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Nr 
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DNR 

 

Kommentar 

 
1 

 
Allmänhetens frågestund 
 

 
KS 026/2017 910 

 

2 Information från revisionskollegiet 
 

KS 009/2017 912  

3 Renhållningstaxa 2018 KS 234/2017 560 KS 171120 

4 Införande av heltider som norm 
 

KS 233/2017 102 KS 171120 

5 Taxa för vatten och avlopp 
 

KS 230/2017 548 KS 171120 

6 Hemställan om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut avseende 
antal vård- och omsorgsboenden i 
Herrljunga kommun 
 

KS 231/2017 7745 KS 171120 

7 Ansökan om medlemskap i 
Kommunalförbund Tolkförmedling 
Väst 
 

KS 222/2017 901 KS 171120 

8 Inrättande av ny organisation av 
kommunstyrelsen i Herrljunga kommun 
 

KS 191/2017 901 KF 171114 

9 Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga 
kommun 
 

KS 192/2017 901 KF 171114 

10 Tillsättande av fullmäktigeberedningar 
 

KS 193/2017 901 KF 171114 

11 Inrättande av arvodesberedning 
 

KS 194/2017 901 KF 171114 

12 Rapportering av ej verkställda 
gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2017-09-30 
 

KS 7/2017 730 KS 171120 

13 Motion om höjt friskvårdsbidrag 
 

KS 244/2017 871 
 

 

14 Motion om fri pedagogisk måltid 
 

KS 245/2017 622  

15 Motion – Struktur med ordning och 
reda på Återvinningscentralen i 
Annelund 
 

KS 248/2017 566  
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16 Motion – Informationstavla i Annelund KS 249/2017 466  



Ärende 3



Sammanställning taxa 2018 jämfört med taxa 2017                    2017-10-19 

Grundavgift (SEK inkl. moms): 

 2017 Förslag 2018 Förändring 
En- och tvåfamiljshus 1000 800 -200 
Flerbostadshus 800 400 -400 
Fritidshus 800 400 -400 
Verksamhet 800 400 -400 
 

Utfall: Förslaget ger en minskad intäkt på 1 270 tkr. 

Grundavgiften är en fast avgift som alla betalar oavsett hur många 
sophämtningar man har per år eller storlek på kärl. 

I grundavgiften ingår bland annat drift av återvinningscentraler (ÅVC), 
hantering av farligt avfall (FA), transport och behandling av grovavfall, 
information, fakturahantering och kundservice. 

Typ av abonnent ÅVC 
(FA/Grovavfall) 

Info/fakturering/kundservice 

En- och 
tvåfamiljshus 

  Två fakturor per år. 

Flerbostadshus Ingen tomt 
(trädgårdsavfall) 
och mindre 
boendeyta. Utför 
inget (alt. 
mindre) 
underhåll på sin 
bostad 
(grovavfall/FA).  

Två fakturor per år till 
fastighetsägare (färre 
fakturor). 
Information/kundservice sker 
delvis via fastighetsägaren.  

Fritidshus Bor endast delar 
av året i 
fastigheten vilket 
leder till färre 
besök/ mindre 
mängd avfall. 

En faktura per år. 
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Verksamhet Betalar för sitt 
FA/grovavfall. 

Två fakturor per år. 

Begränsade 
informationsinsatser. 

 

 

Rörlig avgift (SEK inkl. moms): 

 
2017 Förslag 2018 Förändring 

14-dagars Matavfall Kompost Blandat Matavfall Kompost Blandat Matavfall Kompost Blandat 
140 l 1 000 1000 1500 800 800 1500 -200 -200 0 
190 l 1 500 1500 2250 1200 1200 2250 -300 -300 0 
240 l 2 000 2000 3000 1600 1600 3000 -400 -400 0 
370 l 2 500 2500 3750 2000 2000 3750 -500 -500 0 
660 l 4 000 4000 6000 3200 3200 6000 -800 -800 0 
800 l 5 500 5500 8250 4400 4400 8250 -1 100 -1 100 0 

          Miniservice 
         140 l  8v 
 

400 
  

200 
  

-200 
 190 l  8v 

 
600 

  
400 

  
-200 

 
          Fritid 

         140 l  2v 400 400 600 400 400 600 0 0 0 
190 l  2v 600 600 900 600 600 900 0 0 0 
 

I abonnemang Matavfall ingår kärl för matavfall samt restavfallskärl enligt 
volym i första kolumnen. 

I abonnemang Kompost och Blandat ingår endast kärl för restavfall enligt volym 
i första kolumnen. 

Utfall: Förslaget ger en minskad intäkt på 550 tkr på befintliga val. 
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Herrljunga kommun 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa Renhållning 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XXX 
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§ 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 Grundavgift per hushåll/verksamhet.  
Grundavgift helår  exkl moms  inkl moms  
En- och tvåfamiljshus 640 kr 800 kr 
Lägenhet 320 kr 400 kr 
Verksamhet 320 kr 400 kr 
Fritid 320 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, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. 
 
2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka  
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 
140 L 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 1 200 kr 1 500 kr 
190 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 800 kr 2 250 kr 
240 L* 1 280 kr 1 600 kr 1 280 kr 1 600 kr 2 400 kr 3 000 kr 
370 L 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 750 kr 
660 L 2 560 kr 3 200 kr 2 560 kr 3 200 kr 4 800 kr 6 000 kr 
800 L* 3 520 kr 4 400 kr 3 520 kr 4 400 kr 6 600 kr 8 250 kr 
Container, 3 m³ 7 800 kr 9 750 kr 7 800 kr 9 750 kr 11 700 kr 14 625 kr 
Container, 5 m³ 12 792 kr 15 990 kr 12 792 kr 15 990 kr 19 188 kr 23 985 kr 
Container, 8 m³ 20 384 kr 25 480 kr 20 384 kr 25 480 kr 30 576 kr 38 220 kr 
Container, 10 m³ 23 712 kr 29 640 kr 23 712 kr 29 640 kr 35 568 kr 44 460 kr 
* Endast befintliga abonnemang 
 
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.  
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2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep 
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 
140 L 320 kr 400 kr 320 kr 400 kr 480 kr 600 kr 
190 L 480 kr 600 kr 480 kr 600 kr 720 kr 900 kr 
240 L* 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 500 kr 
370 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 440 kr 1 800 kr 
660 L 1 440 kr 1 800 kr 1 440 kr 1 800 kr 2 160 kr 2 700 kr 
* Endast befintliga abonnemang 
Hämtning görs 11 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 exkl moms  inkl moms 
140 L 160 kr 200 kr 
190 L 320 kr 400 kr 
 
2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 

Hämtning av förpackningar och 
tidningar 

Pris per hushåll och år 
 exkl moms  inkl moms 

En- och tvåfamiljshus 464 kr 580 kr 
Flerbostadshus 344 kr 430 kr 
 
2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt) 
Kärltyp  exkl moms  inkl moms 
370 L 552 kr 690 kr 
Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året. 
 
2.7 Byte av kärlstorlek 
  exkl moms  inkl moms 
Avgift för byte av kärlstorlek* 250 kr 313 kr 
*Byte från större till mindre kärlstorlek är kostnadsfritt. Vid val av nytt abonnemang i 
samband med ny renhållningsentreprenad med start 2016-10-01 är byte av kärl kostnadsfritt. 
 
2.8 Extrasopor 
 exkl moms  inkl moms 
Extra tömning av kärl (140-190 L) 250 kr 313 kr 
Extra tömning av kärl (240-370 L) 315 kr 394 kr 
Extra tömning av kärl (660-800 L) 540 kr 675 kr 
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2.9 Tillägg hämtningsavstånd  
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats. 
  exkl moms  inkl moms 
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från 
tomtgräns* 250 kr 313 kr 
* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter. 
 
§ 3 SLAMSUGNING 
 
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång 

 exkl moms inkl moms 
Volym max 3 m3 700 kr 875 kr 
Volym 3 - 6 m3 1 240 kr 1 550 kr 
Tillkommande för varje ytterligare m³ 240 kr 300 kr 
 
3.2 Extra slamsugning 

  exkl moms inkl moms 
Tillkommande kostnad för akut tömning 
inom 3 arbetsdagar: 

968 kr 1 210 kr 

Tillkommande kostnad för tömning under 
jourtid. 

1 380 kr/tim 1 725 kr/tim 

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

100 kr 125 kr 

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 775 kr 
Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare) 560 kr 700 kr 
Tömning av fosforfälla 1 000 kr 1 250 kr 
Bomkörning 420 kr 525 kr 

 
 
 
§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING 
 
  exkl moms  inkl moms 
Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 200 kr 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. 
 
 
§ 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  exkl moms  inkl moms 
Sorterbart avfall 400 kr/släp 500 kr/släp 
Mindre mängd sorterbart avfall (halvt släp) 
alternativt om avfallet endast består av 
trädgårdsavfall (kr per släp) 

200 kr/släp 250 kr/släp 
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Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr) 100 kr 125 kr 
Elektronikavfall ej under producentansvar* 
Storlek upp till normal kyl/frys  

250 kr/st 313 kr/st 

Elektronikavfall ej under producentansvar* 
Större än normal kyl/frys 

700 kr/st 875 kr/st 

Däck på fälg 35 kr/st 44 kr/st 
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/liter 10 kr/liter 
*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även privatpersoner. 
 
 
§ 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 BETALNING AV AVGIFTER 
 
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 
31 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 
extrema mängder osorterat avfall. 
 
Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas. 
 
 
 
Taxan träder ikraft 2018-01-01. 
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Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa 2018 
 
Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen för 2017 är att 
ackumulerat kapital kommer öka ytterligare vilken föranleder en justering av taxan. 
 
I renhållningstaxa 2018 föreslås en sänkning av grundavgiften vilket gynnar alla 
abonnenter. 
 
I renhållningstaxa 2018 föreslås även en sänkning av taxan för abonnemang matavfall och 
hemkompost vilket leder till minskad miljöpåverkan och bättre uppfyllelse av 
renhållningsavdelningens verksamhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Taxa Renhållning 2018 bifogas. 
Sammanställning taxa 2018 jämfört med taxa 2017 bifogas. 
 
Förslag till beslut 
Förslag till Taxa Renhållning 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
 
 
Mikael Johnsson 
Renhållningschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Bakgrund 
Renhållningstaxan ses årligen över och justeras vid behov. 
 
Ekonomisk bedömning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen för 2017 är att 
ackumulerat kapital kommer öka ytterligare vilken föranleder en justering av taxan.  
 
Antas förslaget om ny renhållningstaxa kommer skulden till renhållningskollektivet att 
minska. 
 
I renhållningstaxa 2018 föreslås bland annat en sänkning av grundavgiften vilket gynnar 
alla abonnenter. 
 
Juridisk bedömning 
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall (Miljöbalken 27 kapitlet §§4-6).  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt Miljöbalken 27 kapitlet 5§ får avgiften tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
Insamling av matavfall gynnas i befintlig taxa. I renhållningstaxa för 2018 föreslås en 
taxesänkning för abonnemang matavfall och hemkompost vilket förhoppningsvis leder till 
en större anslutning av de avfallsabonnemang som har en minskad miljöpåverkan. 
 
Samverkan 
Ärendet är inte föremål för facklig samverkan. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital vilket föranleder en justering av 
taxan.  
 
I renhållningstaxa 2018 föreslås en sänkning av grundavgiften vilket gynnar alla 
abonnenter. Grundavgiften föreslås att sänkas mest för flerbostadshus och fritidshus 
eftersom de abonnenterna bedöms utnyttja de gemensamma resurserna, så som 
återvinningscentraler, i mindre omfattning. 
 
