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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 10 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 175 DNR KS 215/2020 823 

Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har efter flera år med positivt ackumulerat kapital nu 
återbetalat överskottet i sin helhet till kollektivet. Prognosen för det 
ackumulerade kapitalet inklusive ekonomiskt utfall för 2020 visar på ett 
underskott för renhållningskollektivet vilket leder till att renhållningstaxan 
behöver höjas för att uppnå en budget i balans. I förslag till renhållningstaxa 
2021 föreslås en höjning med ca 25 procent i jämförelse med nivån för 2020. 
Den miljöstyrande taxan gällande utsortering av matavfall bibehålls. Tekniska 
förvaltningens förslag till höjning presenterades på tekniska nämndens 
sammanträde 2020-10-01 (§ 72). Informationen innehöll bland annat en 
jämförelse med taxan för ett antal övriga kommuner. Renhållningstaxan i 
Herrljunga ligger lägre än genomsnittet, även efter taxehöjningen.  

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2020-10-29 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna renhållningstaxa för 2021 för Herrljunga 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 87/2020-10-29 
Bilaga 1 TN § 87/2020-10-29 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Taxa Renhållning 2021 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1 TN §

87/2020-10-29).

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 

Ärende 2



Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD:

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR:

TK 2020/241

KF §XXX/2020-XX-XX

1

2020- 10-13

Tillsvidare

Renhållningschef

Taxa renhållning 2021

Mn
gP 7åg„ „*%„ “:”"!HERRLJUNGA KOMMUN

Ärende 2



Bilaga 1, TN 6 87/2020-10-29

§ 1 ALLMÄNT
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan
redovisas både exklusive och inklusive moms.

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9).

2.1 Grundavqift Der hushål
Grundavgift helår

En- och tvåfamiljshus

Lägenhet

Verksamhet

Fritid

'verksamhet
exkl moms inkl moms

1 000 kr

500 kr

500 kr

500 kr

800 kr

400 kr

400 kr

400 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på.
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av.
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler,
hantering av farligt avfall och elavfall, qärrtransporter och behandling av grovavfall,
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka
Till avgjften tillkommer grundavgift enligt $ 2.1

=vmamR
\ inkl moms

1

1

1

2

Kompost

inkl moms

8

1

1

2

Blandat avfall

inkl moms

2 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

5 000 kr

8 000 kr

11 000 kr

18 281 kr

29 981 kr

exkl moms

1 600 kr

2 400 kr

3 200 kr

4 000 kr

140 L

190 L

240 L8

370 L

660 L

800 L’k

3 200 kr

4 400 kr

4 000 kr

5 500 kr

12 188 kr

19 988 kr

31 850 kr

37 050 kr

3 200 kr

4 400 kr

9 750 kr

15 990 kr

25 480 kr

4 000 kr 6 400 kr

8 800 kr

14 625 kr

23 985 kr

38 220 kr

44 460 kr

5 500 kr

12 188 kr

19 988 kr

31 850 kr

37 050 kr

Container, 3 m3

Container, 5 m3

Container, 8 m3

Container, 10 m3

# Endast befintliga abonnemang

9 750 kr

15 990 kr

25 480 kr

29 640 kr

47 775 kr

55 575 kr29 640 kr

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med

tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.

4+
1

Ärende 2



Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29

2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp KompostMatavfall

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

400 kr320 kr 320 kr 400 kr

600 kr480 kr 480 kr 600 kr

1 000 kr 800 kr800 kr 1 000 kr

960 kr 1 200 kr1 200 kr960 kr

1 440 kr1 440 kr 1 800 kr

Blandat avfall

exkl moms inkl moms

800 kr640 kr

960 kr 1 200 kr

1 600 kr 2 000 kr

1 920 kr 2 400 kr

2 880 kr 3 600 kr

140 L

190 L

240 L+

370 L

660 L

# Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 1 1 gånger om året.

