsgivare rätt att gå 

igenom dessa loggar för att kontrollera efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer, felsökningar eller 

vid annan utredning av skada (eller hot). Vid misstanke om brott kan loggfilerna komma att 

lämnas ut till rättskipande myndighet utan att du som kontoinnehavare meddelas. 

Information om genomgång av loggar 

B. 7.1 Närmsta chef ansvarar för att meddela medarbetare som blir föremål för utredning 
av hans eller hennes loggar för internettrafik och e-post. 

B8. Konfidentialitet och säkert beteende 
En stor del av kommunens information hanteras muntligt, elektroniskt eller på papper. Vi 

kommunicerar dagligen informellt och formellt på detta sätt och vi måste bete oss särskilt 

försiktigt då vi hanterar konfidentiell information. Tänk på att det alltid finns informell 

information som inte i förhand är definierad och klassad, utan som skapas i det ögonblick det 

uttalas eller skrivs. Det kan vara t. ex. omdömen om chefer och medarbetare- skvaller, rykten 

111. m - eller information om en oförutsedd händelse, t. ex. ett brott. Sådan information kan vara 

känslig och är i så fall konfidentiell information. 

Riktlinje•· fOr· muntlig infonnation 

B.8.1 Konfidentiell information har en begränsad krets av behöriga. Detta måste beaktas 
så att inte obehöriga kan höra sådan information på arbetsplatsen, både i 
arbetssituationer men även i informella sammanhang, t. ex. vid fikabordet. 

B.8.2 Endast öppen information ska kommuniceras hörbart utanför arbetsplatsen, 
exempelvis vid fysiska samtal på tåget, eller i telefonsamtal i kassakön. 
Konfidentiell information får överhuvudtaget inte kommuniceras muntligt i publika 
lokaler 

Riktlinje•· för information på sk.-~•·mar och i pappersfo•·m 

B. 8 3 skriftligt material som innehåller konfidentiell information får inte ligga framme 
så att obehöriga kan ta del av den. Materialet ska låsas in i godkända skåp när man 
lämnar arbetsplatsen, även för kortare stunder. 

B .8.4 Konfidentiell information på datorskärmen eller mobila enheter ska vara skyddade 
från obehöriga. Enheten ska låsas när man lämnar den, även för en kortare stund. Om 
man har ett s k smart ko1t till datorn ska detta tas ut då man lämnar arbetsplatsen 
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B.8 .5 Besökare får inte vistas utan uppsikt i lokaler där konfidentiell information kan 
finnas. Mottagare av besök ansvarar för besökare så länge de befinner sig i 
kommunens lokaler. Obekanta personer i sådana lokaler ska tillfrågas vem de söker 
och hjälpas tillrätta. 

B.8.6 Vid fysisk posttjänst ska förslutna brev användas för intern information och 
rekommenderade försändelser ska användas om brev innehåller konfidentiell 
information. 

B.8.7 Då konfidentiell information överförs viafaxska man försäkra sig om att man har 
rätt nummer (t.ex. använda sig av kortnummer) och att mottagarens fax är övervakad 
under överföringstillfället. Man ska inte lämna faxen innan överföringen är klar. 

B.8.8 Vid utskrift ska dokument omgående hämtas upp ur skrivare. Vid utskrift av 
konfidentiell information ska utskriften övervakas så att man är säker på att ingen 
obehörig kan läsa informationen. 

B.8.9 Pappersdokument som innehåller konfidentiell information måste vid gallring 
strimlas eller kastas i godkända säkerhetskärL 
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Kapitel C: Informationssäkerhet i verksamhet och 
förvaltning 
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Inledning 
Herrljunga kommun har beslutat att arbeta utifrån ett ledningssystem för informationssäkerhet 

(LIS). I kommunens policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering finns ett antal 

principer som gäller för detta. Det här kapitlet konkretiserar den policyn med särskilda riktlinjer 
rörande informationssäkerhet 

För varje system eller objekt ska det upprättas en systemförvaltningsplan för att säkerställa drift 

och tillämpning av riktlinjerna för informationssäkerhet Det ska finnas en utsedd ägare för varje 

system som ansvarar för säkerheten i systemet. De riktlinjer som finns i detta kapitel gäller även 
för dessa personer. 

Roller och ansvar 
Nedan beskrivs ansvar rörande informationssäkerhet för rollerna i den verksamhetsnära 

förvaltningen. Motsvarande ansvar för de IT -nära rollerna återfinns i Kapitel D- informations

säkerhet i TT -miljön. 

Ansvaret för informationssäkerhet följer verksamhetsansvaret, från kommunledningen till den 

enskilde medarbetaren. Detta innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är 
ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. Den av kommunen utsedde 

informationssäkerhetsanvarige och övriga somjobbar specifikt med informationssäkerhet 

fungerar som stöd till kommunens verksamheter att uppfylla informationssäkerhetsansvaret. 
Informationssäkerhetsansvariges roll och ansvar beskrivs i kapitel A. Roller och ansvar i den 

verksamhetsnära förvaltningen beskrivs nedan: 

Ledning, i form av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder har det yttersta ansvaret 

för informationssäkerheten i den verksamhet som bedrivs inom respektive ansvarsområde. 

Fötvaltningschef/verksamhetschef ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet. 
Förvaltningschef/verksamhet ansvarar också för att medarbetare inom den egna verksamheten 

har ett säkerhetsmedvetande samt tillräcklig kunskap och förståelse för att nödvändig 

informationssäkerhet i verksamheten ska uppnås. 

System- eller objektäga•·e ansvarar för att informationsobjekt efterlever policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet En viktig del i ansvaret är att besluta om tillgångens säkerhetsnivåer 

genom informationsklassning. System- eller objektägaren ansvarar också för att godkänna 
systemförvaltningsplaner. 

SystemHkvaltare, ansvarar för att tillsammans med systemägaren upprätta 

systemförvaltningsplan och säkerställa efterlevnaden av upprättad plan. Det senare handlar 

bland annat om att informationssäkerhetsrelaterade mål och åtgärder nås respektive genomförs. 

C1. Dokumentation av informationssäkerhet 
Informationssäkerhet ska vara en naturlig del i förvaltningen av objekt och system kommunen 
använder. säkerhetsförhållanden ska vara dokumenterade i systernförvaltningsplanen. 
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Genom att klassa system i SKL:s verktyg KLASSA och upprätta systemförvaltningsplaner 

framkommer nödvändiga handlingsplaner och säkerhetsmåL Mål och åtgärder kan dessutom 

uppkomma eller motiveras med exempelvis resultat från riskanalyser och revisioner, 

erfarenheter från inträffade incidenter eller krav i dessa riktlinjer. 

Informationssäker·het i systemförvaltningsplaner 

C. 1.1 Systemförvaltningsplaner ska upprättas för varje system 

C.1 .2 Nödvändiga system och objekt ska klassas. 

Systemsäkerhetsbeskrivning 

Säkerhetsförhållanden ska dokumenteras i KLASSA och resultatet ska ligga till grund för en så 

kallad systemsäkerhetsbeskrivning i systemförvaltningsplanen. Av 

systemsäkerhetsbeskrivningen ska framgå: 

• Vilka informationsmängder som hanteras i systemet och hur dessa är klassade (se avsnitt 

C2). 

• Hur systemet är klassat (se avsnitt C2). 

• Hur behörighetshantering och loggning går till (se avsnitt C3 ). 

• Hur ändringshantering går till (se avsnitt C4). 

• Användarinstruktioner med inriktning på säkerhet (se avsnitt C5) . 

• Planerade och genomförda riskanalyser och resultat från dessa (se avsnitt C6). 

• Hur incidenthantering går till och vilka incidenter som har inträffat med referenser till 

incidentrapporter (se avsnitt C7). 

• Vilken kontinuitetshantering som finns (se avsnitt C8). 

Objektsbeskrivning 

C.1.3 System ska ha en systemsäkerhetsbeskrivning i systemförvaltningsplanen där 
systemets informationssäkerhet är dokumenterad. 

C2. Informationsklassning och systemklassning 

Informationsklassning innebär att information klassas i olika nivåer utifrån dess skyddskrav. 

Genom att klassa information på detta sätt kan man identifiera känslig och kritisk information så 

att denna får tillräckligt skydd, men ibland också för att undvika att information får onödigt 

överskydd med höga kostnader som följd. System ska också klassas och den klassningen ska 
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baseras på hur den ingående informationen är klassad. Klassning av information och system ska 

ske i enlighet med SKL:s modell för informationsklassning som beskrivs i Kapitel A 

Informationsklassning ska ske utifrån rättsliga krav som lagar och föreskrifter, men även interna 

krav på informationens värde, känslighet och betydelse för Herrljunga kommuns verksamheter. 

Frågor man ska ställa sig när man klassar är: 

• Vilka konsekvenser blir det om informationen läcker till obehöriga (konfidentialitet)? 

• Vilka konsekvenser blir det om informationen är felaktig eller inaktuell (riktighet)? 

• Vilka konsekvenser blir det om (behöriga) inte får tillgång till informationen 
(tillgänglighet)? 

• Vilka konsekvenser blir det om genomförda åtgärder i ett system inte kan härledas till 
enskilda användare (spårbarhet)? 

KLASSA ska identifiera verksamhetens behov av tekniska och administrativa säkerhets- och 
skyddsåtgärder för informationen. Verktyget används för att värdera informationen i 

kommunens system och genererar handlingsplaner som identifierar en del av de åtgärder som 

behöver vidtas för att uppfylla beslutad säkerhetsnivå .. Givetvis kan det dock krävas fler 

åtgärder utifrån andra överväganden och behov som inte KLASSA omfattar, som t. ex. interna 

och avtalsmässiga krav. 

Särskilda rutiner och regler ska upprättas för hantering av konfidentiell information, som 

exempelvis skyddade personuppgifter. Sådana rutiner och regler ska finnas med i 

användarinstruktioner (se avsnitt CS). 

Riktlinjer fOr klassning av system och objekt 

C. 1.3 Data eller information i system ska vara inventerad och klassad enligt SKL:s modell 
för informationsklassning. 

C3. Behörighetshantering och loggning 

Behörigheter innebär vissa rättigheter att använda en informationsobjekt, exempelvis ett system, 

på ett specificerat sätt. Behörigheter, eller åtkornsträttigheter, definierar vad en användare har 
rätt att utföra, t. ex. läsa, söka, skriva, radera, skapa eller köra ett program. 

För att skydda information mot obehörig åtkomst behöver användare ange en identitet som kan 

verifieras (autentiseras), vanligen med användar-ID och lösenord. Ju känsligare information som 

bearbetas, desto högre är kravet på skydd mot obehörig åtkomst. 

Behödghetstilldelning 

Grundprincipen för behörighet ska baseras på vilken information användare behöver för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Olika roller som använder ett system kan ha olika behov av 

information och ska därför ha olika typer av behörigheter eller s. k. åtkomstprofiler. En 
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förutsättning för rätt behörighetstilldelning är att informationen är strukturerad och klassad så att 
rätt åtkomstregler kan upprättas. 

Behötighetstilldelning inom vård och omsoa·g m.m. 

Inom vissa områden, som t. ex. vård och omsorg, behöver man ha (teknisk) behörighet till en stor 
mängd information. I akuta situationer måste kanske annan vårdande personal än den ordinarie 

ha åtkomst till patientinformation. Här behövs istället regelstyrd åtkomstkontroll, där regler 
säger att man inte får ta del av information som inte rör ens arbetsuppgifter. Sådan 

åtkomstkontroll måste kompletteras med funktioner för uppföljning, övervakning och loggning. 
Detta kan -och ska- påverka användarna så att dessa avhåller sig från otillåtna men tekniskt 
möjliga operationer i ett system. 

Ansva1· fö•· behötighetstilldelning 

Systemägare bestämmer vilka som ska få tillgång till system som ingår i objekt och vilka 

behörigheter dessa ska ha. Verksamhetens art och dess krav på informationens konfidentialitet 

och riktighet, tillsammans med legala krav som lagar, föreskrifter och avtal, styr hur 

behörigheterna ska se ut. 

För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver de regler som gäller all åtkomst

tilldelning även ska vara tidsbegränsad för endast den tiden som behövs för att utföra uppgiften 

samt föregås av sekretessavtaL 

Varje användare ska ha ett unikt Användar-ID, dvs. gruppidentiteter är inte tillåtna (under vissa 
förutsättningar kan dock detta beviljas, se information under D.2.14). 

Process eller rutiner fOr behörighetsforvattning och revision 

Det ska finnas en process eller rutiner som underhåller och förvaltar behörigheter för ett system, 

exempelvis hantering av beställning, ändring och borttagning av behörigheter och rättigheter. 

Förändringar i användares roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, t.ex. att användare 

får andra arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning. 

För privil igierade användare med sär sk i Ida åtkomsträttigheter (administratörer) ska revision ske 

med kortare intervall Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas då medarbetare med 
priviligierade åtkomsträttigheter slutar eller byter tjänst. 

Sådana processer eller rutiner måste vara kopplade tillIT -avdelningen så att tekniska 

förändringar genomförs. Objektägare TT ska säkerställa den del av rutinen som rör införande, 

förändring samt borttagning av åtkomst i IT -resurser. I Kapitel D finns rikt! in j er för hur 
åtkomstkontroll ska ske i TT -miljön (avsnitt D2 - Styrning av åtkomst). Exempelvis ska stark 

autentisering finnas för åtkomst till system som innehåller information med höga skyddskrav 

avseende konfidentialitet och riktighet. 

Vid anställning eller förändring av roll samt vid upphörande av anställning ska rapportering 
göras omedelbart till personalavdelningen så att reglering av behörigheter kan ske. 