I renhållningstaxa 2018 föreslås en sänkning av taxan för abonnemang matavfall och 
hemkompost vilket leder till minskad miljöpåverkan och bättre uppfyllelse av 
renhållningsavdelningens verksamhetsmål. 
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Införande av heltider som norm  
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har tagit ett aktivt beslut, genom det personalpolitiska programmet, att 
andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka.  
 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting har genom, ett centralt kollektivavtal, 
HÖK 16, kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Av det 
centrala kollektivavtalet framgår också att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. När heltid införs bör dessutom en sammanhållen 
arbetstid utan delade turer eftersträvas. Grunden är att alla som idag har 
tillsvidareanställning ska arbeta heltid. Målsättningen är att få så bra organisation som 
möjligt där alla ges förutsättningar att vara med i arbetet för hållbara tjänster och 
arbetstider. Inom ramen för denna målsättning finns dock strävan efter att inte bara öka 
antalet medarbetare som har en heltidsanställning, utan att fler också arbetar heltid.  
 
Tjänstledigheter på hel- eller deltid hanteras utifrån gällande lagstiftning och när så är 
möjligt utifrån begreppet ”när verksamheten så tillåter”. Det innebär att arbetsgivaren kan 
bevilja tjänstledighet på del- eller heltid, när verksamheten inte lider skada av att en 
tjänsteperson beviljas tjänstledighet på del- eller heltid. 

 
En förutsättning för att lyckas är ett tydligt politiskt beslut som anger vad som ska 
åstadkommas och när det ska vara genomfört. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige; 

   
1. Herrljunga kommun ska införa ”Heltid som norm”, senast den 1 januari 2020. 
2. Senast den 1 januari 2020 ska alla återbesättningar ske på heltid.  
3. Delad tur får inte vara ett krav. 
4. Arbetet med heltid som norm genomförs i projektform under 2018-2019.  
 
 
Marie Granberg-Klasson 
Personalchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
 
HR 
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Bakgrund 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.  Välfärdens behov av kompetens behöver 
tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som 
norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till 
ökad jämställdhet.  
  
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det 
ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid 
uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning 
och jämställdhet.  
 
SKL och Kommunal är överens om tre mål:  
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i 
dag, ska eftersträva heltidsarbete. 
 
Av det centrala kollektivavtalet framgår också att alla arbetsgivare ska planera för hur 
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. När heltid införs bör dessutom en 
sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.  En plan för arbetet ska finnas på 
plats senast den 31 december 2017. Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. 
Den ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. De centrala parterna rekommenderar att 
arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam 
arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men det är önskvärt att hela 
organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation. 
 
Att arbeta för att heltid blir norm är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta perspektiv 
ska genomsyra kommunens arbete med heltidsfrågan och utgör en av utgångspunkterna för 
arbetet. Organisationsutveckling ur brukarperspektiv, kostnadseffektivitet samt säkrad 
kompetensförsörjning är ytterligare några viktiga utgångspunkter.  
Inom vissa av kommunens verksamheter bedrivs arbetet dygnet runt. Brukares behov är 
ofta ojämnt fördelade över dygnet. I heltidsarbetet finns därför en utmaning att matcha 
brukarnas behov med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning. Det kan också 
finnas utrymme för att organisera arbetet på annat sätt, vilket kan bidra till att säkra 
kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten. När heltid införs är det av stor vikt att se över 
verksamheten och tänka i nya banor. Det innebär ett långsiktigt arbete med utveckling av 
organisationen och med brukarperspektiv som utgångspunkt.  
   
En förutsättning för att lyckas är ett tydligt politiskt beslut som anger vad som ska 
åstadkommas och när det ska vara genomfört. Erfarenheter från andra kommuners arbete 
med heltidsfrågan visar att frågan om heltid måste prioriteras högt och att beslutet behöver 
backas upp av realistiska prioriteringar i budgeten och av uppföljningar. 
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Ekonomisk bedömning 
En fråga som ofta kommer upp är om det blir dyrare, eller kanske billigare, att bedriva 
verksamheten när fler anställda arbetar heltid. Flera kommuner har tillfälligt tillfört extra 
resurser under införandet av heltid t.ex. för projektledning, utbildning och samverkan. 
Införandet av heltidsmodeller har i flera kommuner medfört ökade kostnader gällande 
omställningskostnader, ökad sjukfrånvaro på grund av oro och stress, ökat antal 
mötestillfällen i organisationen för att ta fram fungerande avtal och modeller, ökat antal 
utbildningstillfällen.  

 
Utgångspunkten för det långsiktiga perspektivet är att utökningen av de deltidsanställdas 
arbetstid ska finansieras genom minskat behov av timavlönade och fyllnadstid. En 
verksamhet som infört rätten till heltid ska inte behöva kosta mer än vad den gjorde 
inledningsvis. Det som blir den stora utmaningen är att inte skapa en ökning av sådana 
kostnader som är löpande i organisationen, såsom till exempel lönekostnader eller 
kostnader för bemanningsplanering och schemaläggning. Det är därför viktigt att arbeta 
fram en heltidsmodell som bevarar kontinuitet, kvalitet och effektivitet i så stor 
utsträckning som möjligt. För att lyckas med detta krävs att   

 
• arbeta gemensamt för att lösa heltid för alla, med ett solidariskt synsätt  
• öka samplaneringen i bemanningsprocessen inom och mellan verksamheter 

och områden 
• öka medarbetarnas rörlighet över enhets- och områdesgränser  
• införa flexibel arbetstidsförläggning som frångår tidigare fasta 

arbetstidsscheman  
• öka samordningen avseende kommunens vikariehantering  
• förankra förändringen bland kommunens medarbetare 

 
Jämställdhetsbeskrivning  
Att arbeta för att heltid blir norm är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Det övergripande 
målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv. Denna målsättning innefattar ekonomisk jämställdhet och 
innebär att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut”. Tyngdpunkten ligger på de ekonomiska 
villkor kvinnor och män har som individer. Delmålet omfattar att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar när det gäller tillgången till arbete och att de ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Inom kommunal sektor är det en övervägande majoritet av 
de deltidsarbetande kvinnorna som arbetar deltid till följd av att det saknas heltidstjänster. 
Bland Kommunals medlemmar uppger var fjärde medlem att den huvudsakliga 
anledningen till att de arbetar deltid är att det är för svårt att få heltidsarbete. 
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Samverkan 
Ärendet hanteras inom det reguljära samverkanssystemet 
 
Motivering av förslag till beslut 
Beslutsförslaget omfattar följande punkter; 
 
1. Herrljunga kommun ska införa ”Heltid som norm”, senast den 1 januari 2020. 
Detta mot bakgrund av att kunna öka kommunens möjlighet att rekrytera personal och 
därmed säkra kompetensförsörjning i framtiden. Genom att erbjuda alla heltids-anställning 
blir kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Genom måluppfyllelse att skapa jämställda 
villkor för medarbetare ska alla medarbetare, oavsett kön, ha samma rätt att kunna försörja 
sig på sin lön under sitt arbetsliv och vara ekonomiskt trygg under sin pension.  
 
2. Senast den 1 januari 2020 ska alla återbesättningar ske på heltid.  
Detta innebär att när en tillsvidaretjänst utannonseras efter 31 december 2019 så ska den 
vara på heltid. Om den ska utannonseras på deltid så måste ansvarig tjänsteperson få ett 
nämndbeslut som godkänner detta. 
 
3. Delad tur får inte vara ett krav.  
Delad tur finns framförallt inom Äldreomsorgens verksamheter och innebär att personalen 
kan ha ett arbetspass på morgonen/förmiddagen och därefter ett uppehåll som ibland är 
många timmar långt för att sedan arbeta ytterligare ett schemalagt pass på 
eftermiddagen/kvällen. En sammanhållen arbetsdag utan avbrott för uppstart och avslut 
under arbetsdagen blir effektivare. Efter den 31 december 2019 får det inte vara ett krav 
från arbetsgivarens sida att medarbetaren måste arbeta delade turer för att få ihop till sin 
arbetstid. 
  
4. Arbetet med heltid som norm genomförs i projektform under 2018-2019. Projektplan 
tas fram innan arbetet påbörjas 1 januari 2018. Arbetet genomförs successivt och i etapper, 
både på kommunövergripande nivå och ute i föreslagna pilotverksamheter.. 
Herrljunga kommun ska införa ”Heltid som norm”, senast den 1 januari 2020 för att alla, 
oavsett kön, ska ha samma rätt att kunna försörja sig på sin lön under sitt arbetsliv och vara 
ekonomiskt trygg under sin pension. 
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Till Kommunfullmäktige 
 
Kommunal i Herrljunga vill tydliggöra vikten av att införa heltid i 
kommunen. Vi vill att ni uppmärksammar att vi ligger på plats 259 
av 289 kommuner ifråga om heltider.  

 
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler 
arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens 
rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen. Genom att gå från 

deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket gör det lättare att klara 

räkningarna, starta ett sparande eller lägga mer pengar på favorithobbyn. En 

ökad inkomst ger också en högre pension. När fler går från deltid till heltid 

ställs nya krav på verksamheten. Det är nödvändigt att man tänker nytt vad 

gäller bemanning och schemaläggning - tillsammans med ett bibehållet fokus 

på arbetsmiljö.  

Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Varje arbetsplats är 

unik. Därför är det viktigt att tid avsätts för att lyssna in anställda och 

medlemmars behov. Förändringsarbete kan vara tålamodskrävande men det 

lönar sig på sikt. De kommuner och landsting som tagit steget upplever att 

heltidserbjudandet varit en viktig faktor för att ses som en attraktiv 

arbetsplats. 

Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och 

efterfrågan ser inte ut att minska. Skolan, vården och omsorgen behöver 

rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta 

tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska 

rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter 

att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete. 

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den 

svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar 

deltid. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få 
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samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att 

fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i 

förlängningen också ett mer jämställt samhälle. 

Se nu till att sätta Herrljunga på kartan. Var en attraktiv arbetsgivare som kan 

locka nuvarande och kommande arbetstagare med goda villkor. Låt 

Herrljunga bli en kommun som står sig i konkurrensen om framtidens 

arbetskraft och som går i bräschen för moderna jämställdhetssatsningar.  

Bara så kan vi möta framtiden – med heltid som norm även i de 

kvinnodominerade yrkena.   

KOMMUNAL HERRLJUNGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärende 4



Ärende 5



Ändring av taxa för vatten- och avlopp 

Sammanfattning 
Herrljunga Vatten AB genomför en reglering av både anläggnings- och brukningstaxan från 
och med 2018-01-01 i enlighet med § 22 i gällande VA-taxa som lyder: Avgifter enligt § 14 

är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras 

får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. 

Anläggningstaxan höjs 2,2 % enligt KPI och Brukningstaxan höjs i snitt 0,51 %. 

I § 22 görs ett tillägg från ”Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet oktober 2016 i 

konsumentprisindex, KPI” till ”Avgifter enligt § 14, 15 och 18 är baserade på indextalet 

oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI”.  

Ett förtydligande i §§ 10 och 22 görs även i form av följande text: Avgiftsökningar större 

än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 

Detta förfarande är i enlighet men branschorganisationen Svenskt Vattens taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 
 Styrelseprotokoll, 2017-09-20 
 Taxehandledning 2018 

Tord Ottergren 

VA-Chef 

Ärende 5



Ärende 5



Ärende 5



Ärende 5



 

  

HERRLJUNGA 

VATTEN AB 

2018 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA 

VATTEN- OCH 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR I 

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

 
 

 

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2017-**-** KF § ** KS § ** 
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TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
I HERRLJUNGA KOMMUN  
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB). 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.  
 