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt
matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp

140 L

190 L

exkl moms

160 kr

320 kr

inkl moms

200 kr

400 kr

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

Hämtning av förpackningar och
tidningar

Pris per hushåll och år

exkl moms

430 kr344 krFlerbostadshus

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt)

Kärltyp

370 L

inkl moms

690 kr

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året.

2.7 Byte av kärlstorlek

exkl moms

250 kr

inkl moms

313 krAvgift för byte av kärlstorlek#

4Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

Ärende 2



Bilaga 1, TN 6 87/2020-10-29

2.8 Extrasopor
exkl moms

250 kr

315 kr

540 kr

inkl moms
313 kr

394 kr

675 kr

Extra tömning av kärl (140-1 90 L)

Extra tömning av kärl (240-370 L)

Extra tömning av kärl (660-800 L)

2.9 Tillägg hämtningsavstånd
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

exkl moms

250 kr

inkl moms

313 kr
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från

tomtgräns+

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

g 3 SLAMSUGNING
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång

exkl moms

840 kr

1 500 kr

300 kr

inkl moms

1 050 kr

1 875 kr

375 kr

Volym max 3 m3

Volym > 3 - 6 m3

Tillkommande för varje ytterligare m3

3.2 Extra slamsugning
exkl mom

968

inkl mom
1 210

1 725 kr/ti

llkommande kostnad för akut tömning inom 3
betsd

Fillkommande kostnad för tömning under
ourtid

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår

'ömning av fettavskiljare, max 4 m3

llägg för ytterligare m3 (fettavskiljare)

'ömning av fosforfälla

Bomkörning+

Felaktigt avfall

1 380 kr/ti:

1 00

620

560

1 000

420

#

125

775

700

1 250

525

# Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller mr utföras.
88 Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för
mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

§4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING
exkl moms lnkl moms

X pq {
3

Ärende 2



Bilaga 1, TN 6 87/2020-10-29

Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 1 200 kr 1 250 kr

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har

entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift.

6 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som
ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift.
Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa.

Avfallsslag

Sorterbart avfall

exkl moms

400 kr/släp

inkl moms

500 kr/släp

Sorterbart avfall .vt sl
Träd < Fr slä'

Sorterbart avfall som :rsonbil (kr
Kemtaxa (oljor, målar: s

200 kr/slä1
200 kr/sl

250 kr/s
250 kr/slä

100 kr
8 kr/liter

6 6 AVSTEG FRÅN TAXAN
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild

överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska

nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp.

§ 7 BrrALNiNG AV AVGiFrER
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels

i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 3 1 oktober.

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli.

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april.

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar.

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av
stora mängder osorterat avfall.

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas.

Taxan träder ikraft 202 1 -0 1-0 1.

B4

Ärende 2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 181 DNR KS 219/2020 942 

 
Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 

 
Sammanfattning 
Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader 
har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför 
en ramväxling måste ske även i 2021 års budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om enligt 
följande tabell 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt 
följande tabell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 

Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder 

Nämnd Kapitalkostnad Löner Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 186 332 518 
3 Bildningsnämnd 274 3 244 3 518 
4 Socialnämnd 126 2 628 2 754 
5 Teknisk nämnd 1 403 504 1 907 
6 Bygg och miljönämnd 180 272 452 
Totalsumma 2 169 6 980 9149 

Nämnd Kapitalkostnad Löner Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 186 332 518 
3 Bildningsnämnd 274 3 244 3 518 
4 Socialnämnd 126 2 628 2 754 
5 Teknisk nämnd 1 403 504 1 907 
6 Bygg och miljönämnd 180 272 452 
Totalsumma 2 169 6 980 9149 

Ärende 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 19 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 182 DNR KS 217/2020 942 

Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020 

Sammanfattning 
I budget 2020 finns ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar samt 
kapitalkostnader för nya investeringar. Potterna fördelas ut i efterskott när 
kostnaden har uppstått, dvs när löneförhandlingarna är klara samt när 
investeringar är klara och aktiveras. Potterna fördelas ut efter verkligt utfall. 