Processer och rutiner för behörighetshantering ska följas upp och dokumenteras. 
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Logghantel'ing 

För att erhålla spårbarhet och att exempelvis möjliggöra incidentutredningar samt för att 

upptäcka awikelser från legala eller interna regelverk bör system övervakas och loggas 

avseende användaraktiviteter, awikelser, fel och informationssäkerhetshändelser. Detta är 

särskilt viktigt, och obligatoriskt, om system hanterar information med höga skyddskr·av eller 
om regelstyrd behörighetshantering används istället för teknisk dito. 

Då loggning används ska det finnas processer eller rutiner för dess hantering. Sådana ska 

innefatta hur loggning går till, hur loggar skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst, hur 
länge de sparas och hur de granskas. I de fall logginformation går att knyta till en enskild person 

är de att betrakta som personuppgifter och omfattas då av dataskyddsförordningen. Detta 
innebär bland annat att om kontroller utförs för andra syften än det ursprungliga är lagkravet att 
personen ska informeras och ge sitt samtycke. 

Processer och rutiner för loggning ska följas upp och dokumenteras. 

Riktlinjer fOr behölighetshantering och loggning 

C.3.1 Det ska finnas dokumenterade processer och/eller rutiner för hantering av 
behörigheter och rättigheter till system 

C.3.2 Varje användare ska ha ett unikt Användar-ID 

C.3.3 Externa användares åtkomst bör vara tidsbegränsad samt föregås av sekretessavtaL 

C3.4 Det ska finnas dokumenterade rutiner för logghantering i objekt. 

C.3.5 Höga skyddskrav på konfidentialitet, riktighet eller ti ll gänglighet innebär också 
höga krav på spårbarhet. Loggning av användares aktiviteter i sådana system är 
obligatorisk. 

C.3.6 Då regelstyrd behörighetshantering används istället för teknisk behörighetshantering 
är loggning av användares aktiviteter obligatorisk. 

C.3 .7 Förändnngar 1 anställningar och roller ska omedelbart rapporteras till 
personalavdelningen så att reglering av behörigheter kan ske. 

C.3 .8 Uppföljning ska ske av behörighetshantering och logghantering i objekt. 

C4. Ändringshantering 

Ändringar i system ska ske på ett strukturerat sätt för att säkra systemets säkerhet, funktionalitet 
och användbarhet och för att minimera antalet fel orsakade av förändringen. 

Ändringar kan bero på exempelvis, önskemål från verksamhet/användare, fel eller brister, 
förändringar i legala krav eller nya versioner från systemleverantörer. 
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Ändringar i system ska vara samordnade med Change management-processen inom den IT-nära 

förvaltningen. I Kapitel D som riktar sig till den TT -nära förvaltningen finns riktlinjer som rör 

bl. a. systemtest och hantering av testdata (avsnitt D7 - Anskaffning och utveckling av IT
resurser). 

Avveckling av system ska ske på ett strukturerat sätt och i samråd med arkivarien så att 
information hanteras i enlighet med den kommungemensamma riktlinjen för arkivprocessen 

Större förändringar i eller omkring ett system ska föregås av en riskanalys (se avsnitt C6-
Riskanalyser) och godkännas av objektägaren. 

Riktlinjer föa· ändringshanteaing 

C.4. I Det ska finnas dokumenterade processer eller rutiner för hantering av ändringar i 
system. 

C.4.2 Vid avveckling av system ska en plan upprättas för hur information ska migreras, 
raderas eller slutarkiveras (i enlighet med den kommungemensamma riktlinjen för 
arkivprocessen). 

C.4.3 Större ändringar ska föregås av riskanalys och godkännas av objektägaren innan 
andring sker. 

CS. Användarinstruktioner 

Objektägare ansvarar för att det finns användarinstruktioner för samtliga användare till ett 
system Användare ska utbildas enligt instruktionerna och kontroll ska göras att instruktionerna 

efterlevs. Användarinstruktionerna ska omfatta följande delar inom informationssäkerhet 

• Regler kring inloggning och lösenordshantering. 

• Behörigheter. 

• Särskilda instruktioner för hur konfidentiell information får hanteras, t. ex. känsliga eller 

skyddade personuppgifter. 

• Information om vad som loggas och konsekvenser av att bryta mot 
användarinstruktioner, t. ex. att ta del av eller sprida konfidentiell information. 

• Incidentrapportering- användare ska vara vaksamma på brister och incidenter i systemet 

och veta hur man ska rapportera dessa (se avsnitt C7- Incidenthantering). 

• Eventuell sekretessförbindelse. 

Användare är naturligtvis även skyldiga att följa riktlinjerna i Kapitel B. 

Riktlinje•· för användaainstruktioner 

C 5. J l Informationssäkerhetsregler ska finnas med i användarinstruktioner 
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C. 5 2 Det ska finnas särskilda instruktioner för hantering av konfidentiell information som 
t.ex skyddade personuppgifter. 

C6. Riskanalyser 

Risker är tänkbara oönskade händelser som kan inträffa och som kan ha en negativ påverkan på 

mål. Antingen på mål med själva systemet eller på verksamheters mål. En risk är en 

kombination av hur sannolikt det är att en händelse inträffar och vilken konsekvens händelsen 

innebär. 

Vid större förändringar, t.ex. större systemuppdateringar, nyutveckling, nya användargrupper 

eller extern åtkomst, ska en riskanalys genomföras där Herrljunga kommuns grundmetod för 

riskanalys ska användas. Det kan också vara förändringar utanför själva systemet eller dess 

kontroll som motiverar en riskanalys, exempelvis ägarbyte av en systemleverantör eller en 

omorganisation som berör den verksamhet som systemet stödjer. Riskanalysens resultat ska 

dokumenteras. En riskanalys kan leda till åtgärdsbehov som behöver genomföras omedelbart 

eller på lite längre sikt och kan då tas med i kommande systemförvaltningsplan. 

Riktlinje•· för riskanalyser 

C.6.l Riskanalyser ska genomföras i samband med större förändringar i eller omkring 
system. 

C.6.2 Riskanalysresultat ska dokumenteras. Akuta risker ska tas om hand skyndsamt och 
återstående åtgärder ska tas med i systemförvaltningsplaner. 

C7. Incidenthantering 

Informationssäkerhetsrelaterade incidenter är oönskade händelser som kan, eller skulle kunnat, 

leda till brister i konfidentialitet , riktighet eller tillgänglighet hos information Objektägare 

ansvarar för att incidenter relaterade till system upptäcks, sarnias in, hanteras, sammanställs och 

dokumenteras. Incidenter kan delas in i mindre incidenter och allvarliga incidenter. 

Mindre incidenter är t ex. mindre tekniska fel i system eller att enstaka användare inte följer 

användarinstruktioner. l systemets användarinstruktioner ska det finnas rutiner för hur 

användare ska rapportera mindre incidenter (se C5 - Användarinstruktioner). Incidentrapporter 

ska mottas och lämpliga åtgärder ska vidtas. 

Allvarliga incidenter är större störningar i ett system som t.ex. ett längre avbrott (några timmar 

eller mer), dataintrång eller infektion av skadlig kod. En allvarlig incident kräver en utredning 

där dokumentation ska göras. Utredningen ska drivas av systemförvaltare i samverkan med 

relevanta aktörer, inte minst lncident manager och Problem manager på IT -avdelningen. 
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Systemförvaltare ska i systemförvaltningsplanen ta fram avbrottsplaner att använda vid större 

avbrott och som ska innehålla ansvarsförhållanden, kontaktpersoner, eskaleringsvägar till 
interna och externa aktörer. Här ska samverkan ske med den IT -avdelningen. 

Flera fall av mindre incidenter av likadan art kan tillsammans utmynna i eller utgöra en allvarlig 

incident. Ett antal störningar i systemet av samma typ som var för sig betraktas som mindre 

incidenter kan tillsammans innebära en allvarlig incident. Både mindre och allvarliga incidenter 
kan vara av akut art och behöva åtgärdas skyndsamt. 

Systemförvaltare ska årligen sammanställa samtliga incidenter som är kopplade till systemet och 

rapportera dessa till Informationssäkerhetsrådet Kvarstående åtgärdsbehov som inträffade 

incidenter medfört ska tas om hand i systernförvaltningsplaner. 

Riktlinjer för incidenthauteting 

c. 7.1 Det ska finnas rutiner för hur användare ska rapp011era incidenter. 

C.7.2 Akuta incidenter ska åtgärdas skyndsamt. 

C.7.3 Allvarliga incidenter ska utredas och dokumenteras 

C.7.4 Avbrottsplaner ska upprättas som innehåller ansvarsförhållanden, kontaktpersoner och 
eskaleringsvägar. 

C.7.5 Samtliga incidenter som rör objektet ska dokumenteras, sammanställas och rapporteras 
t i Il Informationssäkerhetsrådet Kvarstående åtgärdsbehov ska tas om hand i 
systemfö rvaltni ngsp laner 

C.8 Kontinuitetshantering 

Krav på kontinuitet av driften av system sker i stora delar genom klassning. Höga skyddskrav 

för tillgänglighet innebär högre krav på säkerhetskopiering och redundans. 

A v brott kan dock ändå alltid ske oavsett vilka förebyggande skyddsåtgärder som finns. 

Beroendet av funktionalitet i system kan ibland vara så högt att system helt enkelt inte får ligga 

nere. I dessa fall måste verksamheten ha planer och rutiner för att kunna fullfölja sitt åtagande 

även vid systemavbrott 

Nyckelpersonsberoende ska undvikas och i den mån det framkommer att organisationen är 

beroende av nyckelpersonal ska nyckelpersonberoendet åtgärdas t. ex. genom utbildning av 

ersättare. Nyckelpersonsberoende kan också minskas genom att använda vedertagen standard 

och standardprodukter. 
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Riktlinjer för kontinuitetshauteting 

C.8.l Reservplaner och manuella rutiner ska finnas för kritiska objekt med höga skyddskrav 
gällande tillgänglighet. 

C.8.2 Nyckelpersonsberoende ska undvikas och åtgärdas. 
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Kapitel D: Informationssäkerhet i IT -miljön 
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Inledning 
Detta kapitel innehåller riktlinjer rörande säkerhet Herrljunga kommuns lT -miljö. Riktlinjerna 
vänder sig därför främst till chefer och medarbetare inom Herrljunga kommuns TT-organisation 
Riktlinjerna riktar sig också till externa parter som arbetar på uppdrag åt Herrljunga kommun, 
exempelvis inhyrda konsulter. 

Informationssäkerhet i lT -miljön kan även benämnasIT -säkerhet och innefattar säkerhet i olika 
slag av !T-resurser som system, verktyg och infrastruktur i form av hård- och mjukvara. Termen 
!T-resurser används genomgående i kapitlet på detta sätt som ett generellt samlingsnamn om 
ingen specifik hård- eller mjukvara avses. 

Kapitlet är strukturerat utifrån nedanstående avsnitt i standarden SS-ISO/IEC 27 002:2014 som 
till största delar innehåller säkerhet i IT-mjljöer: 

Avsnitt Kapitel i 27002 

Dl Hantering av tillgångar 8 

D2 Styrning av åtkomst 9 

D3 Kryptering lO 

D4 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 11 

DS Driftsäkerhet 12 

D6 Kommunikationssäkerhet 13 

D7 Anskaffning och utveckling avIT-resurser 14 

D8 Incidenthantering 16 

D9 Kontinuitetshantering 17 

D10 Granskning och kontroll (även B7) 18 

ISO-standarden innehåller mer vägledning och information än vad som finns i dessa riktlinjer, 
och standarden kan därför användas som ett stödjande dokument för att efterleva riktlinjerna. 

Inom vissa områden i TT -miljön behöver mer detaljerade instruktioner tas fram som 
kompletterar eller konkretiserar dessa riktlinjer. Ä ven för detta ändamål kan denna eller andra 
standarder liksom andra vägledningar, från t.ex. MSB, vara till stöd. 

En central del i kommunens informationssäkerhetsarbete är informationsklassning. Information 
kan ha normala eller höga skyddskt·av avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i 
enlighet med Herrljunga kommuns klassningsmodell (se Kapitel A) !T-resurser som hanterar 
information ska ges ett skydd i enlighet med dessa skyddskrav. Särskilda regler gäller i vissa fall 
för information som klassats enligt höga skyddskr·av i en eller flera av aspekterna 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Detta markeras genomgående med fetstil och rader i 
tabeller med riktlinjer har dubblerade linjer. 
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Roller och ansvar 
Ansvar för informationssäkerhet och IT -säkerhet inom IT -avdelningen följer ordinarie 
verksamhetsansvaL Det innebär att chefer och medarbetare inom respektive ansvarsområde 

ansvarar för att upprätthålla rätt nivå av informations- och IT -säkerhet för de processer och de 
IT -resurser de ansvarar för. 

Ytterst ligger ansvaret på IT -chef i egenskap av chef för IT -avdelningen. Därigena m är IT -chef 
ytterst ansvarig för att säkerheten i informationshantering och IT -miljö som tjänster, processer, 
system, infrastruktur, verktyg etc. är tillräcklig och uppfyller verksamheters krav, legala krav 

samt informationssäkerhetspolicyn och dessa riktlinjer för informationssäkerhet 

IT-säkerhetsansvatig 

Den IT -säkerhetsansvarige samordnar arbetet med säkerheten i Herrljunga kommuns TT -miljö 

och är stödjande vid kravställning på externa aktörer. Ansvaret för säkerheten i IT -resurser 
ligger inte på den IT-säkerhetsansvarige, utan dennes roll är att kravställa, stödja och kontrollera 

arbetet med att nå och upprätthålla rätt nivåer av säkerhet i dessa. 