§ 1 

Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 
och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig 
för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  
 
Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.  
 
§ 3  

I dessa föreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet  

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är:  

Kontor  Förvaltning  Stormarknad 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Hantverk 
Småindustri  Utbildning   
Sjukvård  Samlingslokaler 
 
Annan fastighet  

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet  

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggts. 
 
Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den 
taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp. 
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Lägenhet  

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana 

utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark  

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om 

marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:  

Anläggnings- Bruknings- 

avgift avgift 

V, vattenförsörjning    Ja Ja 

S, spillvattenavlopp    Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från   Ja Ja 

fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan  

Dg, dagvattenavlopp från gata, väg eller annan  Ja Ja 

allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan  

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägare om förbindelsepunktens 

läge.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 

informerats om detta därom.  

 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.  

Mom 3. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 

uppfyllda. 

Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13) 
 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 5 

Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga 

anläggningsavgift.  

 

Avgift utgår per fastighet med: 

    Exkl moms Inkl moms 

a) en avgift avseende framdragning av  37 178 kr  46 472 kr 

     varje uppsättning servisledningar till 

     förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

b) en avgift avseende upprättande av  40 896 kr 51 120 kr 

     varje uppsättning förbindelsepunkter 

     för V, S och Df 

 

c) en avgift per m² tomtyta om   30 ,38 kr  37,97 kr 

 

d) en avgift per lägenhet om    13 080 kr 16 350 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  13 613 kr 17 016 kr 

       Df, om bortledande av dagvatten 

       sker utan att förbindelsepunkt för 

       Df upprättas 

 

*Avgift enligt § 5 mom 1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt § 5 mom 1 a) och b). I de fall avgift 

enligt § 5 mom 1 e) tas ut reduceras avgift enligt § 5 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 5 

mom 1 a) lika mellan fastigheterna. 

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt § 5 mom 1 c) och d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 

enligt § 5 mom 1 a), b), d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b), d) och e) 

Vid ändrade förhållanden enligt § 5 mom 5, 6, 7 och 8 tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivits i 8 

§ mom 2. 

Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljat, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt § 5 mom 1 a) och b). 

Mom 6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i § 5 mom 3. 

Mom 7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 d) för varje tillkommande lägenhet och enligt § 5 mom 

1 c) för tillkommande tomtyta. 

 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna 

VA-anläggningen nyttjas före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till 

omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast 

tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.  

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i § 5 mom 3. 

Mom 8. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärende 5



§ 6. 

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

 

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med:  

Exkl moms Inkl moms 

a)  en avgift avseende framdragning av 37 178 kr 46 472 kr 

      varje uppsättning servisledningar till 

      förbindelsepunkter för V, S och Df 

b)  en avgift avseende upprättande av 40 896 kr 51 120 kr 

      varje uppsättning förbindelsepunkter 

      för V, S och Df 

c)  en avgift per m² tomtyta om   42,73 kr 53,41 kr 

d)*  en grundavgift för bortledande av Df, om 13 613 kr 17 016 kr 

bortledande av dagvatten sker utan att  

förbindelsepunkt för Df upprättas 

*Avgift enligt § 6 mom 1 d) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt § 6 mom 1 a) och b). I det fall 

avgift enligt § 6 mom 1 d) tas ut reduceras avgiften enligt § 6 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 6 

mom 1 a) lika mellan fastigheter. 

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 

Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för sådan del av fastighetens areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 

för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 

beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

betalas avgifter enligt § 6 mom 1 a) och b) 

Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt § 6 mom 1 c) och d) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut 

erlagd.  

Mom 7. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, ska betalas avgift enligt § 6 mom 1 d). 
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§ 7  

Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas 

avgifter enligt: 

Bostads-  Annan 

fastighet  fastighet 

Servisavgift  § 5 mom 1 a) 100 % § 6 mom 1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP § 5 mom 1 b) 100 % § 6 mom 1 b) 100 % 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c) 100 % § 6 mom 1 c)   70 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d)     0 % -  

Grundavgift för Df, om § 5 mom 1 e) 100 % § 6 mom 1 d) 100 % 

FP för Df inte upprättats 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt § 5 mom 1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna § 5 

mom 1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 

förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b) och e), jfr § 5 

mom 3 andra stycket. 

Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följand: 

Bostads-  Annan 

fastighet  fastighet 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c)   *  § 6 mom 1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d) 100 %     -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs bostasfastighet tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) om föreskriften i § 5 mom 3 

andra stycket så medger. 
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§ 8  

Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen reduceras 

avgift enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning:  

  

En ledning  70 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 Två ledningar  85 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 Tre ledningar  100 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)  

 

Avgifter i övrigt: 

   V    S    Df    Dg 

Avgift per uppsättning FP § 5 mom 1 b)   30 %   50 %   20 %   - 

Tomtyteavgift  § 5 mom 1 c)   30 %   50 %   -   20 % 

Lägenhetsavgift § 5 mom 1 d)   30 %   50 %   -   20 % 

Grundavgift Df utan FP § 5 mom 1 e)   -   - 100 %   - 

Avgift per uppsättning FP § 6 mom 1 b)   30 %   50 %   20 %   - 

Tomtyteavgift  § 6 mom 1 c)   30 %   50 %   -   20 % 

Grundavgift Df utan FP § 6 mom 1 d)   -   - 100 %   - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt § 5 mom 1 b) respektive § 5 mom 1 e), 

eller § 6 mom 1 b) respektive § 6 mom 1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, 

skall erläggas avgift enligt § 8 mom 1.  

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt § 5 mom 3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt § 5 mom 1 a) 

respektive § 6 mom 1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 

blivit högre.  

Mom 3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar 

för fastigheten ska, utöver avgift enligt § 8 mom 1, betalas en etableringsavgift om 10 % av avgiften 

enligt § 5 mom 1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift 

som utgår med: 

   Utan moms Med moms 

En avgift per m2 allmän platsmark för    21,17 kr 26,46 kr 

anordnande av dagvattenbortledning 

§ 10 

Avgifter enligt 5-6 §§ är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta 

index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 

årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att 

för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-8 §§ får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig  om avgiftens storlek. 

§ 12 

Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

Mom 2. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 

enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Mom 3. Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 

begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess i frågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall erläggas enligt § 12 mom 2. 

Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 6, 7, § 6 mom 6 eller § 7 mom 2 föreligger, då bygglov för 

avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan 

att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt § 12 mom 2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13 

Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt 

nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och 

tilläggsavgift enligt 5 – 10 § ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.  

Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 

huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.  

Mom 3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick.  
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II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22) 
 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 14  

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.  

 

Avgift utgår per fastighet med:  

    Exkl moms Inkl moms 

a) en fast årlig avgift per vattenmätare  

 mätarstorlek Qn = ≤   2,5 m³/h   2 074 kr 2 592 kr  

 mätarstorlek Qn =      6,0 m³/h   5 000 kr 6 250 kr  

 mätarstorlek Qn = ≥ 10,0 m³/h   12 100 kr 15 125 kr  

  mätarstorlek Qn = ≥ 15,0 m³/h   21 300 kr 26 625 kr  

   

b) en avgift per m³ levererat vatten 

V, vattenförsörjning  6,01 kr 7,51 kr  

S, spillvattenavlopp   14,03 kr 17,54 kr  

eller tillsammans   20,04 kr 25,05 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-  246 kr 307 kr 

    fastighet och därmed jämställd fastighet 

    (avser hus med fler än 3 lägenheter) 

 

d) en avgift per år och varje påbörjat  85,92 kr 107,40 kr 

    100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 

 

e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning 4 476 kr 5 595 kr 

Mom 2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål reduceras 

avgiften. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift              § 14 mom 1 a) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per m3              § 14 mom 1 b) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per lägenhet     § 14 mom 1 c) 30 % 70 %   0 %   0 % 

Avgift per tomtyta      § 14 mom 1 d)  0 %  0 % 100 %   0 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Mom 3. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas 

genom mätning, tas avgift enligt § 14 mom 1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet 

och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.  
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Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt § 14 mom 1 b). Om mätning inte 

sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.  

 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.  

Mom 5. För extra mätställe (mätställe utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett 

belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt § 14 mom 1 a). Beloppet avrundas till närmast 

hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

vattenmätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VA-

nämnd. 

Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp i enlighet med 

vad som framgår av § 18.  

Mom 8. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 

dagvattenledning(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt § 14 mom 1 

b). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

   Utan moms Med moms 

En avgift per m2 allmän platsmark 0,48 kr 0,60 kr 

för bortledning av dagvatten 

§ 16 

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större 

spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden 

mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter 

den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på 

fastighetsägarens bekostnad av gällande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.  
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§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt § 14 mom 1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 14 mom 1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål. 

   V S Df Dg 

Fast avgift § 14 mom 1 a)  40 % 40 % 40 % 40 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:  

    Exkl moms Inkl moms 

Nedtagning/uppsättning av vattenmätare (särskilt besök) 904 kr 1 130 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel  503 kr 629 kr 

Montering och demontering av strypbricka  503 kr 629 kr 

Undersökning av vattenmätare  482 kr 603 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn  482 kr 603 kr 

Sönderfrusen mätare   945 kr 1 181 kr 

Förgäves besök   804 kr 1 005 kr 

Vatten från brandpost   503 kr 629 kr  

Mätning av brandpost   25,10 kr/m3 31,40 kr/m3 

 

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 

om 60 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 20 

Avgift enligt § 14 mom 1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 

enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 14 mom 1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 

16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
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Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 22 

Avgifter enligt § 14, 15 och 18 är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När 

detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 

per år. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. 
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III TAXANS INFÖRANDE  

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt § 14 mom 1, 

3 och 7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 

om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 

angivna dagen för taxans ikraftträdande.  

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas jämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Mark och Miljödomstolen. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-10-31 

DNR SN 92/2017 

Hemställan om att upphäva kommunfullmäktiges beslut avse
ende antal vård- och omsorgsboenden i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde 2009-05-26 tog kommunfullmäktige följande beslut: 
"Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det skafinnas ett särskilt bo
ende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. " 
Beslutet har ännu inte blivit genomfort och med tanke på behovet av platser på 
särskilt boende är det mycket tveksamt om det går att genomfåra. 

Idag har kommunen 31 platser på Hagen som kommer att bli 40 platser när etapp 
4 är klar under 2018. På Hemgården finns det 51 platser och på Gäsenegården 
finns det l O korttidsplatser. Totalt har vi idag 82 + l O korttidsplatser. 
2020 är det prognostiserade behovet 84-90 +l O korttidsplatser. 
2025 är det prognostiserade behovet 97 -l 04 +l O korttidsplatser. 
2030 är det prognostiserade behovet 111-120 +l O korttidsplatser. 

Kommunfullmäktiges beslut § 61 2009-05-26 ger inte socialnämnden den hand
lingsfrihet som behövs for att ta fram forslag till kostnadseffektiva lösningar på 
de närmaste årens behov av särskilda boenden. 

Beslutsunderlag 
SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-10-18 
Kommunfullmäktige § 61 2009-05-26 
Befolkningsprognos for Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskotts forslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige upphäver sitt in
riktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och 
att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. 