I år har löneförhandlingarna försenats och centrala avtal börjar bli klara. I år 
kommer därför lönepotten att fördelas efter det löneutrymme som beslutades i 
budget 2020. 

Investeringarna för året är nu aktiverade och kapitalkostnaden bokförd. Därmed 
kan potten för kapitalkostnad delas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling
enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott
enligt följande tabell

Nämnd Kapitalkostnadspott Lönepott Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 192 249 441 
3 Bildningsnämnd 285 2 499 2 784 
4 Socialnämnd 129 2 281 2 410 
5 Teknisk nämnd 1 490 460 1 950 
6 Bygg och 
miljönämnd 188 204 392 
Totalsumma 2 284 5 694 7 978 

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

Ärende 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 20 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KS § 182 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt

kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd Kapitalkostnadspott Lönepott Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 192 249 441 
3 Bildningsnämnd 285 2 499 2 784 
4 Socialnämnd 129 2 281 2 410 
5 Teknisk nämnd 1 490 460 1 950 
6 Bygg och 
miljönämnd 188 204 392 
Totalsumma 2 284 5 694 7 978 

______ 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, samtliga nämnder 

Ärende 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 21 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 183 DNR KS 100/2020 942 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen, 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 
sammanträde 2020-02-28 att fastställa årsredovisning för 2019 samt att 
översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att årsredovisningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en 
investeringsredovisning. Årsredovisningens struktur, modell för analys av 
finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av 
verksamheten är i huvudsak god.   

Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag 
av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god 
redovisningssed.  

Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket 
är 1 682 tkr lägre än 2018. Resultatet blev negativt genom att direktionen fattat 
två beslut som skulle belasta det egna kapitalet, engångspremie för FÅP samt 
kostnader för ny astronomiutställning. Underskottet belastar förbundets egna 
kapital utan krav på återställande. Direktionen har i beslut fastställt att 
verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för 
förbundet om cirka 4 mnkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9,7 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-02 

Jäv 
Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2019 för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige
beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019

Ärende 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 22 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättningen KS § 183 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2019 för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige
beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

______ 

Expedieras till: Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

Ärende 5



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 9 

 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 174 DNR KS 214/2020 899 
 
Antagande av taxa inom området för miljöbalken  
 
Sammanfattning 
Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt 
miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen 
eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår. 
Företagare i Herrljunga, framför allt LRF, har haft önskemål om att Herrljunga 
ska övergå till en taxemodell med större andel efterhandsdebitering utifrån 
faktiskt nedlagd handläggningstid och lägre andel förhandsdebitering i form av 
årliga avgifter. Under hösten 2020 har tjänstepersonerna på miljöförvaltningen 
jobbat med en helt ny taxa som till stor del bygger på efterhandsdebitering. 
Grunden för det nya förslaget till taxa är Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) senaste taxemodell, men med utgångspunkten att bara de allra största 
verksamheterna, som är specifikt utpekade i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, förskottsbetalar medan alla övriga får 
efterhandsdebitering. Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet 2020-10-28 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen ny taxa inom 
miljöbalken och upphäva tidigare gällande taxa inom området samt taxan som 
berör lagen om sprängämnesprekursorer då denna nu inkluderas i förslaget till ny 
taxa.  
 
Beslutsunderlag 
Bygg och miljönämnden § 77/2020-10-28 
Bilaga 1 BMN § 77/2020-10-28 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Taxa inom området för miljöbalken m.fl. antas (bilaga 1, BMN § 
77/2020-10-28). 

• Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) 
och Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) 
upphävs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa inom området för miljöbalken antas (bilaga 1, BMN § 77 /2020-10-
28). 

2. Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) 
och Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) 
upphävs. 