För den TT-säkerhetsansvarige innebär detta i huvudsak att : 

• utforma och förvalta riktlinjer och instruktioner för IT -säkerhet, 

• stödja verksamheter i IT -säkerhetsfrågor, 

• följa upp och granska efterlevnaden av riktlinjer och instruktioner för TT-säkerhet, 

• stödja och bevaka framtagning och genomförande av handlingsplaner för att åtgärda 

brister som konstaterats i samband med säkerhetsgranskningar eller riskanalyser, 

• bistå vid utredning av misstänkta och inträffade säkerhetsincidenter, 

• stödja verksamheter vid extern kravställning rörande IT -säkerhet och uppföljning av 

externa leverantörers säkerhetsåtaganden, 

• leda eller delta i verksamheters riskanalyser rörande IT -relaterade risker, 

• verka för höjande av säkerhetsmedvetande inom IT, 

• ta fram statusrapporter för kommunens IT -säkerhet, och 

• besvara revisionsrapporter. 

Den IT -säkerhetsansvarige arbetar nära kommunens informationssäkerhetsansvarige och ingår i 
Herrljunga kommuns informationssäkerhetsråd. Den IT -säkerhetsansvarige ska också omvärlds

bevaka, nätverka och samverka externt inom området. 

Rolle•· i den IT-nära f<itvaltningen 

Herrljunga kommun har beslutat att tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

Till det tillkommer !T-avdelningens egna styrande dokument med inriktning, riktlinjer och 
regler. Detta kapitel kompletterar de riktlinjerna med särskilda riktlinjer rörande 

informationssäkerhet i den IT -nära förvaltningen. Kapitel C riktar sig till den verksamhetsnära 

förvaltningen och innehåller informationssäkerhetsrelaterade riktlinjer för denna. 

I en verksamhet ska det finnas en utsedd ägare för aktuella system och som då har ansvaret för 

säkerheten i systemet. Det ska då finnas utsedda ansvariga på IT som kan fungera som motpart 

till dessa roller så att rätt nivå av säkerhet kan uppnås. 
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T j änsteansvatig 

Tjänsteansvarig ansvarar för att IT -säkerheten i system överensstämmer med verksamhetens 

krav så att rätt säkerhetsnivå upprätthålls och att aktuella IT -resurser ges ett skydd som 

motiveras av klassningen av system. Tjänsteansvariges motsvarighet i den verksamhetsnära 
förvaltningen är systemägare/systemförvaltare verksamhet. 

Tjänsteansvarig ska arbeta för och samverka med informationssäkerhetsansvarige för att 

Herrljunga kommuns informationssäkerhetspolicy och dessa riktlinjer efterlevs. 

PJ'Ocessledat·e-IT 

Ansvarar för att IT -processer som anges i kapitel A-C efterlevs. Samverkar och tar fram 
processer för verksamhetens efterlevnad. 

Levemnsfomm 

Leveransforum samverkar med systemägare/systemförvaltare verksamhet och i det ansvaret 
ingår att l T -säkerhetsrelaterade mål och åtgärder i system nås respektive genomförs. 

IT-Tekniskt ansvatig ( specialistet·) 

TT-Tekniskt ansvarig ansvarar för att utföra IT -säkerhetsrelaterade aktiviteter på uppdrag av 

systemägare/systemförvaltare, ägareavIKT -objekt eller TT -säkerhetsansvarig, eller andra chefer 

och ansvariga inom IT. 

Dl. Hantering av tillg~ngar 

Identifieting av IT-resurset· och tilldelning av ägare 

Samtliga IT -resurser ska vara identifierade och tilldelade en ägare. En förteckning över alla IT

resurser ska upprättas och underhållas. 

System som omfattas av verksamheten, exempelvis verksamhetssystem, har naturliga ägare i 

verksamheterna och stödavIT -avdelningen i form av tjänsteansvarig. Andra IT -resurser ska ha 

utpekade ägare. 

Klassning av IT-resut·set· 

TT-resurser ska klassas i enlighet med Herrljunga kommuns modell för informationsklassning, 

KLASSA. Verksamhetssystem som klassats av den verksamhetsnära förvaltningen ska ges en 
nivå av IT -säkerhet som överensstämmer med verksamhetens krav så att rätt säkerhetsnivå 

upprätthålls. Underliggande !T-resurser i form av infrastruktur, stödsystem m. m. ska ges minst 
motsvarande klassning. Ibland kan sådana underliggande IT -resurser ges en högre klassning än 

de verksamhetssystem som de stödjer, exempelvis om IT -system stödjer ett flertal system som 

var för sig inte är kritiska. 

Om det inte går att göra en koppling mellan IT -resurser och till klassade verksamhetssystem, får 

man klassa II-resursen utifrån en bedömning enligt konsekvensbeskrivningarna i 

klassningsmodellen. Vid osäkra fall är det viktigt att hellre "överklassa" än "underklassa". 
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Beroende på hur IT -resurser är klassade ska olika säkerhetsåtgärder införas för att uppnå ett 

tillräckligt bra skydd. Bland annat ska dessa riktlinjer följas som riktar sig mot TT-miljön och 

som i vissa fall har särskilda krav för TT-resurser som hanterar information med höga 

skyddskrav enligt en eller flera aspekter av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Ägare 

till IT-resurser ansvarar för att säkerhetsnivån är tillräcklig över IT -resursens hela livscykel, 

såväl vid införande, under drift som under avveckling. 

Användningsinstniktionei· 

Det ska finnas regler och instruktioner till hur !T-resurser får användas. Dessa ska baseras på IT

resursernas klassning och skyddskrav enligt ovan. Regler och instruktioner ska finnas oavsett 

om TT-resursen endast används inom !T-avdelningen, av medarbetare inom kommunen eller av 

externa användare. De som använder eller har tillgång till IT -resurser ska få instruktioner om 

hur de hanterar dessa resurser, vilka villkor och vilket ansvar som gäller kring den åtkomst de 

fått sig tilldelad. 

Regler och instruktioner kan exempelvis avse användning av: 

• Nätverk; t. ex. hur åtkomst till nätverk får ske, hur nätverkstjänster får användas, hur 

autentisering ska ske och hur utrustning som ansluts till nätverk ska identifieras . 

• Operativsystem; t. ex. hur åtkomst och autentisering ska ske. 

• Klientdatorer; t. ex. regler för programinstallationer som utförs av användare. 

D l Riktlinjer for hanteling av ti llgångm· 

D. l . ! Samtliga IT -resurser ska identifieras och tilldelas en ägare med rollerna 

tjänsteansvarig och systemägare/systemförvaltare verksamhet. 

0.1.2 En komplett förteckning över samtliga IT -resurser ska upprättas och underhållas. 

Rutiner ska finnas för att hålla förteckningen aktuell och den ska skyddas från 

åtkomst eller förändring av obehörig. 

1-
0.1.3 IT-resurser ska klassas baserat på klassningen av den information som hanteras i IT 

resursen och/eller baserat på klassningen av andra objekt som IT -resursen stödjer 

eller påverkar 

D. l 4 skyddsåtgärder i en TT -resurs ska motsvara dess klassning så att rätt nivå av !T-

säkerhet upprätthålls under !T-resursens hela livscykel, såväl vid införande, under 

drift som efter avveckling. 

0.1.5 Informationssäkerhetskrav som gäller användandet avIT-resurser ska förmedlas till 

användare i form av användningsinstruktioner 
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D2. Styrning av §tkomst 

Styrning av åtkomst är grundläggande för att skydda information och TT -resurser. Behörigheter 

innebär vissa rättigheter att använda informationsobjekt, exempelvis ett system, på ett 

specificerat sätt. Behörigheter, eller åtkomsträttigheter, definierar vad en användare har rätt att 
utföra, t. ex. läsa, söka, skriva, radera, skapa eller köra ett program. 

Grundprincipen är att behörighetstilldelning ska baseras på användares behov till information 

eller till de !T-resurser (system, databaser, operativsystem eller nätverk) som dessa behöver för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om information är strukturerad och klassad är det 

betydligt enklare att upprätta åtkomstregler och behörighetstilldelningar. 

Inom vissa områden kan man behöva ha (teknisk) behörighet till en stor mängd information. Det 

kan vara svårt att på förhand definiera arbetsuppgifter, eller i akuta situationer måste kanske 
annan personal än den ordinarie snabbt ha åtkomst till information, som t. ex. inom vård och 

omsorg. Då får teknisk åtkomstkontroll ersättas av regelstyrd åtkomstkontroll, där regler säger 
att man inte får ta del av information som inte rör ens arbetsuppgifter. I sådana system är det 
särskilt viktigt med funktioner för uppföljning, övervakning och loggning. 

Det samlade systemet för styrning av åtkomst i en (eller flera) IT -resurs( -er) benämns 

behörighetskontrollsystem (BKS) och utgörs vanligen av både tekniska system och 

administrativa rutiner. Ett BKS omfattar tre grundläggande säkerhetsåtgärder som tillsammans 
ska se till att verksamhetens säkerhetsregler (kontinuerligt) följs: 

• Identifiering och aulentisering av användares uppgivna identitet. 

• Reglering av åtkomsträttigheter; vilken information man kanuner åt och vad man kan göra med 

den, t. ex. läsa , skriva, ändra, radera. 

• Loggning av användarens aktiviteter. 

Identifiering och autentisering 

Identifiering innebär att aktiviteter och åtkomst till en IT -resurs kan knytas till en individ, därför 

ska alla användar-ID vara unika och personliga. 

Användar-ID och lösenord ger tillsammans en möjlighet till autentisering, dvs. verifiering av en 

uppgiven identitet. Vid åtkomst till information med höga skyddskrav avseende 
konfidentialitet och/eller riktighet ska stark autentisering användas. Som stark autentisering 

räknas identifiering av en person och verifiering av personens autenticitet genom en 
kombination av minst två av följande tre delar : 

• Ett lösenord eller någonting annat som man vet. 

• Ett smartkort eller någonting annat som man har. 

• Ett fingeravtryck eller någon annan egenskap som man är. 

Stark autentisering är också krav vid extern åtkomst till Herrljunga kommuns lT -miljö. 

Lösenord är alltid konfidentiella och ska i alla skeden av sin livscykel skyddas mot åtkomst 

från alla andra än ägaren själv. Det innebär att rutiner ska finnas som säkerställer att lösenordet 
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skyddas t. ex. från administratör eller handläggare oavsett om lösenordet tilldelas, förändras eller 

återställs. 

Riktlinje•· fö•· identifieting och autentiseting 

D.2. l Alla användare ska ha en unik användaridentitet 
D.2.2 Namn på användare, som underlag för t. ex. e-postadresser, ska vara enhetliga i 

kommunen och stämma överens med folkbokföringen. 
D.2.3 Vid åtkomst till information med höga skyddskrav avseende konfidentialitet eller 

riktighet ska stark autentisering användas. 
D.2.4 Stark autentisering är krav vid fjärråtkomst till Herrljunga kommuns !T-miljö. 
D.2.5 Fjärråtkomst för inloggning med administrativa (priviligierade) konton tillIT -resurs 

med höga skyddskrav avseende konfidentialitet eller riktighet är som regel inte tillåtet. 
Informationssäkerhetsrådet beslutar om undantag. 

D.2.6 Lösenord är alltid konfidentiell information som har höga skyddskrav och ska i alla 
skeden av sin livscykel skyddas mot åtkomst från alla andra än ägaren själv. För att 
minska risken för obehörig åtkomst ska följande skyddsfunktioner införas: 
Tekniska funktioner implementeras där så är möjligt i IT -resursen för att säkerställa att 
lösenordsregler för medarbetare avseende historik, komplexitet och åldring av lösenord 
följs. 
Lösenord ska aldrig skickas/transporteras i klartext över nätverk . I de fall detta inte är 
möjligt ska tillfälliga lösenord i kombination med tvingande lösenordsbyte användas. 
Tillfälliga lösenord ska enbart vara giltiga för en (l) inloggning. 
Om felaktigt lösenord används mer än åtta gånger ska aktuellt användar-ID utestängas 
en viss tid ur systemet och händelsen logg as. 

D.2.7 För att minska risken för obehörig åtkomst ska samtliga klienter (datorer samt mobila 
enheter) förses med låsskärm så att skärm automatiskt låses efter en definierad tids 
inaktivitet och enbart kan aktiveras igen genom en förnyad autentisermg. 

RegleJing av åtkomstt·ättigheter 

Åtkomst till !T-resurser ska baseras på dess klassning, exempelvis ställs större krav på metoder 
för autentisering vid åtkomst till information med höga skyddskrav (se ovan). 

För verksamhetssystem är det systemägare i verksamheten som beslutar vilka som ska få 

tillgång till systemet och vilka behörigheter dessa ska ha, samt hur systemet är klassat. 
Tjänsteansvarig IT ansvarar för att upprätta ett BKS som motsvarar dessa krav. 

Det ska finnas beslutade och dokumenterade regler och rutiner för behörighetshantering, dvs. 

BKS, i IT -resurser. Detta inkluderar att underhålla och förvalta behörigheter, exempelvis 

hantering av beställning, ändring och borttagning av behörigheter och rättigheter. Förändringar i 

användares roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, t. ex. att användare får andra 

arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning. 

Det ska finnas en process kopplad till personalavdelningen där man säkerställer att reglering av 

åtkomst sker vid anställning, vid förändring av roll eller arbetsuppgifter samt vid upphörande av 

anställning. 

Innan någon tilldelas åtkomst tilliT-resurs som innehåller uppgifter konfidentiell information, 
ska alltid prövning av den ens k i Ide ske och en tystnads- och sekretessförbindelse upprättas och 

den enskilde ska utbildas i vad förbindelsen innebär och vilket ansvar som följer. 
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För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver de regler som gäller all åtkomst

tilldelning även ska vara tidsbegränsad för endast den tiden som behövs för att utföra uppgiften 

samt föregås av sekretessavtaL 

För administrativa åtkomsträttigheter gäller att de ska vara restriktiva och ge endast de 

rättigheter som behövs för att utföra sitt uppdrag i den administrativa roll man har. Om funktion 

for privilegiehöjning finns ska sädan användas, t. ex. genom att använda "sudo" i Linux/Unix 

eller att man efter inloggning utför vissa aktiviteter med ett konto med förhöjda rättigheter i 

Windows genom funktionen "Kör som annan användare". Vidare ska man där så är möjligt 

säkerställa att automatisk ut loggning sker efter en definierad tids aktivitet vilken bör vara 

kortare än för normala användare. 