Inger Gustavsson (L) bifaller socialnämndens arbetsutskotts forslag till beslut. 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om forvattningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige upphäver sitt in

riktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och 
att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Hemställan avseende upphävande av KF § 61 2009-05-26. 
 
Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde 2009-05-26 tog Kommunfullmäktige följande beslut: 
”Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett särskilt boende i 
kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort.” 
Beslutet har ännu inte blivit genomfört och med tanke på behovet av platser på särskilt 
boende är det mycket tveksamt om det går att genomföra. 
 
Idag har kommunen 31 platser på Hagen som kommer att bli 40 platser när etapp 4 är klar 
under 2018. På Hemgården finns det 51 platser och på Gäsenegården finns det 10 
korttidsplatser. Totalt har vi idag 82 + 10 korttidsplatser. 
2020 är det prognostiserade behovet 84-90 +10 korttidsplatser. 
2025 är det prognostiserade behovet 97-104 +10 korttidsplatser. 
2030 är det prognostiserade behovet 111-120 +10 korttidsplatser. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 61 2009-05-26 ger inte Socialnämnden den handlingsfrihet 
som behövs för att ta fram förslag till kostnadseffektiva lösningar på de närmaste årens 
behov av särskilda boenden. 
 
Beslutsunderlag 
KF § 61 2009-05-26. 
Befolkningsprognos för Herrljunga kommun. 

 
SNAU förslag till beslut 

• Socialnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige upphäver sitt 
inriktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och att detta 
ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. 

 
 
Lennart Ottosson Andreas Johansson 
Socialnämndens ordförande Socialnämndens vice ordförande 
 
Anette Rundström 
Ledamot SNAU 
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 HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

2009-05-26 

2009-04-20 

94 

86 

 
KF § 61  
KS § 63 56/07 942 
 
Lokalutredningen (omprövning av investeringsprojekt). 
Projekt för vård och omsorg. 
 
Kommunstyrelsen har 2009-02-16 § 24 till socialnämnden och tekniska 
nämnden överlämnat utredningsmaterial från den s k lokalutredningen för 
yttrande. 
 
Beslut gällande skolprojekt har tagits av kommunfullmäktige den 10 mars 
2009. 
 
Socialnämnden har nu yttrat sig rörande lokalerna för vård och omsorg. 
Även lokalerna för nämndens två förvaltningar berörs. Yttrandet innebär 
att endast ett särskilt boende ska finnas i kommunen. Detta föreslås bli 
Hagen i Herrljunga tätort. Gäsenegården och Hemgården ändras om till s k 
trygghetsboende. I dessa lokaler ska också inrymmas hemtjänst, hemsjuk-
vård, dagverksamhet, frivilligverksamhet m m genom hyresavtal. Ägandet 
förutsätts ligga på annan än kommunen.  
 
Tekniska nämnden uttalar att man ur förvaltningssynpunkt inte har några 
erinringar mot lokalutredningen. Man anser att det skulle innebära en för-
del med ett särskilt boende.  
 
Kommunstyrelsens presidium har från vård- och omsorgsförvaltningen 
begärt kompletterande och förtydligande underlag för att klargöra innebörd 
och konsekvenser av ett beslut utifrån socialnämndens yttrande. Vård- och 
omsorgschef Mariana Andersson informerar vid kommunstyrelsens sam-
manträde. Hon framhåller därvid att lokalbehovet för handikappomsorgen 
inte är utrett ännu. 
 
Birgitta Larsson (s) förslår att kommunstyrelsen förordar att endast ett sär-
skilt boende ska finnas och att detta ska vara placerat på Hagen i Herr-
ljunga tätort (alternativ 1 med påbyggnad med en våning). 
 
Karin Carlsson (m) instämmer i Birgitta Larssons förslag. 
 
Gun-Britt Falk (kv) föreslår att två särskilda boenden ska bibehållas,  
Gäsenegården och Hemgården. Hon hänvisar till den skriftliga reservatio-
nen till socialnämndens beslut.  
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 HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

2009-05-26 

2009-04-20 

95 

87 

 
forts KF § 61 
forts KS § 63 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 
 
Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett sär-
skilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herr-
ljunga tätort. I första hand ska utbyggnad ske enligt alternativ 1, påbygg-
nad med en våning. 
 
Gun-Britt Falk (kv) och Gun Carlsson (kv) anmäler reservation mot kom-
munstyrelsens beslut. Reservation bilaga nr 3. 
______ 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar socialnämndens ordfö-
rande Kari Hellstadius (M) bland annat om de olika begrepp som ingår i 
äldreboendedelegationens betänkande (seniorbostäder, trygghetsboende, 
vård- och omsorgsboende, korttidsvård). 
 
Heléne de Leeuw (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den 
ändringen att sista meningen om påbyggnad av Hagen tas bort. Hon med-
delar att allianspartierna står bakom detta yrkande. 
 
Gun-Britt Falk (KV) föreslår att två särskilda boenden ska bibehållas, Gä-
senegården och Hemgården. Hennes förslag omfattar vidare alla punkter 
som framgår av lämnad skriftlig reservation. 
 
Petra Abrahamsson (KV) och Lejf Olsén (MP) yrkar bifall till Gun-Britt 
Falks (KV) förslag. 
 
Birgitta Larsson (S), Kerstin Johansson (S), Mats Palm (S), Håkan Blom 
(S) och Åke Henningsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med den ändring som framlagts av Heléne de Leeuw (FP). 
 
Karl-Johan Ferm (C) yrkar att s k trygghetsboende ska införas. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Heléne de 
Leeuws förslag (allianspartiernas), Gun-Britt Falks (KV) m fl förslag samt 
Karl-Johan Ferms (C) förslag. 
 
Han finner att kommunfullmäktige bifallit Heléne de Leeuws förslag (alli-
anspartiernas modifierade förslag). 
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 HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2009-05-26 96 

 
forts KF § 61 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett sär-
skilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herr-
ljunga tätort. 
 
Lejf Olsén (MP) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut. 
 
Gun-Britt Falk (KV), Ronny Andreasson (KV), Erik Röjd (KV), Kent Jo-
hansson (KV), Petra Abrahamsson (KV), Jerker Nordlund (KV), Ingemar 
Gustafsson (KV), Rolf Helmersson (KV), Gun Carlsson (KV) samt Chris-
tina Glad (KV) anmäler skriftlig reservation mot kommunfullmäktiges 
beslut (bilaga nr 7). 
______ 

Ärende 6



Ärende 7



 
Ansökan om medlemskap i Kommunalförbund Tolkförmedling Väst 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk- och översättningstjänster. Idag har förbundet 28 medlemmar. De 
kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om medlemskap i förbundet. 
Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i förbundet för att få tillgång till förbundets 
förmedling av språktolk- och översättningstjänster. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från upphandlingsansvarig. Information om Tolkförmedling Väst.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att Herrljunga kommun ansöker om medlemskap i 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Behovet att språktolk- och översättningstjänster 
kan därmed tillgodoses med hög kvalitet och leveranssäkerhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Jan Aronsson 
Upphandlingsansvarig 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Jan Aronsson,upphandlingsansvarig 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Bakgrund 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013. Uppdraget är 
att förmedla språktolk- och översättningstjänster. Leveranssäkerheten på beställda och 
förmedlade uppdrag är mycket hög. Kompetensen hos de tolkar som anlitas av 
förmedlingen är hög och alla har genomgått introduktionskurs och är godkända i skriftliga 
och muntliga prov. 
 
Herrljunga kommun köpte tolktjänster av Tolkförmedling Väst fram till sommaren 2015. 
Då förbjöds kommunalförbundet att erbjuda och förmedla tjänsterna till andra än sina egna 
medlemmar. I september 2015 upphörde möjligheten att ansöka om medlemskap i 
förbundet och har därefter varit stängd till hösten 2017. 
 
Herrljunga kommun har behov av språktolktjänster i varierande omfattning inom främst 
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, men även i andra förvaltningar kan behov 
av dessa tjänster uppkomma. 
 
En upphandling av tolkförmedlingstjänster genomfördes i samverkan med Vårgårda 
kommun under hösten 2015. Ramavtal tecknades med två stycken företag i februari 2016 
och gäller till 2017-12-31, med möjlighet att förlänga 1 plus 1 år. Endast ett av företagen 
erbjuds att förlänga avtalet till 2018-12-31. Därefter önskar beställarna åter kunna använda 
de tolktjänster som Tolkförmedling Väst erbjuder, vilket förutsätter medlemskap i 
förbundet. 
 
Inträde i förbundet kan ske tidigast 1 januari 2019. Då kan nya medlemmar köpa språktolk- 
och översättningstjänster med hög kvalitet, leveranssäkerhet och till en låg kostnad. 
 
Tjänsterna ska inte upphandlas enligt LOU då de köps och levereras inom ett 
kommunalförbund. Den beräknade kostnaden för språktolktjänster uppgår till ca 250 000 
kronor per år. 
 
Ekonomisk bedömning 
Kostnaden för inträde i förbundet fördelas på andelskapital om 1 kr/kommuninvånare per 
den 31 december 2017 samt en administrativ avgift om 25 000 kr för att täcka kostnader för 
handläggning och förberedelser för nya medlemmar. 
 
Juridisk bedömning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund organiserat med en förbundsdirektion. 
Varje medlem ska meddela Tolkförmedling Väst representanter till direktion, samråd och 
beredningsgrupp.  
 
Varje medlems fullmäktige ska besluta om ledamot och ersättare till Tolkförmedling Västs 
direktion. Enligt KL 4 kap. 23 a § är endast den som är ledamot eller ersättare i 
medlemmens fullmäktige, också valbar till förbundets direktion. Direktionen är både 
beslutande församling och styrelse. 
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Samverkan 
Samverkan är inte aktuell då tjänsterna inte finns att tillgå med egen personal. 
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Kort information om Tolkförmedling Väst 

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

Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmarna ska därmed beställa samtliga språktolk- 
och översättningstjänster av förbundet. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 
och består idag av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner.  
 

 
Förbundet leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive medlem. 
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen 
består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande administrativ verksamhet, fem lokalkontor 
samt en enhet för översättningsverksamhet. 

Ärende 7



Våra tjänster 
Förbundets tjänster innefattar språktolkning på plats, telefontolkning, distanstolkning via ljud och 
bild samt meddelandeservice. Inom översättningsverksamheten förmedlas översättningsuppdrag 
av text- och ljud. Förbundet har över 1000 tolkar och närmare 150 översättare som utför tjänster 
på cirka 100 olika språk. 

Utbildade och testade tolkar 
Kvalificerade tolkar är grunden för Tolkförmedling Västs verksamhet. Samtliga av förbundets 
tolkar är godkända i skriftliga och muntliga prov i både språk- och realiakunskaper och har 
genomgått en introduktionskurs. 
 
Tolkförmedling Väst har som målsättning att alla tolkar som anlitas av förmedlingen ska ha 
högsta möjliga kompetens. Därför erbjuder förbundet vidareutbildning och handledning samt 
stöd inför auktorisationsprov. Bland annat anordnas i samarbete med Västra Götalandsregionen 
en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Målsättningen är att alla 
tolkar ska genomgå denna utbildning. 

Kvalitetsuppföljning 
För att ständigt förbättra kvaliteten på förbundets tjänster arbetar Tolkförmedling Väst 
kontinuerligt med att följa upp avvikelser och synpunkter från såväl uppdragstagare som kunder. 