______ 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 

Ärende 6
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 180 DNR KS 2/2020 706 

 
Svar på återremiss av motion om arbetstider inom vård och 
omsorg  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade motion om arbetstider inom vård och omsorg 
till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020- 
01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att 
socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav 
på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg. Ärendet 
behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28, då socialnämnden 
föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen (SN § 72/2020-04-28). 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till socialnämnden för 
att bereda samtliga att-satser i motionen (KF § 78/2020-06-16). 
 
Ärendet behandlades på nytt av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden 
föreslog återigen att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till en 
uträkning som presenterats i tjänsteskrivelsen till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 129/2020-10-27 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-10-19 
Kommunfullmäktige § 78/2020-06-16 
Socialnämnden § 72/2020-04-28 
Motion inkommen 2020-01-08 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås 
  
 Mats Palm (S) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med socialnämndens förslag. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås 
 

Reservation 
Mats Palm (S) reserverar sig mot beslutet.  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 

Ärende 7



SOCIALFÖRVALTNING 
Jennie Turunen 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

DNR 38/2020    
Sid 1 av 3   

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

Återremiss av motion om arbetstider inom vård och omsorg 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen ges i uppdrag att svara på två att-satser utifrån inkommen motion från 
Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) daterad 2020-01-08. 

Socialförvaltningen bedömer att det inkomna förslaget om arbetstider skulle innebära en 
mycket stor kostnadsökning avseende personalomkostnader. Förvaltningen anser att 
ärendet har besvarats i den tidigare tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2020-03-23. 
Förvaltningen gör således i den här skrivelsen endast ett förtydligande avseende 
uträkningarna samt ett tillägg på en ökad kostnad i räkneexemplet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-19 
Socialnämnden § 99/2020-08-25  
Kommunfullmäktige § 78/2020-06/16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-23 
Motion inkommen 2020-01-08 

Förslag till beslut 
Motionen avslås. 

Jennie Turunen 
Verksamhetschef Socialt Stöd 

Christel Bergström 
Verksamhetschef Myndighet 

Susanne Johnsen 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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SOCIALFÖRVALTNING 
Jennie Turunen 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-10-19 
DNR SN 38/2020  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkom 8 januari med följande motion: 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när 
människor väljer arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid 
sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt. För ett tag sedan beslutade Herrljunga 
kommun om att erbjuda, ”Heltid med möjlighet till deltid”. Det är nu dags att ta nästa 
steg. Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet 
till egen försörjning. Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut 
genom livet. Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här 
en konkurrensfaktor. Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen 
tagit ett första viktigt beslut åt det hållet. Där har man beslutat om ”Heltid som norm, utan 
krav på delade turer”. Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de 
anställda de delade turerna och antalet helger man arbetar. Här vill vi hitta vägar för att 
lösa frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turerna, utan 
att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg. Inom någon av de övriga 289 
kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.  
 
Vi yrkar att:  
- Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger Heltid utan krav på 

delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.  
- Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget. 
 
 
Ekonomisk bedömning 
Ekonomisk bedömning har gjorts utifrån ett räkneexempel på en enhet. Förvaltningen gör 
bedömning att en uträkning på hela socialförvaltningens verksamheter och 
kostnadsökningar skulle innebära en utredningstid som i sig blir orimligt kostsam. 
Förvaltningen drar slutsatsen utifrån räkneexemplet samt utifrån kännedom om 
bemanningskostnader i övrigt inom förvaltningen att motionärens förslag innebär en 
omfattande kostnadsökning totalt sett. 

            
Svar på att-satser;  
- Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger Heltid utan krav på 

delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.  

Räkneexempel enhet Hemtjänst Landsbygd:  

Inom område Hemtjänst Landsbygd behövs 8st medarbetare på förmiddagen och 5st 
medarbetare på kvällen totalt 13st medarbetare under en helg, räkneexemplet räknar med 
att en person arbetar både lördag och söndag och delade turer, (ca en delad tur per person 
var 4:e vecka). Totalt i budget 2019 har Hemtjänst Landsbygd 17,42 årsarbetare (åa).  