Regelbunden uppföljning och revision av samtliga åtkomsträttigheter ska ske kontinuerligt. För 

priviligierade användare med särskilda åtkomsträttigheter (administratörer) ska revision ske med 

kortare intervall. Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas då medarbetare med priviligierade 

åtkomsträttigheter slutar eller byter tjänst. Processer och rutiner för behörighetshantering ska 

följas upp och dokumenteras. 

Rildlinjcr fO•· reglering a åtl ornsträttigheter 

D.2.8 Det ska finnas beslutade och dokumenterade regler och rutiner för 
behörighetshantering, dvs. BKS, i IT -resurser. 

D.2.9 IT -resurser ska ha åtkomsträtttgheler som motsvarar hur de är klassade. 
D.2.10 Användaridentiteter och vilka individer dessa tillhör ska registreras i en gemensam 

förteckning och rutin ska finnas för att hålla denna förteckning uppdaterad. För att 
garantera spårbarhet ska rutinen även innehålla kontroll så att inte tidigare identiteter 
återanvänds. Historikfunktion ska finnas så att förteckningen kan visa vilka 
identiteter som fanns och vilka individer dessa tillhörde vid varje given tidpunkt. 

D .2. 11 Åtkomst avIT-resurser ska vara registrerade i en förteckning med den åtkomst som 
beslutats och rutin ska finnas att hålla denna förteckning uppdaterad. Historikfunktion 
ska finnas så att förteckningen kan visa vilka identiteter och individer som hade 
åtkomst till en IT -resurs vid en given ltdpunk r 

-
D.2.12 Åtkomst som mte längre behövs el ler behov av ny åtkomst ska regleras snarast, för 

IT -resurser inom en arbetsdag efter att behov upphör eller uppstår. Det ska finnas 
rutiner kopplade till personalavdelningen för att säkerställa att sådan reglering av 
åtkomst kan ske vid anställning, vid förändring av roll eller arbetsuppgifter samt vid 
upphörande av anställning_ 

D 2.13 Administrativa rättigheter ska endast ges där så är uttryckligen nödvändigt och 
rättigheterna ska då vara tidsbegränsade. För tilldelning av administrativa rättigheter 
för användare på klienter gäller att sådan rätt i första hand ska ges tillfälligt för att 
t. ex. omfatta en installation av programvara och i andra hand ges för en viss tid med 
ett specifikt slutdatum. Tjänsteansvarig IT beslutar om tilldelning av priviligierad 
åtkomsträtt Granskning (stickprov) av administrativa rättigheter ska ske en gång per 
månad. 

D.2.14 Gruppidentiteter är inte tillåtna. Eventuella undantag ska godkännas av Systemägare 
verksamhet och informationssäkerhetsansvarig i förening. Gruppidentiteter ska då 
enbart beviljas under följande förutsättningar: 

• Behov av gruppidentitet är tydligt beskrivet och alternativen utredda så att det 
framgår varför grup2_idcntiteten är nödvändig. 
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• Gruppidentiteten ska ha en registrerad ägare . 

• Gruppidentiteten ska vara tidsbegränsade med tydligt slutdatum 

• En avvecklingsplan ska finnas för att ersätta gruppidentiteten med 
individuella identiteter. 

• Ägaren av gruppidentiteten ska föra en förteckning alla som använder 
identiteten. Historikfunktion ska finnas så att förteckningen kan visa vilka 
användare som fanns vid en given tidpunkt. 

• Autentiseringsinformation ska uppdateras om någon användare lämnar 
gruppidentiteten. Om en användare t.ex. lämnar en gruppidentitet med ett 
delat lösenord så ska lösenordet ändras och ett nytt lösenord distribueras till 
kvarvarande användare av gruppidentiteten. 

• Ägaren av gruppidentiteten tar fullt ansvar för eventuellt missbruk av 
gruggidentiteten. 

D 2.15 För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver övriga regler för 
åtkomsttilldelning även ska: 

• Tidsbegränsas att endast omfatta tiden som behövs för att utföra uppgiften 

• Föregås av sekretessavtaL 

0 .2 16 Prövning av den enskilde ska ske och en tystnads- och sekretessförbindelse upprättas 
innan åtkomst tilldelas tilliT-resurs som innehåller information med höga skyddskrav 
avseende konfidentialitet. 

säkerhetsloggning 

För att erhålla spårbarhet och möjliggöra incidentutredningar och att i efterhand kunna utreda 

vad so m hänt och för att upptäcka avvikelser från kommunens regelverk ska kommunensIT

resurser övervakas och loggas avseende användaraktiviteter, avvikelser, fel och informations

säkerhetshändelser. Loggar ska skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst, sparas en viss 

tid och granskas regelbundet. 

l de fall logginformation går att knyta till en enskild person är de att betrakta som 

personuppgifter och omfattas då av krav i Dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat 

att sådana loggar med personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Det innebär också att om 

loggning används för att tekniskt övervaka ett system av säkerhetsskäl får loggen inte senare 

användas för andra syften. Om kontroller utförs för andra syften än det ursprungliga är lagkravet 

att personen ska informeras och ge sitt samtycke. 

Riktlinjer foa· säkerhetsloggning 

D.2.17 Vid åtkomst tilliT -resurs och information med höga skyddskrav avseende 
konfidentialitet eller riktighet krävs loggning av åtkomst för att erhålla spårbarhet 

0 .2.18 Loggningsverktyg och logginformation ska skyddas mot manipulation och obehörig 
åtkomst, logginformation innehållande loggning av åtkomst har alltid höga 
skyddskrav avseende konfidentialitet eller riktighet 

0.2.19 Händelseloggar som registrerar användaraktiviteter, avvikelser, fel och 
informationssäkerhetshändelser, ska skapas, bevaras en bestämd tid och granskas 
regelbundet. För loggar som innehåller systemadministratörers aktiviteter gäller att de 
ska granskas av loggadministratör som mte är samma person som 
systemad min istratören. 
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03. Kryptering 
Kryptering kan användas för flera ändamål, såsom att genom kryptering förhindra obehörig 

åtkomst till information, eller genom kryptografiska signaturer garantera informationens 
riktighet eller äkthet. 

n-avdelningen ska vid behov tillhandahålla godkända krypteringslösningar och instruktioner 

hur dessa ska användas. Behov av kryptering ska baseras på informationsklassning. Vanligen 

finns behov av kryptering då det föreligger höga skyddskrav på konfidentalitet och/eller 
riktighet. 

Krypteringslösningar ska bygga på etablerade standarder som NIST 140-2 eller ISO/IEC 18033 

och ska tas fram av tjänsteansvarig IT i samråd med verksamhetsansvarig och IT

säkerhetsansvarig. Införande av k1ypteringslösningar ska godkännas av 

informationssäkerhetsansvarig efter prövning i informationssäkerhetsrådet 

Ibland kan krypteringslösningar medföra nya risker relaterade till nyckelhantering. Dessa risker 

behöver hanteras bl. a. genom revokering (certifikat ogiltigförklaras), validering och återställning 

av nycklar: 

• Revokering av nycklar gör det möjligt att avsluta åtkomst tilliT-resurser. 

• Validering av nycklars giltighet och autenticitet möjliggör att användare av en lT -resurs 

kan avgöra om en nyckel är giltig och att innehavaren kan kontrolleras. 

• Återställning av nycklar är en funktion för att göra det möjligt att återställa information 
även om nyckel förloras Detta kan t.ex. åstadkommas genom användandet av en särskild 
återställningsnyckel eller genom att nycklar säkerhetskopieras. Dock kan sådana 
lösningar innebära andra säkerhetsrisker eftersom nycklarna finns på fler ställen, och det 
ställer stora krav på åtkomstkontroll, administrativa rutiner och loggning så att åtkomst 
till nycklar kan spåras. 

Riktlinjer for kryptering 

D.3.1 Krypteringslösningar ska baseras på etablerade standarder och införande ska 
godkännas av informationssäkerhetsansvarig efter prövnmg av 
informationssäkerhetsrådet. 

0 .3.2 Nyckelhantering ska säkerställas för att tillgodose de krav som finns för IT -resurs 
avseende: 
Revokering av nycklar 
Validering av nycklars giltighet och autenticitet. 
Återställning av nycklar. 

0 .3.3 Krypteringsnycklar är konfidentiell information och ska skyddas därefter. 

04. Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
Fysisk och miljörelaterad säkerhet avser att förhindra otillåten fYsisk åtkomst till, skador på och 

störningar i TT -resurser 

Generellt gäller att informationsklassning ska användas som ett stöd för att utforma det fYsiska 

skyddet som alltid måste utgå från vilken information som hanteras samt hur skyddsvärda IT

resurserna ar. 
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Säkra utrymmen för IT resm·ser 

Säkra utrymmen med särskilda säkerhetskrav är exempelvis rum som används för servrar, 

switchar och annan kommunikationsutrustning, kontorsutrymmen där känslig information 

bearbetas samt arkiv. För IT -funktioner är det främst datorhallar, serverrum samt 
korskopplingsutrymmen som är aktuella. 

Tillträden till säkra utrymmen ska vara restriktiva och endast ges till de personer som behöver 

tillträde för att utföra sitt uppdrag i den roll de har. Det ska finnas dokumenterade beslut om 
vem som ges tillträde att arbeta i säkra utrymmen. 

Roller med ansvar för ett säkert utrymme har också ansvar att ta fram en instruktion för hur 

arbete i respektive lokal får bedrivas. Personer med arbetsuppgifter i säkra utrymmen ska ha god 
kännedom om de regler som gäller för arbetet i dessa lokaler. 

Säkra utrymmen ska utformas så att utrustning inte utsätts för vätskeläckage, korrosiva brand

och släckgaser, damm etc. V A-dragningar i eller i direkt närhet av driftmiljö ska undvikas och 
risker för vatteninträngning hanteras. Om golvbrunn finns ska åtgärder vidtas för att undvika att 

vatten kan tränga upp. 

Godkänt brandskydd och brandlarm ska finnas. Släckutrustning ska välj as så att inte onödig 

skada uppstår vid släckning av brand. Ventilation och andra genomföringar mellan brandceller 

ska förses med brandspjälL 

Säkra utrymmen som innehåller IT -resurser med höga skyddskrav ska bevakas och fysisk 
närvaro ska loggas (t. ex. tillträdes- eller videoövervakningsloggar). 

Godsmottagning och lastning 

Utrymme för godsmottagning och lastning ska avgränsas och organiseras så att de begränsar 

onödigt tillträde till känsliga områden och säkra utrymmen. Inkommande gods ska registreras 

och godkännas av egen personal vid leveranstillfället och eventuella avvikelser från förväntad 

leverans ska kvitteras av leverantören. 

Underhåll, •·eparation och avveckling 

Underhåll av utrustning ska ske i enlighet med leverantörens anv1smngar. 

Reparation av utrustning och TT-resurser kräver ofta åtgärder från extern personal och 

auktoriserade reparatörer med utbildning på den utrustning som ska hanteras. Sådan personal har 

oftast varken behörighet till den information som hanteras i IT -resursen eller tillträde till sådana 

säkra utrymmen där IT -resurser finns placerade och detta kräver därför särskild uppmärksamhet. 

Om underhåll och reparation ska utföras av utomstående på IT -resurs med höga skyddsk.-av 
avseende konfidentialitet ska vederbörande alltid underteckna sekretessavtaL Det kan ibland 

vara nödvändigt att vidta särskilda åtgärder, t. ex. att känslig information flyttas, raderas eller 

krypteras innan någon utomstående hanterar utrustningen. Detsamma gäller avveckling av IT

resurser där avveckling eller återanvändning bör ske på ett sådant sätt att känslig information 

inte riskerar att komma i orätta händer. Datamedia där information inte har krypterats kan t. ex. 

behöva skrivas över eller destrueras på ett säkert sätt innan den sänds till skrotning eller 

återanvändning. 
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Skydd av utmstning 

Utrustning ska placeras och skyddas för att skyddas mot stöld och miljörelaterade hot som 

värme, kyla, fuktighet, vätska samt partiklar i luft. Användning ska ske i enlighet med de 

instruktioner som framtagits av utrustningens ägare. Riskerna för åverkan och stöld är högre i 

vissa av kommunens egna lokaler, t. ex. där många externa personer frekvent vistas och i publika 
lokaler. 

Speciellt utsatt är också mobil utrustning där risken för förlust, stöld och skada är högre. 
Användning ska ske i enlighet med de instruktioner som gäller vid distansarbete och mobil 

utrustning där användare t. ex. ska säkerställa att utrustning antingen övervakas eller låses in för 
att minska risken för stöld. 

Elfö1·sörjning 

Säker elförsörjning (t. ex. avbrottsfri kraft genom UPS och reservkraft) ska finnas så att IT
resurser skyddas från elavbrott och andra störningar som orsakas av fel i tekniska försörjnings
system. 

Riktlinjer for fysik och miljörelaterad säkerhet 

D.4.1 Tillträdet till säkra utrymmen ska vara begränsat och regleras minst med hjälp av 
låssystem med separat nyckelsystem Nyckel-, kort- och kodinnehav ska vara 
fö r1ecknade. 

D.4.2 Rutiner för att arbeta i säkra utrymmen ska utformas och tillämpas. Roller med ansvar 
för ett säkert utrymme har också ansvar att ta fram en instruktion för hur arbete i 
respektive lokal får bedrivas. 