Mer information 
För mer information om förbundet, vänligen kontakta förbundssekreterare Helena Jan på telefon 
010-211 73 76  eller helena.jan@tolkformedlingvast.se. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2017-09-25 

KS § 158 DNR KS 191/2017 901 

Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kom
munallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Under nuvarande mandatperiod har önskemål om att ändra i organisationen av 
kommunstyrelsen med syfte att säkerställa ökad insyn från oppositionen 
framkommit. Nuvarande situation med både ordförande och vice ordförande från 
samma politiska block stoppar den insyn som deltagande i presidiet ger. För att 
underlätta för oppositionspartiema att få ökad insyn i ärenden och kunna påverka 
vid beredningar inrättade kommunstyrelsen ett beredande AU där, förutom 
presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om en permanent lösning 
bestående av ordförande och 2 vice ordförande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av ny organisation av kommun
styrelsen i Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av 
ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice 
ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. 
Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 
10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd 
med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

• Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, 
ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om 
organisationsändring. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Elin Alavik (L) bifaller förslaget med följande ändring; 
• Andra vice skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 60% av 

heltid. 

Elin Hegg (MP) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. 

Uldragsbestyrkande 
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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 25 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 158 

Anette Rundström bifaller förslaget tillsammans med Elin Alaviks (L) förslag men 
föreslår följande ändring; Organisationsförändringen träder ikraft 2019-01-01. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) förslag antas eller avslås och finner att det 
avslås. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - avslag för Elin Alaviks (L) förslag 
Nej - bifall för Elin Alaviks (L) förslag 

Med 6-ja röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Elin 
Alaviks (L) förslag (röstningsbilaga 1, KS § 158/2017-09-25). 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Anette Rundströms (S) förslag 
och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice 
ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. 
Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 
I 0% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd 
med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

2. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, 
ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om 
organisationsändring. 

3. Beslutet gäller från 2019-01-01. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom till: 
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§ 158/2017 Elin Alaviks (L) förslag 
Röstninqsbilaqa 1 KS § 158/2017-09-25 Tiänstgörande om oppositionsråd 

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

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KD) 
Christina Glad (KV) X X 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Simon Fredriksson (C) X X 
Tony Niva (-) 
Summa 6 5 0 
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Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal 
förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.  
 
Under nuvarande mandatperiod har önskemål om att ändra i organisationen av 
kommunstyrelsen med syfte att säkerställa ökad insyn från oppositionen framkommit. 
Nuvarande situation med både ordförande och vice ordförande från samma politiska block 
stoppar den insyn som deltagande i presidiet ger. För att underlätta för oppositionspartierna 
att få ökad insyn i ärenden och kunna påverka vid beredningar inrättade kommunstyrelsen 
ett beredande AU där, förutom presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om 
en permanent lösning bestående av ordförande och 2 vice ordförande har framförts.  

 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen 
i Herrljunga kommun 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs 
ordförande och en första vice ordförande och en andra vice ordförande tillika 
oppositionsråd. Ordförande och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan 
andre vice ordförande väljs ur oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är 
kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med 
uppdrag motsvarande 10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara 
oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

• Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens 
delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över 
för att anpassas till demokratiberedningens förslag om organisationsändring. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 

Johnny Carlsson, 
Ordförande 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 

Ärende 8



Ärende 8



Ärende 8



Ärende 8



Ärende 8



Kompletterande information i beredning av förslag från 
Demokratiberedning 2016-2017 – Inrättande av ny organisation av 
kommunstyrelsen i Herrljunga kommun. 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen föreslår  
- Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande 

och en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande 
och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande 
ska vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 10 % av heltid. Styrelsens andre vice 
ordförande ska vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

- Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning samt 
övriga dokument som påverkas av förändringen ses över för att anpassas till 
demokratiberedningens förslag om organisationsförändring. 

- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med demokratiberedningens förslag och överlämnar ärendet 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning 
av ärenden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i 
uppdrag att exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna föreslagen ny organisation för 
kommunstyrelsen samt lägga förslag till finansiering. 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom Kommunchef, genomfört förvaltningsberedning utifrån 
uppdraget; Exemplifiering – Konsekvensbeskrivning – Kostnadsberäkning – Förslag till 
finansiering. Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Inrättande av ny organisation av 
kommunstyrelsen i Herrljunga kommun”. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kompletterande information avseende exemplifiering, 
konsekvensbeskrivning, kostnadsberäkning samt förslag till finansiering i KS-ärendet ”Inrättande 
av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun” (KS 2017-09-25) och översänder 
ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Demokratiberedning 2016-2017 fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag 
för Framtiden, SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga 
kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen föreslår  
- Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande 

och en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande 
och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur 
oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande 
ska vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 10 % av heltid. Styrelsens andre vice 
ordförande ska vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 

- Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning samt 
övriga dokument som påverkas av förändringen ses över för att anpassas till 
demokratiberedningens förslag om organisationsförändring. 

- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med demokratiberedningens förslag och överlämnar ärendet 
till kommunfullmäktige för diskussion med demokratiberedningens förslag till grund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna föreslagen ny organisation för 
kommunstyrelsen samt lägga förslag till finansiering. Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende 
”Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun”. 
 
Exemplifiering 
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Demokratiberedningens förslag. Alternativ 
procentuell fördelning diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde. 
Konsekvensbeskrivningen i detta ärende utgår från kommunstyrelsens beslut.  
Konsekvensbeskrivning 
Nuvarande organisation avseende Kommunstyrelsens presidium med KSau-beredning, utgörs av 
2 kommunalråd motsvarande 160 % av heltid samt timarvodering av oppositionsföreträdare 
motsvarande 4-6 timmar per månad, 10 månader per år.  
Vid införandet av KSau som beredande organ, beräknades oppositionsföreträdare i KSau 
motsvara ca 10% av kostnaden för kommunalråd heltid. Dvs. nuvarande organisation omfattar 
160% av heltid plus 10% av heltid för oppositionsråd. 
Demokratiberedningens förslag till procentuell fördelning ligger inom nuvarande procentuell 
sammansättning och fördelning; 
Kommunstyrelsens ordförande: Kommunalråd 100% 
Kommunstyrelsens 1. Vice ordförande; Kommunalråd 10% 
Kommunstyrelsens 2. Vice ordförande; Kommunalråd 50% 
Varje 10%-ig förändring, utöver nuvarande sammansättning och fördelning, motsvarar 
kostnadsförändringar motsvarande arvoden brutto 85000:- /år.(inkl Po och pension) 
Kostnadsberäkning 
Nuvarande förslag ligger inom befintlig budgetram, uppräknas enligt plan inför 2019. 
Förslag till finansiering 
Nuvarande förslag ligger inom befintlig budgetram, uppräknas enligt plan inför 2019. 

 

Ärende 8



Ekonomisk bedömning 
Nuvarande förslag ligger inom befintlig budgetram, uppräknas enligt plan inför 2019. 
 
Juridisk bedömning 
I enlighet med gällande lagstiftning 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Försumbara miljökonsekvenser 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Urval, nominering och fastställande av representation sker inom det politiska beslutsfattandet 

 
Samverkan 
Ärendet i sig är inte föremål för samverkan, men har kommunicerats inom det ordinarie 
samverkanssystemet, CSG. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att exemplifiera, 
konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna föreslagen ny organisation för kommunstyrelsen samt 
lägga förslag till finansiering. 
Ärendet omfattar kompletterande information i beredning av förslag från Demokratiberedning 
2016-2017 – Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun. 
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~ ~ HERRUUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2017-09-25 

KS § 159 DNR KS 192/2017 901 

Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kom
munallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
ett samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan kommun
fullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalise1ing av 
kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt 
att kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas . 

Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare 
tankar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga 
kommun 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag till beslut: 
Demokratiberedning 2016-2017 föreslår fullmäktige besluta att: 

• Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens 
presidium. 

• Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande. 
• Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden är tillika Samarbetsrådet vice 

ordföranden. 
• Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, 

dä 1 iill träffas rådet när så rådet anser nödvändigt. 
• Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga 

dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till 
demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Inrättande av samarbetsråd i 

Herrljunga kommun sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herr
ljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Uidragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 159 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att demokratiberedningens förslag ska ligga till 
grund för beslutet. 

Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att bägge förslagen avslås. 

Elin Alavik (L) bifaller Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag. 

Omröstning. 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - bifall för Björn Wilhelmssons (S) förslag 
Nej - avslag för Björn Wilhelmssons (S) förslag 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå demokrati
Beredningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag (röstningsbilaga 1, 
KS § 159/2017-09-25 ). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås . 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Samtliga partigrupper i Herr ijunga kommun 
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§ 159/2017 Björn Wilhelmssons 
Röstningsbilaga 1 KS § 159 /2017-09-25 Tiänstqörande (S) avslagsförslag 

JA NEJ Avstår 

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

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (L) 
Fredrik Svensson (KO) 
Christina Glad (KV) X X 
Göran Elfvinq (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Simon Fredriksson (C) X X 
Tony Niva (-) 
Summa 7 4 0 
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Remiss - Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal 
förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av ett 
samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalisering av kontakterna mellan 
presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att 
kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.  
 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. 

 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
 
Förslag till beslut 

• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Inrättande av samarbetsråd i 
Herrljunga kommun sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga 
kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 
 
 
Johnny Carlsson, 
ordförande 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Samtliga partigrupper i Herrljunga kommun 
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Kompletterande information i beredning av förslag från 
Demokratiberedning 2016-2017 – Inrättande av Samarbetsråd i 
Herrljunga kommun. 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen har behandlat frågan om inrättande av samarbetsråd. För att öka 
kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en 
formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I en 
tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens 
politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.  
Ett samarbetsorgan kan ges speciella uppgifter vid exempelvis tillsättandet av utredningar och/eller 
beredningar, samt vara allmänt den kommunikationspunkt, som är ett måste mellan det beslutande 
och det verkställande organet i kommunen.  
Förslaget är att Samarbetsrådet består av presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå Demokratiberedningens förslag till 
Samarbetsråd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
inrättande av Samarbetsråd i Herrljunga kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom Kommunchef, genomfört förvaltningsberedning utifrån 
uppdraget; Exemplifiering – Konsekvensbeskrivning – Kostnadsberäkning – Förslag till 
finansiering. 
  
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar i Herrljunga 
kommun”. 

 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kompletterande information avseende exemplifiering, 
konsekvensbeskrivning, kostnadsberäkning samt förslag till finansiering i KS-ärende ”Inrättande av 
Samarbetsråd i Herrljunga kommun” (KS 2017-09-25) och översänder ärendet till 
kommunfullmäktige. 
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Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Vem som ska ha beslutet för vidare handläggning eller beslut 
Vem som ska ha beslutet för kännedom 

 
Bakgrund 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen 2016-2017 har, bland andra ärenden, behandlat ärendet ”Alternativ 
styrmodell för den politiska organisationen för Herrljunga kommun”. Den ”Alternativa 
styrmodellen för den politiska organisationen för Herrljunga kommun” omfattade ett idéförslag, att 
avveckla befintlig facknämndstruktur och övergå till politisk styrande organisation med 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. I idéförslaget beskrevs Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens olikartade ansvar och ledande respektive styrande roller. Redskapet och 
möjligheterna med ”Fullmäktigeberedningar” beskrevs i samband med idéförslaget.  
Demokratiberedningen skickade ut ärendet på remiss till partigrupperna. Beredningen beslutade, i 
enlighet med partigruppens yttranden, att inte arbeta vidare med en större organisationsförändring. 
 