Då heltid som norm är beslutat samt utifrån att ej schemalägga delade turer ökar 
Landsbygds personalstyrka från 17,42 (åa) till 26 åa. Enligt motionärens förslag om att ej 
schemalägga delade turer ej heller varannan helg utgår räkneexemplet på schemalagt arbete 

Ärende 7



 

 
SOCIALFÖRVALTNING 
Jennie Turunen 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-10-19 
DNR SN 38/2020  

Sid 3 av 3 
 

var tredje helg och inga delade turer samt heltid som norm, det ger ett behov på totalt 39åa 
en ökning med 21,58åa. 

 
- Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget. 
 
Räkneexempel kostnadseffekt på enhet Hemtjänst Landsbygd: 

Utifrån motionärens förslag om att ej schemalägga arbete varannan helg samt ej inneha 
delade turer är räkneexemplet baserat på schemalagt arbete var tredje helg samt heltid.  
 
Område Hemtjänst Landsbygd får utifrån ovan räkneexmpel ett arbetskraftsbehov som 
uppgår till 39 åa (en del av överkapaciteten kan täcka frånvaro) vilket i sin tur ger en totalt 
kostnadsökning om ca 10 790tkr.  
 
Uträkning: 21,58åa *500tkr/åa=10 790tkr (schablonkostnad om 500tkr per årsarbetare).  

 
Område Hemtjänst Landsbygd har i 2019 årsbudget personalkostnader om 8 710tkr 
(17,42åa). 

 
Beräknad kostnadseffekt på hela Vård och Omsorg: 
 
Kostnadseffekt inom vård och omsorg utgår från den procentuella ökning av 
personalkostnader som räkneexemplet från Landsbygd visar. Landsbygds 
personalkostnader ökar i räkneexemplet med ca 124% (21,58 åa / 17,42åa ger en ökning på 
ca 124%). Utifrån en generell ökning av personalkostnader för samtliga enheter inom 
kommunals avtalsområde inom vård och omsorg med samma procentuella ökning om 
124% blir den totala kostnaden i en överslagsräkning ca 78 880tkr.  
 
Uträkning: antal åa i 2019 års budget, ett överslag på samtlig personal, inkl planerare, 
nattpersonal, trygghetsvärdinna mfl ger 127,23 åa*1,24 = 157,76 åa. 157,76 åa*500tkr i 
schablonkostnad = ca 78 880tkr. 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 177 DNR KS 134/2020 730 

 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2020-09-30  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 g Socialtjänstlagen (SOL) och 9 § Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
 
Totalt antal rapporter för kvartalet är 37. Bland dessa är 10 insatser verkställda 
eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 12 
ärenden. I 10 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund 
av pandemin. Verksamheten stängde 2020-03-17 med anledning av risken för 
smittspridning och omfördelning av personal, vilket har redovisats till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Ärendet behandlades av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut 
enligt SoL och LSS per 2020-09-30 till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-06 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS 2020-09-30 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslag till beslut: 

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 
2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27). 

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

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 
2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27). 

  
______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Bilaga 1, SN 5 123/2020-1 0-27
Mn
gP

HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen
2020- 10-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-09-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg
Typ av bistånd
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Datum för beslut
2020-03-25
2020-04-20
2020-04-20
2020-06-08
2020-06- 1 0
2020-06- 11

Datum för avbrott Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Verk/avs2.

2020-07-24
2020-09-23

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet
Dagverksamhet 2020-03- 17
Dagverksamhet
Dagverksamhet

Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
IVlan

Man
IVlan

2020-07- 14
2020-03- 17
2020-03-17
2020-03-17Dagverksamhet

Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-03-17
2020-03-17
2020-03- 17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17

Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-04-06
2020-04-24

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

Individ och familj eomsorg
Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Familjebehandlare
Familj ebehandlare
Familjebehandlare
Familjebehandlare

Datum för beslut Datum för avbrott
2020-01 -01

Individ
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Kvinna
Pojke
Pojke
Flicka
Pojke
Pojke
Pojke
Pojke

Verks/avs.