D.4.3 Beslut om vem som ges tillträde att arbeta i säkra utrymmen ska vara dokumenterat. 
D.4.4 Personal som beviljats tillfälligt tillträde till säkra utrymmen ska övervakas under 

hela besöket. 
D.4.5 Åtkomstpunkter såsom leverans- och lastningsområden och andra punkter där 

obehöriga personer kan komma in i lokalerna ska styras och om möjligt isoleras från 
säkra utrymmen med !T-resurser för att undvika säkerhetsrisker. 

D.4.6 Inkommande gods ska registreras och godkännas av egen personal vid 
leveranstillfället och eventuella avvikelser från förväntad leverans ska kvitteras av 
leverantören. 

D.4 7 Godkänt brandskydd och brandlarm ska installeras. Släckutrustning ska väljas så att 
inte onödig skada uppstår vid släckning av brand. Ventilations och andra 
.genomföringar mellan brandceller ska förses med brandspJälL 

0.4.8 Utrymmet ska utformas så att utrustningen inte utsätts för vätskeläckage, korrosiva 
brand- och släckgaser, damm etc. V A-dragningar i eller i direkt närhet av driftmiljö 
ska undvikas och risker för vatteninträngning hanteras. Om golvbrunn finns ska 
åtgärder vidtas för att undvika att vatten kan tränga upp. 

D.4.9 Utrymmen som innehåller informationsobjekt med höga skyddskrav ska uppfylla 
Skvddsklass 3 enligt SSF 200 Inbrottsskydd. 

D.4.10 TT -resurser ska skyddas från el avbrott och andra störningar som orsakas av fel i 
tekniska försörjningssystem -

0.4.11 Kablage för ström och telekommunikation för data eller stödjande 
informationstjänster ska skyddas från avlyssning, störningar och skada 
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D.4.12 Åtgärder ska vidtas för att temperaturen hålls inom de gränsvärden som specificerats 
för aktuell utrustning, även vid störningar i elförsörjningen i de fall utrustning försetts 
med avbrottsfri kraft. 

D.4.13 Datamedia som innehåller för verksamheten kritisk information och 
systeminformation ska förvaras i för datamedia brandklassat datamedieskåp. 

D.4.14 Underhåll och reparation ska utföras på sådant sätt att information eller IT -resurs inte 
riskerar att röjas eller skadas. Om utomstående ska utföra underhåll på IT -resurs med 
höga skyddskrav ska sekretessavtal tecknas. Vid känslig information döljas, flyttas 
eller raderas från utrustningen. Underhåll och reparation ska följas upp i loggböcker. 

D.4.15 Avveckling eller skrotning avIT-resurser och datamedia ska, efter att information 
som ska bevaras ha förts över till stadsarkivet, ske genom att information skrivs över, 
raderas eller förstörs. 

D.4.16 Avveckling eller skrotning av datamedia med höga skyddskrav på konfidentialitet 
sker genom att information skrivs över i multipla operationer, alternativt att mediet 
där informationen lagrats förstörs på ett fullständigt och oåterkalleligt sätt. Observera 
att krypterad datamedia inte är känslig om nyckel för dekryptering ges ett fortsatt 
skydd, eller att nyckel destruerats. 

D.4.17 IT -utrustning ska inte avlägsnas utanför kommunens lokaler utan tillstånd. 

DS. Driftsäkerhet 

Dtiftsmtine•· 

Dokumenterade driftsrutiner ska finnas och göras tillgängliga för alla användare som behöver 

dem. Driftsrutiner ska finnas för väsentliga processer och objekt, såsom: 

• installation och konfiguration av system, 

• uppstarts-och nedtagningsrutin, 

• säkerhetskopiering (se nedan), 

• underhåll av utrustning, 

• supportkontakter vid oväntade funktionella eller tekniska problem, 

• hantering av media och 

• datahall (se avsnitt D4- Fysisk och miljörelaterad säkerhet). 

Driftsrutiner ska vara formella och beslutade dokument. 

Förändringar i IT -resurser ska styras enligt fastställd Change Management-process. Denna 

process ska säkerställa att alla ändringar som införs på tjänster, moduler och komponenter i IT

miljön är riskbedömda, planerade, kommunicerade, testade och godkända. 

Utvecklings-, test- och driftmiljöer ska vara separerade för att minska risken för obehörig 

åtkomst el ler ändringar i drift miljön. 

58 



Bilaga 1, KS § 165/2018-10-22 

Ri ktlinje•· för d tiftsm tinet· 

0 .5. 1 Det ska finnas formella, beslutade och dokumenterade driftsrutiner för väsentliga 
processer och objekt Dessa ska göras tillgängliga för alla användare som behöver 
dem 

D.5 2 Ändringar i TT-resurser ska följa fastställd process som säkerställer att ändringarna är 
riskbedömda, planerade, kommunicerade, testade och godkända (ITlL Change 
Management). 

D.5.3 Utvecklings-, test- och driftmiljöer ska vara separerade för att minska risken för 
obehörig åtkomst eller ändringar i driftmiljön. 

Skydd mot skadlig kod 

För att skydda mot skadlig kod behövs metoder för att förebygga, upptäcka skadlig kod och för 

att återställa IT -miljön efter angrepp. Förutom tekniskt skydd är det även viktigt att alla som 

använder TT -resurser vet hur de kan minska risken att drabbas av skadlig kod samt vad de ska 

göra om de misstänker angrepp av skadlig kod. 

KommunensIT-resurser ska skyddas från skadlig kod genom att antivirusprogramvara 

installeras på klienter och servrar. Skyddet ska regelbundet uppdateras. Programvara ska i 

förebyggande syfte skanna efter skadlig kod i: 

• datorer i kommunens nätverk, 

• filer som tas emot via nätverk eller någon form av media och i 

• webbsidor. 

!T-resurser med höga skyddskrav ska regelbundet granskas avseende skadlig kod. 

Om angrepp av skadlig kod inträffat ska det finnas en fastställd rutin för återställning av TT

resurser (se avsnitt 08 - Incidenthantering). 

säkerhetsuppdateringar är en viktig komponent för att hålla system och applikationer fria från 

säkerhetsbrister som kan exploateras av skadlig kod. 

Det ska finnas rutiner för att regelbundet samla in information om skadlig kod, t. ex. 

prenumerera på nyhetstjänster eller bevaka webbplatser som ger information om ny skadlig kod 

(t. ex. ce1i. se). 

Riktlinjer för skadlig kod 

D.5.4 Det ska finnas metoder och programvara för skydd mot skadlig kod som förebygger, 
upptäcker skadlig kod och som återställer i kommunens IT -miljö efter angrepp. 

D.5.5 lT -resurser som stöder objekt med höga skyddskrav ska regelbundet granskas med 
avseende på skadlig kod. 

0.5.6 System och applikationer ska regelbundet uppdateras för att hållas fria från 
säkerhetsbrister som kan exploateras av skadlig kod. Säkerhetspatchar ska 
regelmässigt och skyndsamt installeras på alla IT -resurser enligt tillverkarnas 
rekommendationer och enligt fastställd rutin. 

D 5.7 Det ska finnas en fastställd rutin för återställning av datorer om kommunen skulle 
drabbas av skadlig kod eller virusutbrott. 
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D 5. 8 Det ska regelbundet samlas in information om skadlig kod, t. ex. prenumerera på 
nyhetstjänster eller bevaka webbplatser som ger information om ny skadlig kod (t. ex. 
cert. se). 

Säked1etskopie1·ing 

säkerhetskopiering av information, program och speglingar av system är en viktig del av 
driftsäkerheten. Detta ger möjlighet att återställa en TT-resurs till ett fungerande tillstånd efter 
uppkomsten av ett fel , och att åtgärda både riktighet och tillgänglighet hos information. 

säkerhetskopieringen syftar till att väsentlig information ska kunna rekonstrueras med hjälp av 
säkerhetskopior och återlagringsrutiner. Dock är det inte alltid möjligt att återställa all 
information. Sådan information som tillförts systemet efter senaste säkerhetskopiering går 
normalt inte att återställa. 

Det finns en viktig skillnad mellan säkerhetskopiering och spegling (redundans). Den 
sistnämnda ger enbart ett skydd för tillgänglighet och inte riktighet, eftersom informationen är 
identisk vid spegling vilket innebär att eventuell felaktig information då återfinns på båda 
ställen . Säkerhetskopiering och spegling är tillsammans nödvändiga skyddsåtgärder för TT
resurser med krav på både riktighet och tillgänglighet. 

Vilka skyddsåtgärder som vidtas för specifika system ska styras på av hur de är klassade i 
aspekterna tillgänglighet och riktighet. Stöd för detta kan vara att använda de två måtten RPO 
och R TO. Hur stor informationsförlust som kan accepteras kan definieras för varje IT -resurs 
genom att fastställa RPO (Recovery Point Objective). Den längsta acceptabla tiden för att 

återställa TT -resursen efter ett avbrott kan fastställas med målsättning för återställningstid RTO 
(Recovery Time Objective). 

säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet för att skydda från fYsiska 
incidenter och katastrofer som t. ex. brand och översvämning. Ofta används lösningar där man 
skiljer på långtids-och karitidslagring där enbart långtidslagringen är skild från 

originalmaterial et Då bör korttidslagring skyddas genom ett säkert utrymme avsett för 

datamedia, annars risk erar man att vid en brand förlora all information som tillförts systemet 
sedan kopiering till långtidslagring skedde, vilket i vissa fall kan vara lång tid (se avsnitt 04 -

Fysr sk och miljörelaterad säkerhet) 

Säkerhetskopior ska testas regelbundet för att säkerställa att återlagring fungerar som avsett . 

Riktlinjer fö•· säke•·hetskopieling 

D 59 För !T-resurser med höga skyddskrav avseende tillgänglighet ska redundans finnas i 
delkomponenter, system, lagring och nätverk samt säkerställd infrastruktur för IT-
drift, t.ex. UPS elförsörjning, reservkraft, redundant kyla mm 
Tillgänglighet ska övervakas med automatiska larm om viktiga kvalitetsmått inte 
uppfYlls. Gränsvärden för larm ska sättas så att uppfYllande av målsättning för 
åtcrsUillnmgstld säkersta ll.s. Automatiska larm ska regelbundet testas. 

D 5. 10 Baserat på objekts klassning av riktighet och tillgänglighet ska krav definieras för 
säkerhetskopiering av information. Dessa krav ska minst reglera vilken information 
som ska omfattas av säkerhetskopiering, hur lång tid säkerhetskopior ska sparas samt 

~ 

vilka kontroller som ska genomföras av att säkerhetskopiorna fungerar 
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Vidare ska maximal informationsförlust och målsättning för återställningstid 
definieras för varje IT -resurs och tillsammans med övriga krav ligga till grund för 
vald backuplösning. 

Målsättning för återställning av data, RPO (Recovery Point Objective), den maximalt 
acceptabla mängden av dataförlust som tillåts vid en återställning av en IT -tjänst efter 
ett avbrott ska fastställas. 
Målsättning för återställningstid, RTO (Recovery Time Objective), den längsta 
acceptabla tiden för att återställa IT resursen efter ett avbrott ska fastställas. 

D.S.ll Det ska finnas en process för återlagring från säkerhetskopia som är testad och 
dokumenterad för respektive IT -resurs. 

D.5.12 Backup av IT resurser med höga skyddskrav avseende tillgänglighet (höga RTO 
krav) bör lagras på snabbt backupmedia såsom t. ex. SAN-diskar. Övervakning av 
backupfunktion ska konfigureras med automatlarm vid problem 

D.S. 13 säkerhetskopiering av information med höga skyddskrav avseende konfidentialitet 
ska ske till krypterad backupmedia eller ges motsvarande skydd. Säkra 
återställningsrutiner ska användas med kontroller att återställning av konfidentiell 
information ges rätt skydd efter återställning, t.ex. bör dekryptering under 
återställning undvikas. 

D.5.14 Säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet Om lösning 
används där man skiljer på långtids-och korttidslagring är det tillräckligt att 
långtidslagringen är skild från originalmaterialet under förutsättning att korttidlagrade 
säkerhetskopior förvaras i ett säkert utrymme avsett för datamedia. 

Laga·ing och övervakning 

Övervakning och loggning gör det möjligt att upptäcka händelser i IT -resurser. Genom loggning 

kan man i efterhand analysera vad som hänt och på så sätt möjliggöra korrigerande eller 

förebyggande åtgärder. Händelseloggar som registrerar användaraktiviteter, avvikelser, fel och 

informationssäkerhetshändelser ska skapas, bevaras och granskas regelbundet. 

Loggning av händelser utgör grunden för automatiserade övervakningssystem som är kapabla att 
skapa konsoliderade rappOlter och varningar avseende säkerhet i system och tillämpningar. 

Händelseloggar kan innehålla bl.a. 

• användarkonto, 

• systemaktiviteter, 

• datum, tider och uppgifter om viktiga händelser, t.ex. inloggning och utloggning, 

• enhetens identitet eller plats, om möjligt, och systemidentifierare, 

• register över lyckade och misslyckade åtkomstförsök till system, 

• poster av lyckade och misslyckade åtkomstförsök till data och andra resurser, 

• förändringar i systemkonfiguration, 

• användning av privilegierad åtkomst, 

• användning av systemverktyg och tillämpnmgar, 
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• åtkomst till filer och typ av åtkomst, 

• nätverksadresser och protokoll, 

• alarm från systemet för åtkomstkontroll, 

• aktivering och inaktivering av säkerhetsverktyg, som anti-virussystem och 

intrångsdetekteringssystem, och 

• register över transaktioner som utförs av användare i tillämpningar. 

Krav på loggar och övervakningssystem kan variera beroende på IT -resursens art och 

användningsområde. Det är lT-resursens klassning och objektägarens krav som utgör grunden 

för behovet. 