Demokratiberedningens övriga behandlade frågeställningar och ärenden redovisas i 
Demokratiberedningens slutrapport. En del av slutrapporten omfattar tillsättande av 
fullmäktigeberedningar. 
Demokratiberedningen föreslår tillsättande av fullmäktigeberedningar med följande delförslag; 
- Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för framtagande av 

uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för fullmäktigeberedningar 
- Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas förändringen, ses över för att 

anpassas till demokratiberedningens förslag 
- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 
Vidare har Demokratiberedningen behandlat frågan om inrättande av Samarbetsråd.  
För att öka kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en 
formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse.  
I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens 
politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.  
Ett samarbetsorgan kan ges speciella uppgifter vid exempelvis tillsättandet av utredningar och/eller 
beredningar, samt vara allmänt den kommunikationspunkt, som är ett måste mellan det beslutande 
och det verkställande organet i kommunen.  
Förslaget är att Samarbetsrådet består av presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
 
Förslaget omfattar följande beslutspunkter; 
- Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 
- Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande 
- Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden, är tillika Samarbetsrådets vice ordförande 
- Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, därtill träffas rådet 

när så rådet anser nödvändigt. 
- Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga dokument som påverkas av 

förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. 
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- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
  
Kommunstyrelsen beslutade (2017-09-25) föreslå kommunfullmäktige avslå 
Demokratiberedningens förslag avseende inrättande av Samarbetsråd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
”Inrättande av Samarbetsråd” i Herrljunga kommun  
 
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Inrättande av Samarbetsråd” i Herrljunga kommun”. 

 
 
 
Exemplifiering 
Samarbetsrådet består enligt förslaget av fullmäktiges presidium och kommunstyrelsens 
presidium. Uppdraget och ansvaret är ett utökat formellt uppdrag för resp. presidium. 
 
Exemplifieringen omfattar 6 protokollförda formella sammanträden för Samarbetsrådet á ca. 3 
timmar, varav 3 sammanträden på våren och 3 sammanträden på hösten. 
Bedömningen är att representanternas årsarvoden inkluderar uppdraget i Samarbetsrådet. En 
förändring av nivåerna för årsarvoden är inte omhändertaget i nedanstående beräkning av 
utökade kostnader.   
 
Samarbetsrådets arbetsförutsättningar ska kvalitetssäkras och rättssäkerheten ska garanteras, 
vilket kräver förvaltningsstöd i olika former.  
Kommunchef medverkar i sammanträden för Samarbetsrådet. 
Sammanträdena ska protokollföras och Samverkansrådet kräver beredning före genomförande 
av Samarbetsrådets sammanträde, med därtill hörande administrativa insatser, före, under och 
efter beredningen av Samarbetsrådet och före, under och efter sammanträdet med 
Samarbetsrådet.  
Erforderligt förvaltningsstöd bedöms omfatta 6 + 8 timmar = 14 timmar per genomförande av 
sammanträde med Samarbetsrådet. 
Samarbetsrådets 6 sammanträden/år kräver förvaltningsstöd omfattande ca 6x14 timmar = 84 
timmar.  
 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att kvalitetssäkra kommunikationen mellan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen genom 
dess presidier, kan ske i olika former. Ett alternativ är att skapa formella protokollförda 
sammanträden med tydliga mandat avseende styrning av Samarbetsrådet. Formellt kan 
fastställas i vilken omfattning Samarbetsrådet ska sammanträda med tillfredställande frekvens 
och efter behov.   
 
I praktiken sker kommunikationen mellan de personer, vilka givits olika förtroendeuppdrag, i den 
politiskt styrande organisationen för Herrljunga kommun. I förtroendeuppdraget ligger ett stort 
mått av personligt ansvar för hur kommunikationen mellan personerna och funktionerna 
hanteras.  
Överläggningar mellan partiers företrädare och förtroendevalda kan även ske under mer 
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informella former. Det är av stor vikt att skilja på, vanligen förekommande informella 
överläggningar och formella protokollförda samarbetsformer.  
Det är vidare viktigt att rättssäkerheten är garanterad vid genomförande av olikartade 
sammanträdesformer respektive överläggningar samt att rollernas mandat och ansvarsfrågan 
alltid är tydlig och klarlagd för samtliga parter.  
Kommunstyrelsens ansvar och roll är tydligt beskriven i Kommunallagen. 
 
Sammantaget genomförs ca 65 formella beslutssammanträden inom organisationen, tillkommer 
motsvarande antal beredningssammanträden, sammanlagt ca 130 sammanträden. 
Förvaltningsorganisationen är anpassad därefter. 
Förslaget om påbyggnad med formellt Samarbetsråd i den politiskt styrande organisationen är 
noggrant beskrivet i Demokratiberedningens förslag. Samarbetsrådets sammanträden ska ingå i 
den kommunala mötesplaneringen. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet åläggs enligt 
förslaget, kommunfullmäktiges ordförande resp. vice ordföranden. 
 
 
Kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkningen är grundad på beskrivningen i exemplifieringen ovan. 
 
Arvodesberäkning 
Arvoden avseende representanterna i Samarbetsrådet bedöms ingå i respektives ansvar som 
ordförande resp. vice ordförande.  
Nivåförändringar på årsarvoden med anledning av förändrade uppdragsinnehåll är ej 
medräknade i kostnadsberäkningen. 
Slutsats: Ökade kostnader beräknas vid eventuella nivåförändringar på årsarvoden. 
 
Administrationsberäkning 
Förvaltningsstöd avseende beräknade 84 arbetstimmar motsvarar ca 5% av heltidsanställning 
(inkl semester). 
5% av en heltidsanställning motsvarar brutto ca 30 tkr/år. 
Slutsats: Ökade kostnader beräknas till brutto 30 tkr/år. 
 
 
Förslag till finansiering 
Nuvarande budgetförutsättningar täcker inte beräknade utökade kostnader.  
- Ej beräknade kostnadsökningar avseende eventuella nivåförändringar för årsarvoden bör 

omhändertas i budgetbeslut 2019-2021 
- Ökade kostnader avseende förvaltningsstöd med 30 tkr/år bör omhändertas i budgetbeslut 

2019-2021. 
 

 
Ekonomisk bedömning 
Beroende på eventuella förändringar avseende nivåer för årsarvoden bör kostnaderna beräknas i 
samband med budgetbeslut 2019-2021. 
Beräknade tillkommande kostnader avseende förvaltningsstöd bör omhändertas i budgetbeslut 
2019-2021. 

 
Juridisk bedömning 
I enlighet med gällande lagstiftning. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Försumbara miljökonsekvenser. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Urval, nominering och fastställande av representation sker inom det politiska beslutsfattandet. 

 
Samverkan 
Ärendet i sig är inte föremål för samverkan, men har kommunicerats inom det ordinarie 
samverkanssystemet, CSG. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att exemplifiera, 
konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna ”Inrättande av Samarbetsråd” i Herrljunga kommun samt 
lägga förslag till finansiering. 
Ärendet omfattar kompletterande information i beredning av förslag från Demokratiberedning 
2016-2017 – ”Inrättande av Samarbetsråd” i Herrljunga kommun”. 
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~ g HERRLJUNGA KOMMU' 

I KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2017-09-25 

KS § 157 DNR KS 193/2017 901 

Tillsättande av fullmäktigeberedningar 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande processen vid 
tillsättande av fullmäktigeberedningar. 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare 
tankar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar 

Förslag till beslut 
Demokratiberedningens förslag: 

• Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för 
framtagandet av uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för 
fullmäktige beredningar. 

• Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas av 
förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. 

• Beslutet gäller från 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Tillsättande av fullmäktige

beredningar sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga 
kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går 
enligt demokratiberedningens förslag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokrati

beredningens förslag. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

' Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Tillsättande av fullmäktigeberedningar 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal 
förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande processen vid 
tillsättande av fullmäktigeberedningar. Demokratiberedning 2016-2017 föreslår att ansvaret 
för formulering av mandat och uppdragsbeskrivning läggs på fullmäktiges presidium. 
Därefter följer sedvanlig beredning av kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut i 
fullmäktige. 

 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. 

 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
 
Förslag till beslut 

• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Tillsättande av fullmäktigeberedningar 
sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 
 
 
Johnny Carlsson, 
ordförande 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Samtliga partigrupper i Herrljunga kommun 
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Kompletterande information i beredning av förslag från 
Demokratiberedning 2016-2017 – Tillsättande av 
fullmäktigeberedningar. 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen föreslår tillsättande av fullmäktigeberedningar med följande delförslag; 
- Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för framtagande av 

uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för fullmäktigeberedningar 
- Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas förändringen, ses över för att 

anpassas till demokratiberedningens förslag 
- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutade överlämna ärendet direkt till kommunfullmäktige för diskussion med 
demokratiberedningens förslag till grund. 
 
Demokratiberedningen har även behandlat frågan om inrättande av samarbetsråd. För att öka 
kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en 
formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I en 
tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens 
politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.  
Ett samarbetsorgan kan ges speciella uppgifter vid exempelvis tillsättandet av utredningar och/eller 
beredningar, samt vara allmänt den kommunikationspunkt, som är ett måste mellan det beslutande 
och det verkställande organet i kommunen.  
Förslaget är att Samarbetsrådet består av presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Samarbetsrådet ska enligt förslaget även vara ett formaliserat forum för samråd avseende 
förberedelser och avstämningar avseende eventuella fullmäktigeberedningars uppdrag, mandat och 
sammansättning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
tillsättandet av fullmäktigeberedningar i Herrljunga kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom Kommunchef, genomfört förvaltningsberedning utifrån 
uppdraget; Exemplifiering – Konsekvensbeskrivning – Kostnadsberäkning – Förslag till 
finansiering. 

 
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar i Herrljunga 
kommun”. 
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Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
och 
 
Bilaga:  
Sveriges kommuner och landsting, Fullmäktigeberedningar, Seminariedokumentation 2014-12-09. 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kompletterande information avseende exemplifiering, 
konsekvensbeskrivning, kostnadsberäkning samt förslag till finansiering i KS-ärende ”Tillsättande 
av fullmäktigeberedningar i Herrljunga kommun” (KS 2017-09-25) och översänder ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 

    
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Vem som ska ha beslutet för vidare handläggning eller beslut 
Vem som ska ha beslutet för kännedom 
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Bakgrund 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen 2016-2017 har, bland andra ärenden, behandlat ärendet ”Alternativ 
styrmodell för den politiska organisationen för Herrljunga kommun”. Den ”Alternativa 
styrmodellen för den politiska organisationen för Herrljunga kommun” omfattade ett idéförslag, att 
avveckla befintlig facknämndstruktur och övergå till politisk styrande organisation med 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. I idéförslaget beskrevs Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens olikartade ansvar och ledande respektive styrande roller. Redskapet och 
möjligheterna med ”Fullmäktigeberedningar” beskrevs i samband med idéförslaget. 
Demokratiberedningen skickade ut ärendet på remiss till partigrupperna. Beredningen beslutade, i 
enlighet med partigruppens yttranden, att inte arbeta vidare med en större organisationsförändring.  
 
Demokratiberedningens övriga behandlade frågeställningar och ärenden redovisas i 
Demokratiberedningens slutrapport. En del av slutrapporten omfattar tillsättande av 
fullmäktigeberedningar. 
 
Demokratiberedningen har behandlat frågan om tillsättandet av fullmäktigeberedningar. Beslutet 
om att tillsätta en fullmäktigeberedning fattas av fullmäktige med sedvanlig beslutsgång via 
kommunstyrelsen. Detta regleras i kommunallagens 3 kap § 7.  
Beredningen har utrett och behandlat frågan vem som ska ansvara för uppdragsbeskrivning och 
formulering av mandat för en fullmäktigeberedning. Beredningen föreslår att ansvaret för 
formulering av mandat och uppdragsbeskrivning läggs på fullmäktiges presidium. Därefter följer 
sedvanlig beredning av kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut i fullmäktige.  
 