2020-02- 1 0
2020-02-28
2020-03-25
2020-03-3 1
2020-04-28
2020-06-06
2020-06- 1 7

2020-08-03
2020-09-02
2020-09-25
2020-09-02
2020-08- 12Bostad stöd

Familjebehandling
Kontaktperson

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

bt4
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Bilaga 1, SN S 123/2020-1 0-27wu
HP

HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen
2020- 1 0-06

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Korttidsvistelse
Ledsagarservice
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Kontaktperson

Datum för beslut
2018-1 1-05
20 1 9-02-28

Datum för avbrott Individ
Ungdom
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Ungdom
Vuxen

Kön
Pojke
Kvinna
Flicka

Pojke
Man
Man
Kvinna
Man

Pojke
Kvinna

Verks/avs.

2019- 12-31
2020-0 1 -07
2020-01 - 10

2020-01 - 10
2020-03-3 1
2020-05-06
2020-06- 11
2020-06-24

2020-09-07
2020-09-03

Daglig verksamhet
Kontaktperson
Boende vuxna
Korttidsvistelse
Boende vuxna

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssarnordnare

T.L
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 179 DNR KS 213/2020 910 

 
Förslag till klimatlöften inom ramen för Klimat 2030  
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun skrev år 2009 under satsningen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om”, ett samarbete drivet av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland för att öka takten i omställningen till ett mer 
klimatsmart samhälle. För att få en tydligare riktning framåt uppmuntrar 
samordnarna för kraftsamlingen nu alla deltagande kommuner att ange 
klimatlöften som de ämnar arbeta med under nästa år. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att Herrljunga kommun antar fem av de tjugo löften som 
föreslås. Tre av de föreslagna löftena är sådant som Herrljunga kommun redan 
idag arbetar aktivt med. Vissa föreslagna löften är inte rimliga att i sin helhet 
genomföra under nästa år, eller bedöms inte vara prioriterade för Herrljunga 
kommuns verksamhet i dagsläget. 
 
De löften förvaltningen föreslår att kommunen antar inför 2021 är: löfte nummer 
1 (Vi använder en klimatstyrande resepolicy), löfte nummer 10 (Vi använder 
cirkulära möbler), löfte nummer 12 (Vi mäter matsvinn och har mål), löfte 
nummer 18 (Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget) 
och löfte nummer 20 (Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-28 
Förslag till klimatlöften 2021 för Herrljunga kommun – Kommunernas 
Klimatlöften svarsformulär, daterat 2020-10-28 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förslag till klimatlöften 2021 för Herrljunga kommun godkänns.  
• Förvaltningen uppdras att meddela kommunens klimatlöften till Västra 

Götalandsregionen senast den 1 december 2020.  
• Kommunen lovar att arbeta för att under 2021 genomföra det som 

förslaget anger. 
  
Gunnar Andersson (M) yrkar på ett tillägg i form av att Herrljunga kommun även 
antar klimatlöfte 7 – ”Vi erbjuder laddmöjligheter vid parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag”. 

 
Mats Palm (S) bifaller Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-16    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning KS § 179 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Gunnar Andersson (M) tilläggsförslag antas och finner att 
så sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till klimatlöften 2021 för Herrljunga kommun godkänns.  
2. Förvaltningen uppdras att meddela kommunens klimatlöften till Västra 

Götalandsregionen senast den 1 december 2020.  
3. Kommunen lovar att arbeta för att under 2021 genomföra det som 

förslaget anger. 
4. Herrljunga kommun antar även klimatlöfte 7 – ”Vi erbjuder 

laddmöjligheter vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag”. 
 

______ 
 
För kännedom till: 

 
Kommunfullmäktige 
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