Genom användning av loggverktyg samt att alla loggkällor använder gemensam och korrekt tid 

kan händelser i olika IT -resurser korreleras vilket ger en bättre och mera heltäckande bild av 

händelser jämfört med om logg övervakas i varje system för sig. 

Loggar kan innehålla känsliga data och personinformation. Lämpliga säkerhetsåtgärder för ska 

därför vidtas. 

Riktlinjer förloggning och övervakning 

0.5.15 Loggning ska normalt ske i IT -resurser avseende fel, systemhändelser. Loggar ska 
sparas en viss tid samt regelbundet analyseras och övervakas. Typ och omfattning av 
loggar och övervakningssystem ska baseras på IT -resursers klassning och 
objektägares krav. 

D.5.16 För att säkerställa all typ av loggning av händelser ska systemklockorna i alla 
relevanta IT -resurser synkroniseras mot en betrodd referenskälla för korrekt tid. 

D.5. 17 Loggningsverktyg och logginformation har höga skyddskrav och ska skyddas mot 
manipulation och obehörig åtkomst. 

Hante1ing av tekniska så1·barhete•· 

Tekniska sårbarheter i TT-resurser kan innebära exponering för skadlig kod, dataintrång eller 

andra sårbarheter. Det ska finnas rutiner så att information om tekniska sårbarheter erhållas i tid, 

att sårbarheter kan analyseras och att lämpliga åtgärder kan vidtas för att behandla de risker som 

sårbarheter medför. 

Okontrollerad installation av program kan medföra sårbarheter och incidenter, som exempelvis 

obehörig åtkomst till information, förlust av riktighet eller överträdelse av immateriella 

rättigheter. Regler för programinstallationer som utförs av användare ska upprättas och införas 

som definierar vilka typer av program en användare kan installera och på vilket sätt. 

Riktlinjer för hantering av tekniska sårbarhete•· 

D.5 20 Det ska finnas rutiner för att få information om, upptäcka, analysera och åtgärda 
tekniska sårbarheter i IT -resurser. Uppdateringar och säkerhetspatchningar ska göras 
n~ g, el bundet på IT -resurser. 

0 .5.21 I de fall säkerhetspatchning inte är praktiskt möjlig, t. ex. för "embedded" system eller 
SC AOA-~ystem ska information om tekniska sårbarheter i sådana IT -resurser 
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inhämtas och analyseras och lämpliga åtgärder vidtas för att hantera den tillhörande 
risken. 

0 .5.22 säkerhetsgranskning avIT-resurser som exponeras mot Internet ska ske regelbundet 
och minst en gång per år för att kontrollera att inga uppenbara sårbarheter exponeras 
och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Sådan granskning kan t.ex. bestå av 
skanning av sårbarheter med automatiserade verktyg eller så kallade 
penetrationstester. 

0 .5.23 Det ska finnas regler för programinstallationer som utförs av användare som 
definierar vilka typer av program en användare kan installera och _12_å vilket sätt 

06. Kommunikationssäkerhet 
Kommunikationssäkerhet är skydd i TT-resurser och nätverk som används för data

kommunikation i syfte att skydda den information som kommuniceras. 

Nätve•·kssäkerhet 

Nätverk måste hanteras och styras för att skydda information i anslutna system och 

tillämpningar Det ska finnas rutiner för hantering av nätverk och förvaltning ska ske av 

ansvariga som utpekas av ägare till nätverk. 

skyddsåtgärder ska införas för att nå säkerhet för information i nätverk och anslutna tjänster 

utifrån klassningen av anslutna objekt, dvs. krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

Krav på skydd ska inkluderas i avtal för nätverkstjänster om dessa tjänster tillhandahålls som 

outsourcade tjänster. Skydd för nätverkssäkerhet kan exempelvis vara: 

• Autentisering av system 

• Kryptering. 

• Regler för säkerhet och nätverksanslutning. 

• Begränsning av systemanslutningar. 

• Brandväggar och intrångsdetekteringssystem 

• Loggning och övervakning av nätverk. 

• Separation av nätverk (segmentering) 

segmentering betyder att dela upp nätverket i olika segment för att t. ex. tillåta enbart 

ekonomiadministratörer tillgång till nätverket med ekonomisystem segmentering av nätverk 

ska användas som en del av den totala säkerhetslösningen för att skydda känslig information och 

ovnga resurser 

En grundläggande segmentering av nätverket ligger i att skilja interna nät från Internet, samt att 

utvecklings-, test- och produktionsmiljöer ska vara skilda från varandra. Ytterligare 

segmentering ska göras då det är motiverat av säkerhetsskäl Brandväggar och utrustning för 

segmentering av nätverk behöver revideras regelbundet för att hållas uppdaterade med rätt regler 

för kommunikation mellan olika TT-resurser över de olika nätsegmenten. 
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Riktlinjer föa· nätverkssäkerhet 

0.6.1 Krav på skydd vad gäller nätverkstjänster ska identifieras, dokumenteras och tillämpas 
samt inkluderas i avtal för nätverkstjänster om dessa tjänster tillhandahålls som 
outsourcade tjänster 

0.6.2 Trådlös datakommunikation innehållande information med normala eller höga 
skyddskrav avseende konfidentialitet är endast tillåtet från godkända klienter. Teknik 
för att kryptera och säkra kommunikationen (minst WP A2 PSK) ska alltid användas 
oavsett skyddskrav. 

0.6.3 En grundläggande segmentering av nätverket ska göras för att skilja interna nät från 
Internet, samt att skilja utvecklings-, test- och produktionsmiljöer från varandra. 
Grupper av informationstjänster, användare och informationssystem kan ytterligare 
segmenteras i separata nätverks efter skyddsbehov. 

0 .6.4 Brandväggar ska konfigureras i enlighet med dokumenterad brandväggspolicy. Av 
brandväggspolicyn ska framgå vilka nätverkstjänster som ska tillåtas, vilka händelser 
och aktiviteter som ska loggas och följas upp. Brandväggar och brandväggspolicyer 
ska revideras periodiskt. 

D.6.5 Kommunikationstjänster mellan Herrljunga kommun och externa nätverk ska 
dokumenteras och godkännas av Objektägare TT innan inkoppling får ske. 

lnformationsöverfOring 

Information som hanteras genom elektronisk meddelandehantering ska ges lämpligt skydd. Om 

e-post innehållande information med höga skyddska·av avseende konfidentialitet ska sändas till 

extern part ska lösning med kryptering och signering användas. 

Avtal som reglerar säker överföring av verksamhetsinformation mellan Herrljunga kommun och 

extern part ska upprättas. Användandet av osäkra klartextprotokoll såsom t. ex. FTP och HTTP 

ska undvikas och ersättas av säkra alternativ om information med normala eller höga 
skyddskrav avseende konfidentialitet ska överföras. 

Riktlinje•· fOr infoa·mationsöverfOaing 

D.66 Kommunikation med höga skyddskrav avseende konfidentialitet och riktighet ska 
alltid krypteras och kommunicerande parter ska identifieras på ett säkert sätt med 
digitala signaturer eller motsvarande. 

0 .6.7 Utgående massutskick av e-post ska begränsas för att förhindra att kapad mailbox 
används till att skicka ut stora mängder spam. 

0.6.8 Överföringslösningar för verksamhetsinformation mellan Herrljunga kommun och 
externa pa1ter ska regleras genom avtal där minst följande regleras: 

• Motparten informeras om informationens klassning och garanterar att 
information med normala eller höga skyddskrav avseende konfidentialitet ges 
rätt nivå av skydd och inte förs vidare till annan part. 

• Kommunikationslösning ska definieras med de nätverkskomponenter som 
ingår i säkerhetslösningen samt den konfiguration och de inställningar som 
krävs för att upprätthålla rätt nivå av skydd_ 

• Vid kommunikation med annan part med normala eller höga skyddskrav 
avseende konfidentialitet ska överföringen skyddas med kryptering. 

• Trafik i uppsatta förbindelser ska loggas av båda parter 
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D.6.9 Kommunikation med e-post till andra organisationer skyddas i samtligae-postsystem 
genom att konfigurera och aktivera standardiserade säkerhetsfunktioner såsom SPF, 
DKIM och krypterad SMTP över TLS 

D.6.10 E-post med höga skyddskrav avseende konfidentialitet till extern mottagare ska 
krypteras och signeras. E-post med höga skyddskrav enbart avseende riktighet ska 
kryptografiskt signeras men behöver inte krypteras. 

07. Anskaffning och utveckling av !T-resurser 
Korrekt informationssäkerhet för !T-resurser ska säkerställas över hela li vscykeln och börjar vid 

anskaffning eller utveckling. 

Säkerhetskmv på IT- res u rset· 

Krav som rör informationssäkerhet ska redan från början inkluderas i kraven för nya IT -resurser 

likväl som i krav för förbättringar av befintliga. Det gäller oavsett om TT -resursen upphandlas 

externt, utvecklas internt eller en kombination av båda (t.ex. anpassning av ett inköpt 

standardsystem). 

Informationssäkerhetskraven ska spegla den klassning som tilldelats !T-resursen och som 

baseras på t. ex. författningar och interna regelverk, riskanalyser eller analys av incidenter. 

Utveckling, anskaffning eller förändring av system som omfattas av verksamhetsnära 

förvaltning ska involvera parterna i förvaltningsorganisationen. Objektägare IT ansvarar för att 

rätt tekniska krav formuleras som överensstämmer med verksamhetens krav så att system ges 

skydd som korrelerar till klassningen. 

Utveckling, anskaffning eller förändring av underliggande !T-resurser i form av infrastruktur, 

stödsystem m. m. ska ha minst motsvarande krav som de system som de stöder. Ibland kan 

kraven vara ännu högre än för de system de stödjer, exempelvis om en lT -resurs stödJer ett stort 

antal system so m var för sig i n te är kritiska 

Informationssäkerhetskrav ska dokumenteras och granskas av alla berörda pa11er innan 

utvecklingen, anskaffningen eller förändringen påbörjas 

Riktlinje•· for säket·hetskt·av på IT-resurser 

D 7 l Informationssäkerhet ska inkluderas i kraven för nya IT -resurser i förändringar av 
befintliga. Det gäller oavsett om TT-resursen upphandlas externt, utvecklas internt eller 
en kombination av båda (t.ex. anpassning av ett inköpt standardsystem) 

Informationssäkerhetskraven ska baseras på den klassning som tilldelats lT -resursen 
och ska dokumenteras och granskas av alla berörda parter innan utvecklingen, 
anskaffningen eller förändringen påbörjas. 

Säkerhetskrav vid upphandlingavIT-stöd 

Vid upphandlingavIT-stöd gäller ovanstående riktlinjer för säkerhetskrav på IT -resurser. Det är 

än viktigare vid extern upphandling att vara tydlig när det gäller kravställning av 

informationssäkerhet Externa leverantörer använder kanske annan terminologi och har annan 

förståelse för informationssäkerhet än vad som föreligger internt i kommunen. Exempelvis är 
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man kanske inte familjär med klassning av information och objekt, och även om man är det 

kanske man tillämpar andra nivåer och tolkar de olika nivåerna på annat sätt. 

Avtal med IT -leverantör ska reglera ansvar för implementation och upprätthållande av 

säkerhetsfunktioner och ansvar för testning och verifiering av dessa. Dessutom ska avtalet 

reglera ansvar för sådana brister som eventuellt upptäcks under drift. 

Om upphandlade system även ska driftas hos en leverantör tillkommer krav som kan innefatta: 

• Fördjupade krav på leverantörens interna IT-rniljö och informationssäkerhet (t. ex. 

cert i fi er i ng ar). 

• Leverantörens kontinuitetshantering. 

• Rätt till tredjepartsrevision. 

• Sekretessavtal. 

• PersonuppgiftsbiträdesavtaL 

• Rätt till incidentrapporter från leverantören. 

I kravspecifikationer ska alltid tydliga krav på säkerhet formuleras som sedan används vid 

utvärdering av anbud. UpphandlingavIT-stöd ska alltid göras i samverkan med ansvarig för 

upphandling och uppföljning. 

Herrljunga kommun kommer att ta fram kravkataloger som baseras på hur objekt är klassade (se 

avsnitt A6 - Leverantörsrelationer). 

Riktlinjer för säkerhetskrav vid upphandlingavIT-stöd 

0.7.2 Tydliga informationssäkerhetskrav ska ställas vid upphandling avIT-stöd och ska 
sedan användas vid utvärdering av anbud. Kraven ska baseras på den klassning som 
tilldelats lT -resursen. 

0.7.3 TT -leverantörer ska allt id delge hur de bedriver säkerhetsarbete i såväl den operativa 
verksamheten som avseende säker sys temutveckling. 

074 Avtal med TT-leverantör ska innefatta stöd och support i händelse av fel och 
incidenter 

0.7.5 Avtal med U-leverantör ska reglera hur kontroll av avtalets uppfyllande ska ske, t. ex. 
gellom tredjepartsrevision eller gransk ntn c. genomförd av HerrlJunga kommun. 

D 7.6 Upphandling av system som ska driftas hos extern leverantör medför ytterligare krav, 
exempelvis: 

• Fördjupade krav på leverantörens interna IT -miljö och informationssäkerhet 
(t.ex. certifieringar). 

• Leveran tö rens kontinu itetshantering . 

• Rätt till tredjepartsrevision . 

• sekretessavtaL 

• Personuppgiftsbiträdesavtal . 

• Rätt till incidentrapporter från leverantören . 
D.7.7 UpphandlingavIT-stöd ska göras i samverkan med ansvarig för upphand l mg. 
D.7.8 För att säkerställa tillgänglighet till källkod samt underhåll och utveckling i händelse 

av oväntade förändnngar hos IT -leverantör eller dess underleverantörer ska så kallad 
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källkodsdeposition användas, där minst ett exemplar av källkoden lämnas i förvar hos 
tred1e part. 