Demokratiberedningen föreslår tillsättande av fullmäktigeberedningar med följande delförslag; 
- Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för framtagande av 

uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för fullmäktigeberedningar 
- Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas förändringen, ses över för att 

anpassas till demokratiberedningens förslag 
- Beslutet gäller från 2018-11-01. 
 
Demokratiberedningen har även behandlat frågan om inrättande av samarbetsråd. För att öka 
kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en 
formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I en 
tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens 
politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.  
Ett samarbetsorgan kan ges speciella uppgifter vid exempelvis tillsättandet av utredningar och/eller 
beredningar, samt vara allmänt den kommunikationspunkt, som är ett måste mellan det beslutande 
och det verkställande organet i kommunen.  
Förslaget är att Samarbetsrådet består av presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Samarbetsrådet ska enligt förslaget även vara ett formaliserat forum för samråd avseende 
förberedelser och avstämningar avseende eventuella fullmäktigeberedningars uppdrag, mandat och 
sammansättning. 
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Kommunstyrelsen beslutade (2017-09-25) överlämna ärendet direkt till kommunfullmäktige för 
diskussion med demokratiberedningens förslag till grund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
tillsättandet av fullmäktigeberedningar i Herrljunga kommun  
 
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar i Herrljunga 
kommun”. 

 
 
 
Exemplifiering 
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Demokratiberedningens förslag. 
Exemplifieringen omfattar inrättande av 2 fullmäktigeberedningar, med 7 utsedda 
beredningsrepresentanter. Fullmäktigeberedningarna bedöms genomföra 8 protokollförda 
sammanträden per år á 4 timmar samt motsvarande beredning av fullmäktigeberedningarnas 
sammanträden. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I Sveriges kommuner och Landstings seminariedokumentation (2014-12-09) finns styrkor 
och svagheter, risker och möjligheter beskrivna vid tillsättandet av 
fullmäktigeberedningar. 
 
Herrljunga kommun har fastställt politisk styrande organisation med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 4 facknämnder samt Servicenämnder. 
Sammantaget genomförs ca 65 formella beslutssammanträden inom organisationen, 
tillkommer motsvarande antal beredningssammanträden, sammanlagt ca 130 
sammanträden. Förvaltningsorganisationen är anpassad därefter.  
Av kommunfullmäktiges fastställda reglementen till nämnderna framgår respektive 
nämnds ansvar avseende den pågående bedrivna verksamheten och planering för 
framtida verksamhet utifrån Vision 2020 med därtill hörande gemensamma 
inriktningsmål. 
Kommunstyrelsens reglemente beskriver kommunstyrelsens totala ledningsansvar i 
enlighet med kommunallagen och ett tydligt övergripande ansvar avseende styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll vari ingår kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolag 
och nämnder (Kommunstyrelsens reglemente). 
 
Vid införande av redskapet fullmäktigeberedningar är det av stor vikt att risken för 
dubbelkommando för verksamhetsansvaret och framtidsplanering utifrån 
facknämndernas och kommunstyrelsens totala ansvar, elimineras. 
 
Fullmäktigeberedningar tillsätts för mandatperiod och/eller tidsbegränsat för särskilda 
avgränsade uppdrag.  
Till respektive fullmäktigeberedning ska väljas ordförande och vice ordförande. 
 

Ärende 10



Se även bilaga ”Sveriges kommuner och landsting, Fullmäktigeberedningar, 
Seminariedokumentation 2014-12-09”. 
 
Vid tillsättande av fullmäktigeberedningar som ett aktivt redskap i den politiska 
styrningen är det av stor vikt att resurser ställs till förfogande för att säkerställa kvalitet 
i beredningarnas arbete med det erforderliga förvaltningsstöd, som därmed följer. 
Tillsättande av fullmäktigeberedningar kräver tillskott av resurser till den politiskt 
styrande organisationen.  
Bemanningen på avdelning ”Administration och kommunikation” samt övrig 
verksamhet, är anpassad till nuvarande organisation och bedöms behöva förstärkas vid 
införande av redskapet fullmäktigeberedningar. 
 
Kostnadsberäkning 
Eventuella arvodesförändringar avseende nivåer för förtroendeuppdrag är ej medräknade då 
dessa inte går att förutse. 
 
Beräkning kostnader för arvoden 
Fullmäktigeberedning 1:  7 beredningsrepresentanter x  8 protokollförda sammanträden per 
år x 4 timmar = 224 arvodestimmar (56 ”första timmes arvodering” + 168 ”nästkommande- 
timmes-arvodering” =60 tkr inkl. PO-påslag och pensionskostnader. 
Fullmäktigeberedning 2: 7 beredningsrepresentanter x  8 protokollförda sammanträden per  
år x 4 timmar = 224 arvodestimmar (56 ”första timmes arvodering” + 168 ”nästkommande- 
timmes-arvodering” = 60 tkr inkl. PO-påslag och pensionskostnader. 
 
Tillkommer kostnader för ordförande och vice ordförande. 
Tillkommer kostnader för förlorad arbetsförtjänst, ev reskostnadsersättningar, ev. 
förrättningsarvoden,  vilket inte är beräknat. 
 
Slutsats:  
Med exemplifieringen som grund är den totala kostnaden avseende arvodesberäkning till minst 
120 tkr (Brutto). 
 
Beräkning kostnader för administration inkl. registratur, sekreterarskap, kommunikation samt 
verksamhetsexpertis och/eller verksamhetschefer 
Fullmäktigeberedning 1 och 2: 
Administration inkl. registratur, sekreterarskap samt kommunikation beräknas utifrån 2x8 
protokollförda sammanträden och 2x8 protokollförda beredningssammanträden inför 
fullmäktigeberedningarnas sammanträden.  
 
För facknämnd beräknas ca 35 % + 25 % tjänst av heltid för motsvarande ansvar och uppdrag 
inkl. sammanträdesberedning och registratur + del av kommunikatörstjänst + vid behov 
medverkan från verksamhetsspecialist resp. verksamhetschef/förvaltningschef/kommunchef.  
Facknämnd har ca 9-10 nämndsammanträden per år. 
 
Beräkningen utgår sammantaget från 2 x 50% tjänst av heltid inkluderande samtliga bedömda 
berörda tjänster. 
 
Total beräknad kostnad administration inkl. registratur, sekreterarskap, kommunikation samt vid 
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behov verksamhetsspecialister resp verksamhetschefer/förvaltningschefer: 
100 % tjänst av heltid motsvarar bruttokostnad om 550 tkr (inkl Po-påslag och pensionsavgift). 
 
Total beräknad utökad kostnad vid införande av fullmäktigeberedningar enligt exemplifiering: 
Arvodesberäkning: 120 tkr/år 
Administrationsberäkning: 550 tkr/år 
 
Slutsats:  
Med exemplifieringen som grund beräknas utökade kostnader för tillkommande arvodering och 
erforderligt utökat förvaltningsstöd till 670 tkr/år. 
 
 
 
Förslag till finansiering 
Nuvarande budgetförutsättningar täcker inte beräknade utökade kostnader.  
- Kommunfullmäktige bör erhålla tillskott vid budgetplanering 2019-2021 med motsvarande 

120 tkr/år 
- Avdelning avseende administration och kommunikation bör erhålla budgettillskott vid 

budgetplanering 2019-2021 med motsvarande 550 tkr/år. 
 

 
Ekonomisk bedömning 
Den befintliga fastställda politiskt styrande organisationen för Herrljunga kommun erfordrar 
förvaltningsstöd bestående av olika kompetenser. Till dessa kompetenser hör administrativa delar, 
såsom registrator, sekreterarskap och kommunikationsinsatser samt verksamhetsexpertis och/eller 
verksamhetschefsinsatser. Vid påbyggnad av den politiskt styrande organisationen, utöver 
fastställda kommunfullmäktige, kommunstyrelse och facknämnder, tillkommer ytterligare 
kostnader för den politiskt styrande organisationen och erfordras ytterligare påbyggnad av 
förvaltningsstöd genom olika kompetenser. 
 
Vid beslut om genomförande av påbyggnad av fullmäktigeberedningar är det av stor vikt att 
kvalitetssäkra fullmäktigeberedningarnas arbetsförutsättningar. Fullmäktigeberedningar ska erhålla 
motsvarande administrativt och kommunikativt stöd, som övriga delar av den politiskt styrande 
organisationen.    
 
Tillsättande av fullmäktigeberedningar enligt exemplifiering innebär beräknade utökade kostnader 
motsvarande; 
Fullmäktige: 120 tkr/år 
Förvaltningsorganisation: 550 tkr/år 
Totalt: 670 tkr/år 
 
Tillkommer kostnader för fullmäktigeberedningarnas ordförande och vice ordförande liksom 
kostnader för förlorad arbetsförtjänst, ev. reskostnadsersättningar, ev. förrättningsarvoden,  vilka 
inte är beräknade. 
Eventuella nivåförändringar avseende arvoden är ej omhändertagna i beräkningen. 

 
Kommunchefens bedömning:  
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Vid beslut om tillsättning av fullmäktigeberedningar enligt Demokratiberedningens förslag, 
beräknas behoven av utökad arvodesbudget och utökat förvaltningsstöd motsvara 670 tkr/år, vilket 
bör omhändertas i budgetbeslut 2019-2021. 

 
Juridisk bedömning 
I enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Försumbara miljökonsekvenser. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Urval, nominering och fastställande av representation sker inom det politiska beslutsfattandet. 

 
Samverkan 
Ärendet i sig är inte föremål för samverkan, men har kommunicerats inom det ordinarie 
samverkanssystemet, CSG. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att exemplifiera, 
konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar” i Herrljunga 
kommun samt lägga förslag till finansiering. 
Ärendet omfattar kompletterande information i beredning av förslag från Demokratiberedning 
2016-2017 – ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar i Herrljunga kommun”. 
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Förord 
Under de senaste mandatperioderna har allt fler kommuner, landsting och 
regioner beslutat inrätta fullmäktigeberedningar. Syftet har oftast varit att 
vitalisera fullmäktige men också uppdraget som förtroendevald. Den här 
dokumentationen är från ett seminarium som genomfördes i december 2014. 

Ett stort tack till de kommuner och landsting som bidragit till 
kunskapsutvecklingen ! 

Stockholm i december 2014 

Kjell-Åke Eriksson 

Anna Lindström 

Avdelningen för Ekonomi och styrning 

Fullmäkiigeberedningar 3 
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KAPITEL 

Fullmäktige 

I kommunallagen finns bestämmelsen om att det i varje kommun och landsting 
ska finnas en beslutande församling - fullmäktige . I många fall beskrivs 
fullmäktige som "den högsta beslutande församlingen". I fullmäktige är 
ledamöterna valda av folket vid de allmänna valen. Övriga uppdrag tillsätts av 
fullmäktige . Kommunallagen fastställer vilka beslut som fullmäktige inte får 
delegera till styrelse eller nämnd. Dessa är av principiell beskaffenhet eller av 
annan större vikt för kommunen eller landstinget. Kommunallagen ger också 
fullmäktige möjlighet att själv bereda vissa frågor samt att ställa krav på 
återredovisning från nämnder och styrelse. 

fullmiiktie~s uppcirng skulle också kunna beskrivas som: 

1. Uppdraget som demokratisk arena där politiken synliggörs och där 
besluten fattas. 

2. Uppdraget att fatta beslut i valärenden bl a utse nämnder och styrelser. 

3. Uppdraget att fatta beslut om förutsättningar för verkställighet tex mål, 
budget mm 

4. Uppdraget att fatta beslut om principiella frågor av mer innehållsmässig 
karaktär t ex strategiska planer 

5. Uppdraget att pröva ansvar 

I realiteten har fullmäktige allt mer kommit att ses som en församling som i 
praktiken legitimerar beslut som redan är fattade i styrelse/ nämnder. Detta har 
bland annat fått konsekvensen att fullmäktige beskrivs som ett 
"transportkompani" och att delar av fullmäktiges ledamöter upplever att 
uppdraget är oviktigt och ointressant. 