D.7.9 Avtal med TT -leverantör ska innefatta: 

• Att leverantören innan leverans till Herrljunga kommun genomför 
säkerhetstestning av system och ingående komponenter. 

• Att testet genomförs av tredje part . 

• Att leverantören ska åtgärda eventuella säkerhetsbrister som identifierats i 
samband med acceptanstest och/eller leveranskontrolL 

D.7.10 Om TT-leverantör använder underleverantör för hela eller del av leveransen ska ett 
avtal tecknas dem emellan som reglerar såväl affärsmässighet som säkerhet. Avtalet 
ska kunna delges. Följande punkter ska då minst beaktas avseende säkerhet: 

• Hur applicerbara krav i avtal med !T-leverantör säkerställs även mot dess 
underleverantör. 

• Hur rättsliga krav uppfylls, exempelvis rörande lagstiftning om sekretess och 
personuppgifter. 

• Vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att alla berörda parter, inklusive 
underleverantörer, är medvetna om sitt säkerhetsansvar, 
licensieringsarrangemang, äganderätt till koden och upphovsrätt. 

• Vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa kvalitet i leverans från 
underleverantör. 

Säkerhet vid systemutveckling 

Processer och rutiner ska finnas på plats för att säkerställa att informationssäkerhet designas och 

införs under utvecklingscykeln av TT -resurser. Säkerhet måste vara en integrerad del i 

utvecklingsprocessen, från början till slut. Regler för säker utveckling av program och system 

ska upprättas och tillämpas vid systemutveckling. 

Systernförändringar inom utvecklingscykeln ska styras genom användning av Change 

management-processen. 

För systemutvecklings- och integrationsåtgärder ska utvecklingsmiljöer upprättas och skyddas 

över IT -resursens hela livscykel. En säker utvecklingsmiljö inkluderar människor, processer och 

teknik som är involverad i systemutveckling och integration. Det innebär även att alla utvecklare 
måste ha en grundkompetens i programvarusäkerhet och att utvecklingsprocesser innehåller 
komponenter av utbildning och omvärldsbevaknmg. 

Outsourcad systemutveckling ska övervakas och styras och säkerhetsfunktionalitet ska 
säkerställas vid utveckling. Dessa modeller kan användas i kravställningen runt 

utvecklingsprocesser beroende på vilken metod utvecklingsleverantören använder. Om ingen 

etablerad modell används av leverantören krävs en betydligt mer ingående analys för att 

säkerställa en säker utvecklingsprocess. 

Riktlinjer· föa· säkerhet vid systemutveckling 

D. 7. 11 l Processer, rutiner och regler ska finnas som reglerar att informationssäkerhet finns 
med under hela utvecklingscykeln av !T-resurser. 
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D 712 Systemförändringar inom utvecklingscykeln ska styras genom användning av Change 
management -p ro cessen. 

D 7 13 För systemutvecklings- och integrationsåtgärder skautvecklingsmiljöer upprättas och 
skyddas över !T-resursens hela livscykel. 

D.7 14 Systemutvecklare ska ha kompetens i programvarusäkerhet. 
D.7 15 Vid outsourcad systemutveckling ska krav ställas att man tillämpar en etablerad 

modell för säker systemutveckling. 

säkerhetskrav vid test 

Säkerhetsfunktionalitet ska testas vid utveckling och testning ska göras gentemot de ställda 

säkerhetskraven och i enlighet med riktlinjer för säker utveckling. Vid test kan man dra nytta av 

automatiserade verktyg, t.ex. verktyg för kodgranskning eller för skanning av sårbarheter. 

Testning bör utföras i en realistisk testmiljö för att säkerställa att systemet inte kommer att 

införa sårbarheter i organisationens miljö och att testerna är tillförlitliga. 

Testdata bör skyddas och kontrolleras. System- och acceptanstest kräver normalt avsevärda 

mängder testdata som är så snarlika produktionsdata som möjligt. Att använda produktions

databaser för test bör undvikas och personuppgifter måste i så fall först anonymiseras. 

Test-, utvecklings- och driftmiljöer ska separeras för att minska risken för obehörig åtkomst 

eller ändringar i produktionsmiljö n. Utvecklare ska inte tillåtas att testa icke fastställda och 

godkända programversioner eller förändringar i driftmiljö. 

Driftsättning ska ske enligt Change management-processen. 

Riktlinje•· för säkerhetskrav vid test 

D.7.l6 Säkerhetsfunktionalitet ska testas vid utveckling och testning ska göras gentemot de 
ställda säkerhetskraven och i enlighet med riktlinjer för säker utveckling. 

D.7.l7 Produktionsdata ska inte användas i test utan all testdata ska väljas ut noggrant, 
skyddas och styras. Om produktionsdata ändå behöver används gäller följande: 

• Testdata ska alltid anonymiseras från personuppgifter . 

• Rutiner för styrning av åtkomst som tillämpas för produktionssystem ska 
också gälla vid test av sådana system. 

• Behörighet ska godkännas av objektägare lT varje gång produktionsdata 
kopieras till ett testsystem 

• Produktionsdata ska omgående raderas från testsystem efter avslutad test. 

• Kopiering av produktionsdata ska loggas för att erhålla spårbarhet. 
D 7. 18 Test- eller utvecklingsversioner får ej placeras i produktionsmiljö utan utvecklings-, 

test och driftmiljöer ska separeras för att minska risken för obehörig åtkomst eller 
ändringar i produktionsmiliön. 

D 7. 19 Driftsättning ska ske enligt Change management-processen. 

DS. Incidenthantering 
Med informationssäkerhetsincident avses en händelse som har eller skulle kunnat ha försämrat 

konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet hos information. 
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Alla medarbetare i Herrljunga kommun är skyldiga att rapportera incidenter (se Kapitel B) 

Detta innefattar självklart även medarbetare på !T-avdelningen samt externa aktörer som 

exempelvis konsulter. Även svagheter i skydd (brister) ska rapporteras, exempelvis larm som 

inte fungerar, öppna dörrartill våra lokaler eller öppna fönster efter kontorstid osv TT- och 

informationsrelaterade incidenter och brister ska rappatieras till IT -support . 

Processer och rutiner ska finnas på plats för att säkerställa ett konsekvent och effektivt 

tillvägagångssätt för hantering av informationssäkerhetsincidenter inklusive kommunikation i 

samband med incidenterna. 

För IT används ITTL-processen "Incident Management". Denna process innefattar fler typer av 

incidenter än vad som kan definieras som informationssäkerhetsincident enligt ovan, men 

incidenthanteringsprocessen måste självklart omfatta och hantera 

informationssäkerhetsincidenter. Dessa kan vara av olika typer, exempelvis: 

• Obehöriga har fått tillträde till kommunens lokaler. 

• Obehöriga har kommit åt information. 

• Dokument, till exempel publika rapporter, har ändrats felaktigt eller utan behörighet. 

• Infektion av virus eller annan skadlig kod. 

• Information som borde ha funnits arkiverad har försvunnit. 

• !T-resurser missbrukas av medarbetare eller externa personer . 

Viktiga aktiviteter i incidenthanteringsprocessen är: 

• Mottagning av information om incidenten. 

• Styrning av eventuella behov av omedelbara åtgärder. Dessa kan vara av temporär art 

tills en mer hållbar lösning kan komrna på plats. 

• Analys av orsaker till incidenten så att korrektiva och preventiva åtgärder kan vidtas. 

• Återkoppling och kommunikation med dem som är påverkade av eller involverade i 

återhämtning efter incidenten liksom till den som rapporterat incidenten . 

Incident manager leder hanteringen av incidenter i samverkan med berörda ägare av objekt. Vid 

incidenter relaterade till verksamhetsnära objekt ska incident managern samverka med relevanta 

roller i förvaltningsorganisationen . 

Incidenter där brott eller misstanke om brott föreligger ska alltid polisanmälas och insamling av 
bevis m m. ska inte göras utan samråd med polisen. 

Medarbetare och deltagare i verksamheten som har upptäckt en incident eller svaghet där brott 

misstänks föreligga, ska inte själva försöka bevisa detta då det kan försvåra utredningar. 

Kunskaper baserade på analyser av hanterade incidenter ska användas för att minska 

sannolikheten eller konsekvenser av framtida, liknande, incidenter. Kort sagt bör man lära av 

sådant som har inträffat så att man kan vidta åtgärder för att förhindra återupprepning. Vissa 

åtgärder kan behöva vidtas skyndsamt och i samband med att en incident inträffar. 
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Större incidenter ska sammanställas i incidentrapporter som respektive objektägare ansvarar för 
att ta fram i samverkan med incident manager. Mindre incidenter ska registreras och 
sammanställas och kan ligga till grund för kvantifiering och statistik. 

Erfarenheter från inträffade incidenter, t. ex. genom incidentrapporter och statistik, ska ligga till 
grund för framtida beslut för att förbättra skyddet, t. ex. att investera i nya säkerhetslösningar 

Riktlinjer fOr incidenthante1ing 

D.8.l Det ska finnas en incidenthanteringsprocess på IT som omfattar 
informationssäkerhetsincidenter. Processen ska innefatta: 

• Mottagning av information om incidenten . 

• Styrning av eventuella behov av omedelbara åtgärder. Dessa kan vara av 
temporär art tills en mer hållbar lösning kan komma på plats. 

• Analys av orsaker till incidenten så att korrektiva och preventiva åtgärder kan 
vidtas. 

• Återkoppling och kommunikation med dem som är påverkade av eller 
involverade i återhämtning efter incidenten liksom till den som rapporterat 
incidenten. 

0.8.2 Större incidenter ska sammanställas i incidentrapporter som respektive objektägare 
ansvarar för att ta fram i samverkan med incident manager 

D 8.3 Erfarenheter från inträffade incidenter, t. ex. genom incidentrapporter och statistik, ska 
ligga till grund för framtida beslut för att förbättra skyddet, t. ex. att investera i nya 
säkerhet s lös n in g ar. 

0 .8.4 Medarbetare är skyldiga att rapportera informationssäkerhetsincidenter såväl som 
informations- och TT -relaterade brister i system eller tjänster. 

0.8.5 Incidenter där brott eller misstanke om brott föreligger ska alltid polisanmälas och 
insamling av bevis mm. ska inte göras utan samråd med polisen. Medarbetare och 
deltagare i verksamheten som har upptäckt en incident eller svaghet där brott 
misstänks föreligga, ska inte själva försöka bevisa detta då det kan försvåra 
utredningar. 

Krisorganisation och kdsplan 

En krisplan ska finnas som ska aktiveras vid händelse av allvarliga incidenter eller kriser (s. k. 
major incidents) i TT -miljön. Krisplanen ska ha en ansvarig förvaltare och innehålla bl. a. 
krisorganisation, kontaktpersoner och operativa steg att vidta under en allvarlig störning eller 
kris. 

Riktlinje•· fOr klisot·ganisation och klisplan 

D.8.6 Det ska finnas en krisorganisation på IT -avdelningen för allvarliga incidenter och 
kriser som tydligt beskriver roller och ansvar. 

D 8.7 Det ska finnas en krisplan på IT som ska aktiveras vid händelse av en allvarlig incident 
eller kris Krisplanen ska bl. a. innehålla krisorganisation, kontaktpersoner och 
operativa steg att vidta under en allvarlig störning eller kris. 

0 .8 8 Krisplanen ska testas och övas minst en gång per år. Identifierade brister och svagheter 
ska åtgärdas i syfte att ständigt förbättra krisplanen för IT. 
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09. Kontinuitetshantering 
Kontinuitetshantering innebär att man i en organisation systematiskt arbetar med att och skapa 
en god återhämtningsförmåga för kritiska verksamhetsprocesser och minimera konsekvenserna 

av störningar, avbrott och katastrofer. Arbetet innefattar att identifiera kritiska 

verksamhetsprocesser och dessas beroenden av stöd och resurser som t. ex. personal, lokaler och 

verktyg. 

IT -resurser är ofta viktiga stöd för kritiska verksamhetsprocesser som ibland kan vara helt 

beroende av att det finns tillgängligt och fungerar som avsett. Kontinuitetshantering för IT är 

därför en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att minimera negativa konsekvenser vid 

all varliga IT -relaterade incidenter eller avbrott. Syftet är att efter ett större avbrott så snabbt som 
möjligt återgå till normalläge och att konsekvenserna för verksamheten ska vara så små som 

möjligt, både under och efter avbrottet. 

Detta innebär att det för objekt med höga skyddskrav avseende tillgänglighet måste finnas en 

beredskap för hur man hanterar avbrott - s.k. avbrottsplaner. Objektägare IT ansvarar för att 

avbrottsplaner finns på plats och att de motsvarar de krav som finns för objekt. Avbrottsplaner 

ska vara relaterade till incidenthanteringen och den övergripande krisplan som ska finnas på !T
avdelningen (se avsnitt D8). En viktig säkerhetsåtgärd för att skapa och bibehålla hög 

tillgänglighet är säkerhetskopiering (se avsnitt D5). 

Målsättningen är att kontinuitetshantering ska utvecklas i hela Herrljunga kommun och på sikt 

ingå i ett ledningssystem för informationssäkerhet (se avsnitt A4). 

Riktlinjer för kontinuitetshantering 

D.9.1 Det ska finnas avbrottsplaner för samtliga kritiska IT -resurser med höga skyddskrav 
avseende tillgänglighet. 

0.9.2 Övning och testning av avbrottsplaner ska genomföras och utvärderas regelbundet och 
identifierade brister samt svagheter åtgärdas med syfte att ständigt förbättra 
kontinuiteten för IT. 

0 .9.3 Avbrottsplaner ska finnas tillgängliga för de medarbetare som ingår i aktiviteterna, 
men samtidigt utgör planerna information med högt skyddsvärde och förvaras skyddat 
så att de inte blir åtkomliga för obehöriga. 

010. Granskning och kontroll 
Granskning av TT -säkerhet för IT -resurser ska ske regelbundet för att kontrollera att inga 

uppenbara sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Sådan granskning 

kan t. ex. vara skanning av sårbarheter med automatiserade verktyg eller så kallade 

penetrationstester. Särskilt viktigt är det att genomföra kontroll och granskning av kritiska delar 

av !T-miljön som direkt eller indirekt stöder system med höga skyddsvärden, samt införande av 

nya !T-lösningar. 

Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i 

genomförandeplaner, t. ex. förvaltningsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas 

omedelbart. Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till Informationssäkerhets

rådet 
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Revision av hela eller stora delar av !T-miljön ska göras minst vartannat år. Revision eller 

mätning av Herrljunga kommuns informationssäkerhet i stort kan även omfatta IT -miljön. 

Riktlinjer föt· gt·anskning och kontt·oll 

D. lO. l Kritiska delar i IT -miljön som stödjer objekt med höga skyddsvärden ska regelbundet 
övervakas och granskas för att sårbarheter och brister ska upptäckas. 

D.I0.2 Nya IT -lösningar ska vid minsta osäkerhet gällande säkerhetsförhållanden utsättas för 
tekniska granskningar av extern part (t. ex. penetrationstester). 

D.l0.3 Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i 
genomförandeplaner, t. ex. förvaltningsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska 
åtgärdas omedelbart. 

D.l0.4 Rappcitering av större sårbarheter och brister ska ske till Informationssäkerhetsrådet 
D. lO 5 Revision av hela eller stora delar avIT-miljön ska göras minst vartannat år. Innan 

granskning eller revision kan ske ska följande beaktas: 

• Behov på åtkomst till system och data inför granskning eller revision ska 
avtalas med objektägare. 

• Omfattningen av tekniska aktiviteter för granskning eller revision ska 
beskrivas för- och godkännas avIT-resursens ägare. 

• Aktiviteter vid granskning eller revision begränsas om möjligt till 
skrivskyddad åtkomst av program och data. 

• Granskning som kan påverka tillgänglighet bör utföras under servicefönster 
eller vid sådan tidpunkt då påverkan på verksamheten är så liten som möjligt. 

• All åtkomst vid granskning eller revision ska övervakas och loggas 
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Resurser och länkar 

Informationssäkerhet för medHbetat·e 

DinSäke1 het se 

En sida om risker och säkerhet för privatpersoner. DinSäkerhet drivs av MSB -Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap. 

DinSäkerhetse- Informationssäkerhet 

Direktlänk till avsnittet om informationssäkerhet där det finns information om hur man skyddar 
sin information och IT -miljö i hemmet och privat. 

DlSA- Datorstödd inf(mmtionss~ikerhetsutbildn i ng f(ir n.nviincJar~ 

Den utbildning som tillhandahålls gratis av MSB och som anknyter till Kapitel B i dessa 

riktlinjer. 

KrisiJ).fo rmation.se 

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av MSB och förmedlar information från 

myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller 

kris. 

SLölds! j'Lkls!b r~nm.g~n 

säkerhetsinformation m m. för både privatpersoner och företag. Viss information finns om 

informationssäkerhet, bl. a. surfa säkert och ID-stölder. 

Övtiga kapitel 

:VISB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att 

utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har i uppgift att 

samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet 

l'v1SB lnforrnationssäkerhel 

Direktlänk till sidorna på MSB om informationssäkerhet Här finns en hel del publikationer i 

form av vägledningar, handböcker m. m 

Informationssäkerhet se 

På informationssäkerhet.se finns stöd för hur man arbetar med systematisk informations

säkerhet i organisationer. Informationssäkerhet drivs av MSB i samverkan med PTS, Polisen, 

Säpo, FRA, FMV och Försvarsmakten. 

CERT-SE 

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med 

uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga TT -incidenter. Verk

samheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
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CERT -SE agerar operativt då IT -incidenter inträffar genom informationsspridning och 

samordning, samverkar med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhets

området och är Sveriges kontaktpunkt gentemot andra länder. 

Dataföreningen har nätverk och utbildningar inom informationssäkerhet och ordnar seminarier 

m. m. 

SIG Securitv 

SIG Security är en svensk intresseförening för de som arbetar professionellt inom området IT

och informationssäkerhet SIG Security ordnar seminarier och pubkvällar m. m., främst i 
Stockholm. 

SIS - informations~äkerhet 

SIS - Swedish Standards Institute- är Sveriges standardiseringsorgan och publicerar de svenska 

standarderna inom informationssäkerhetsornrådet, främst den s. k. 27000-serien. 

SIS ordnar seminarier och konferenser och ger utbildningar i Informationssäkerhetsakademin. 
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Förslag till kompletteringar 

2018-05-16 

Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete n1ellan 

Viistra ()ötalandsrc:gioncn och kornrnur1c:rna i V~istra Götaland kring 

personer· med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk 

Förslag till beslut: 

styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera 

kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig 

bakom kompletteringen . 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykiskfunktionsnedsättning och personer med 
missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och Sol. Från den l januari 
2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till 

kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött. 

Förslag ti l l komplett eri ngar 

Sida l, Rubrik: 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 

Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk dV alkohol och droger och spel orn pengar. 

Överenskommelsen gäller 2017-04-01-2020-12-31. 

ll et<t d )018 0() OJ i enlighe t me d nya bestii rmne lse r i l lSI cc.h So i. om S}le imi:;s br u k 

Överenskommelsen ör ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. 

Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning: 
Samarbete kring personer med missbruk 
sedan den l juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso

och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §)och i socialtjänstlagen, Sol (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha 
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. l E~nligllet 
nH:d llV d bestii nnne ls ('r i HSI och So l ft <:i n de n 1 januat i /018 jiitnstiil ls rn ic;s bru k ;w or 11 

pcngat med annat mi<,sbt uk. 

Sida 6 punkt 3.2 Rubrik 
Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel eller dopningsmedel sarn t spe! om pengar 



Förslag till kompletteringar 
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Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan 
Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar 

* ställningstagande- Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04 
Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 
i Västra Götaland kring personer med psykiskfunktionsnedsättning och personer med 
missbruk och rekommenderade parterna att göra detsamma. 

Göteborg 2018-05-16 

Thomas Ju ng beck Anneli Assmundson Bjerde 
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' HERRLJUNGA KOMMUN 

Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2019 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Herrljunga kommun 
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 

Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 
budget, mäl, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens folkhälsostrateg 
sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa. 
Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen. 

Det övergripande nationella folkhälsomålet 
Det övergripande nationella folkhälsomålet ändrades något till följd av Regeringens 
proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik Det nya 
målet är "att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleligaförutsättningar för en god och 
jämhk hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation". Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur har 
omvandlats från elva till åtta målområden. En medveten folkhälsopolitik kan och bör 
förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som 
därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

Västra Götalandsregionens utgångspunkter och mål 
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för 
en god hälsa och värd på lika villkor. Nämndens mäl- och inriktningsdokument 2019 är 
utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna 
tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill 
prioritera inför 2019 för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa 
att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, 
insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser. 

Regionfullmäktiges budget 2019, med dess prioriterade mål och fokusområden, är det 
överordnade styrdokumentet och utgångspunkten för nämndens mäl- och 
inriktningsdokumentet En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för 
hela Västra Götaland. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa på 
lika villkor påverkas av flera faktorer där arbete, utbildning, ekonomisk och social 
trygghet samt omgivande livsmiljöer är de mest grundläggande. En av utmaningarna är 
de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats 
på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet Den psykiska ohälsan ska 
minska, utanförskap och segregation ska brytas och kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv stärkas. skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska också minska. Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden fokuserar på barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och 
sjukdom, mest sjuka äldre samt personer med funktionsnedsättning. 

Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland- Det goda livet, Västra 
Götaland 2020- strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, 
Strategi för hälso- och sjukvärdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen det 
goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020, 
Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med 
mänskliga rättigheter. 
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Herrljunga kommuns mål 

Utvecklingsplan Växtkraft l O 000; folkhälsomål och prioriterat område: 

Herrljunga kommuns inriktningsmål; Herrljunga kommun har en välkomnande VI-känsla 

Prioriterat mål: Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun. 

Mäl indikatorer: 
-öka antalet besökare på Familjecentralen 
-öka antalet besökare på Fritidsgården 
- antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i 

Prioriterade områden: 
- Barn och unga 
- Trygghetsskapande arbete 
- Jämställdhet 
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Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsåret 2019 

Budgeten för folkh älso insatserna baseras på "Samverk ansavtal avseende lokalt 
folkhälso arbete 20 17-2020" där respekti ve part avsätter 14 kronor/ in vånare. 
Folkhäl sotj änsten finansi eras enligt "Samverkansavtal avseende folkhäl sotJ änst frän 2017 och 
tills vidare" 

Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen 

Intäkter HSNS Kommun Övrigt* Totalt 

Ingående från föregående år 
Folkhälsotjänst, 374 500 311950 
-lön {ink!. lönebikostnader) 
-omkostnader {admin., kostnader, 68 000 
resor, kurser etc.) 

Folkhälsoinsatser 132 790 132 790 

Barn och ungas uppväxtvillkor 30 000 22 750 
Famil i ecentralen; Särskilt föräldrastöd 
Tandhälsa; kariesangrepp 6-12 åringar 
Psykisk ohälsa; MHFA, YAM, NP 

Trygg i Herrljunga kommun 45 000 40 000 

EST; Effekti v samordning för trygghet 

Medborgarlöfte ; Arbeta förebyggande 
mot ungdomar i riskzon 
Trygghetsdag år 5 

Tjejjouren Väst 

ANDT; Förebyggande arbete utifrån 
den reg ion ala och lokala ANDTS-
strategm 

Jämställdhetsarbetet 10 000 

Lokaltjämställ dh etsnätverk; Genomföra 
Herrljunga kommuns handlingsplans 
mtent10ner 

Förenings/ civil sa m h ä lissamverka n 57 790 60 000 
Till sammans med kommunen och lokala 
aktörer utveckla och stärka gemenskap 
och delaktighet. 
Totalt kronor 507 290 512 740 

*=Vänligen skriv om det finns övriga medel och var de i så fall kommer ifrån 
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---
Insatsornnldc Vad? Hur? lndiknto•·cr/upprliljning 

Barn och ungas uppviixtvillkor En nära mötesplats - Skapar ramar fOr socialt lllngänge med Antal besök pi\ 
mellan föräldrnr och barnet i centrum och för en god atmosnir F am iljecenn·a len/antal 

Familjecentral hmm/bvc, öppna där töriiidrar stödjer varandra besök i föriildragruppenw 
l'ö1 skolan och - Möter besökare för att de ska vi\ga 
social ljiinsten. komma över tröskeln . V crksam hetsredovisning 

- Stärker anknytningen mellan !OräldeJ 
och bam. 
-Ger service och social rådgivning 
- Skapar möjligheter !Or samtal och lyssnande 
för att stärka föräldrar att växa 
som föräldrar. 

Psykisk ohälsa 
Verksamhetsredavisning Särskilt föri\ldrastöd Metodmaterialet "En förälder blir till" 

MI-W A-Y Metoden förbättrar bl a kunskapen om hur man som personal 
identifierar tecken på psykisk ohälsa och hur man agerar och 
beter sig i kontakten med elever med psykisk ohälsa 

YAM Elever i år 8 får regelbunden utbildning och medvetenhet om 
psykisktmående och suicid. 

NPF-coach En coach med speciella kunskaper om utvecklingsrelaterade 
fi.mktionsvariationer i dess bredaste fonn: ADHD, Tourettes 
syndrom, Aspergers syndrom, autism. Har även fördjupade 
kunskaper om coach i ng, KBT-teknik, stress och 
konflikthantering 



Bilaga l, KS § 170/2018-10-22 

Trygg i Herrljunga kommun EST; Effektiv En arbetsmetod där olika aktörer möts och tar fi·am lokala Verksrunhetsredovi sning 
samordning för lägesbilder för operativa insatser. 
trygghet 

Medborgarlöfte Tecknat mellan kommunen och polisenmed fokus på tidiga Verksrunhetsredovi sning 

201 8/2019 insatser. 

Trygghetsdagen Trygghetsdagen riktar sig till elever i år 5. De får under en Verksamhetsredavisning 

heldag träffa representanter från bl a köpmännen, 
räddnings~jänsten och polisen. Här får elevema kunskap om 
vad en köpman förlorar ekonomiskt p.g.a. snatterier varje år. 
Polisen prata om kränkningar, olaga hot och hur man beter sig 
på sociala medier. Räddningstjänsten visar brandsäkerhet. 
Elevhälsans kuratorer, skolsköterskor och psykolog håller i bl a 

ANDTS trygghetsövning ar. Verksamhetsredavisning 

1) cjjouren Väst Förebyggande arbete utifrån den regionala och lokala ANDTS-
strategin. 

1:jejjouren Väst iir en nätbaserad v.orksamhet som urbetar med 
stöd via chatt, mobilapp och mej l Tjejjouren Västs målgrupp 
vänder sig till alla som identifierar sig som \i ej i ål dem J 0-25 
år. Den största problematiken somjouren stöter på är det 
se:>luella våldet. Det är även de upplevelser som Tjejjom.::n 
Väst uppfa11ar är det absolut svårasie att prata om for 
stödsökande. Andra vanliga samtalsämnen är andra former av 
våld, självskadebeteende, ångest och ensamhet. 
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.Jämställdhet Lokall Genomföra Herrljunga kommuns handlingsplans intentioner Verksamhetsredavisning 
ji\mstiilldhetsniitveJ k 

FiiJ'cnings/(·ivilsamhiillssamvcrkan Tillsammans med Skapa mötesplatser Verksamhetsredovis ni ng 
kommunen och 
lokala aktörer 
utveckla och sti\rka 
gemenskap och 
delaktighet, 
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