Om man kritiskt granskar den utveckling som skett ser man att fullmäktige inte 
utnyttjat de möjligheter som finns för att vara en aktiv part i styrningen. Vill 
man vitalisera fullmäktige bör man först och främst lyfta fram de verktyg som 
faktiskt finns och att utveckla kunskap och erfarenheter utifrån dessa . 

Att lämna gamla spår och hitta nya vägar 

Vilken funktion bör fullmäktige ha, beredande och beslutande eller enbart 
legitimerande? Vad finns det för alternativa vägar? 

Fullmäktigeberedrnngar 

1 

4 
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Oavsett organisationsmodell har diskussionen om att stärka fullmäktige länge 
funnits på agendan för demokratiutveckling i landets kommuner och landsting. 
Många olika projekt och förbätt1ingsförslag har sjösatts men få konkreta resultat 
har uppnåtts. Utvecklingsarbetet har framförallt fokuserat på frågor som 
talmiider, möblering, ljussättning och till viss del vilka arbetsfonner som skulle 
kunna komplettera de formella beslutsmötena. 

Om utgångspunkten är att diskutera vad det i praktiken betyder att fullmäktige 
är den beslutande församlingen kommer diskussionen mera att handla om 
fullmäktige som beslutsfattare, uppdragsgivare och ansvarsprövare kombinerat 
med kommunallagens möjligheter att fullmäktige själv bereder vissa frågor. 

Bilden nedan visar fyra fullt möjliga scenarier för fullmäktiges funktionssätt. 
Alla fyra är juridiskt rätt men skillnader är att de förtroendevalda har olika 
aktörskap. Konsekvensen blir att även övriga politiska institutioner som 
styrelse, nämnder m fl får förändrade uppdrag beroende på vilken position 
fullmäktige intar. 

Beredande i vissa frågor 

"Pratklubb" 

Legi
timerande 

Transportkompani 

Aktiv part i styrning 

En genomtänkt 
uppdragsgivare 

Aktiv uppdragsgivare 

Ingen egen beredning 

Den bild som ofta förknippas med fullmäktige är som ett "transportkompani" 
där uppdraget framförallt är att legitimera andras förslag till beslut, formalisera 
besluten och att göra beslutsprocessen transparent. Fullmäktigesammanträden 
upplevs som välregisserade föreställningar där de ledande partiföreträdarna 
debatterar sina ståndpunkter. Att debatten leder fram till nya alternativ och 
ställningstaganden är sällsynt. 

Ett vanligt försök att stärka fullmäktige och uppdraget som förtroendevald blir 
att tillsätta fullmäktigeberedningar. Om beredningarna inte får reella uppdrag 
och resurser samt om deras arbete inte påverkar fullmäktiges dagordning och 
beslut upplevs dessa beredningar som "pratklubbar". Ledamöterna får nya 
ibland spännande uppdrag men som tenderar till att bli meningslösa eftersom 
det inte påverkar beslutsprocesserna och fullmäktige som beslutande 
församling. 

Att röra sig i en utvecklingsriktning som också innebär att fullmäktige ska vara 
en genomtänkt uppdragsgivare kräver att inte bara nya organisatoriska enheter 
skapas utan att ledarskap, organisationskultur mm förändras. Ett fullmäktige 
som en "aktiv uppdragsgivare" lämnar tydliga uppdrag för beredningen av ett 

Fullmäkligeberedningar 5 
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ärende, ställer krav på att bli involverad under beredningsprocessen och på att 
utifrån fattade beslut få återredovisning från nämnder och styrelse. Däremot 
bereder inte fullmäktige själv några frågor. 

Att vara en "aktiv part i styrning" innebär att fullmäktige dessutom själv 
bereder vissa frågor. Det kan vara frågor av mera långsiktig och strategisk 
karaktär som en översiktsplan, skolplan eller liknande. Arbetssättet betyder att 
styrelse och nämnder utifrån kommunallagens krav ges möjlighet att yttra sig 
över de förslag som beredningarna arbetat fram. Att se fullmäktige som en aktiv 
part i styrning innebär att de direkt valda förtroendevalda blir involverade i flera 
steg än själva beslutsfattandet nämligen att: ta initiativ, problemformuleringen, 
bereda ärendet, skapa förslag men också att följa upp vad som skett. 

Fullmäktigeberedningar 6 
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KAPITEL 

Fullmäktige beredningar 
Allt fler kommuner, landsting och regioner ser ett behov av att stärka 
fullmäktiges roll i styrningen. I praktiken innebär det att allt fler imättar 
fullmäktigeberedningar. Ibland i kombination med att samtliga 
verksamhetsnämnder avvecklas. Beredningarna tillsätts för en mandatperiod 
men kan också tillsättas för en mandatperiod men kan också tillsättas för ett 
visst uppdrag dvs att de är tillfälliga. En tillfällig beredning avslutar sitt uppdrag 
när beredningen fullgjort uppdraget de fått av fullmäktige. I uppdragen ingår 
ofta att genomföra medborgardialoger under beredningsprocessen men också att 
följa upp fattade beslut för återredovisning till fullmäktige. 

Beredningarna får i huvudsak två olika uppdrag: 

Ta fram kunskapsunderlag inför fullmäktiges budget- och planeringsprocess. 

Bereda fullmäktiges långsiktiga program och policies. 

En fullmäktigeberedning kan, till skillnad från en nämnd, endast ha 
beredningsuppdrag. Att ansvara för förvaltning och verkställigheten av 
fullmäktiges beslut kan således inte läggas på en beredning. 

Utvärderingar visar att uppdraget som beredningsledamot å ena sidan kan 
upplevas frustrerande eftersom man inte ansvarar för verkställigheten. Å andra 
sidan upplever andra att de äntligen kan lämna sammanträdesbordet för att 
utveckla ett medborgarföreträdarskap på riktigt. 

Kommunallagen 
Kommunallagen (KL) innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26-28 §§ KL 
följer att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 
berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges 
tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges till- fälle att yttra sig i ett ärende 
som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en annan syn 
på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ären- det läggs fram 
för fullmäktige . Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om for- merna 
för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena på sakliga grunder 
bestämma om beredningens omfattning. 

l kommunallagen finns ett antal paragrafer som reglerar förutsättningarna och 
uppdrag för fullmäktigeberedningama. 

Fullmäktigeberedningar 
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Fu!lmäktigcbcrcdningar KL 3 KAP.7 § 

För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall 
avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. 

En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dönar. En 
sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det. 

Proportionella va] KL 5 KAP 46§ 

Under de förutsättningar som anges i 2§ i lagen om proportionellt valsätt skall 
följande val vara proportionella: 

1. V al till ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

2. 

3. 

4. 

Ärenden i fu]]mäktige KL 5 KAP 23 § 
Ärenden i fullmäktige får väckas av 
4. En fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det 

Hur ärenden bereds KL 5 KAP 26 §- 28 § 

26 § 

Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning 

27§ 

Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges möjlighet att yttra sig. 

28 § 
Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en 
annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gj011 det 

Anmärkning från revisorerna KL 9 KAP 17§ 

Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i 
revisinsberättelsen. 

Anmärkning får riktas mot 

• Nämnder och fullmäktigeberedningar, samt 

• De enskilda förtroendevalda i sådana organ 

Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet 
tillstyrks eller ej. 
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Fullmäktiges arbetsordning 

J fullmäktiges arbetsordning fastställer fullmäktige vad som ska gälla för de 
egna beredningarnas uppdrag. 

J fullmäktiges arbetsordning kan bl a följande var angivet: 

• Antal ordinarie fullmäktigeberedningar, deras namn samt när val till 
beredningarna ska hållas. 

• Antal ledamöter och ersättare. Att man bland dessa ska välja en ordf 
och v ordf. 

• Om beredningen får väcka ärenden inom sitt uppgiftsområde. 

• Att fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss 
fråga . Fullmäktige beslutar för varje särskild beredning hur många 
ledamöter och ersättare det ska finnas samt den särskilda beredningens 
mandattid. 

• Om beredningens möten ska vara offentliga. 

Fullmäktigeberedningamas sammansättning 
Ledamöter i beredningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. 
Lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas men kan frångås om enighet 
råder. 

Valbar till ledamot eller ersättare är den som vid tidpunkten uppfyller de krav 
som ställs i 4kap 3§§ KL. Det är möjligt att till fullmäktigeberedningar välja 
även personer som inte redan är förtroendevalda. Den person som fullmäktige 
väljer till ledamot i en beredning och som inte redan är förtroendevald kommer 
därför att bli fö1troendevald i och med detta. 

Det st1ider mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöter och ersättare i 
en beredning måste vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan 
bestämmelse innebär att man ställt ett lokalt valbarhetskrav, vilket inte är 
tillåtet. 

Det behöver inte finnas ersättare till beredningens ledamöter. 

Från initiativ till valärende 
Att tillsätta en beredning kräver en förberedelse innan arbetet väl kan starta. 

F ullmäk ligeberedrnngar 

I. Initiativet att tillsätta en beredning kan tas av alla med initiativrätt. 

2. Styrelsen bereder ärendet och föreslår fullmäktige tillsätta en beredning 
för en särskild fråga eller grupp av frågor. Beredningens uppdrag 
fastställs. Fullmäktige beslutar om antalet ledamöter, ersättare och 
beredningens mandattid. 

3. Val av ledamöter till beredningen är ett särskilt ärende. 

4. Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en ordf och v ordf. 
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KAPITEL 

Fullmäktiges arbetsordning 
I SKLs cirkulär 11 :45 "Underlag för normalarbetsordning för lokala 
bedömningar" finns ett avsnitt särskilt om fullmäktigeberedningar. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. 
Där stad-gas bl.a. (3 kap. 7 § KL) att fullmäktige rar inrätta 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. I det följande ges exempel på bestämmelser om 
fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta motiveras 
bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder 
reduceras. Vilka bestämmelser som behövs och hur de ska vara utformade 
beror givetvis på den organisation 11om 11ka finnas. 

1 §De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige för den löpande mandatperioden ... (antalet) ordinarie 
fullmäktigeberedningar. 
Valen förrättas på ett sammanträde som håJJs före utgången av 
december. 
Alt. Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer 
styrelsen och övriga nämnder. 

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts till ledamöter. 

3 §De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, 
allmänna beredningen, socialberedningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt 
uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. 
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 
A It. En fi1llmäktigeberedning bereder de ärenden som fi1/l111äktige beslutar 
att överlämna till beredningen. 

Fullmäkligeberedningar 
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5 §En ful1mäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommu
nen/landstinget som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde 
och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktige
beredningen finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder 
och anstäl1da begära in de upplysningar och de yttranden som behövs 
för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta ett eller flera särskilda fullmäktige
beredningar för beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss 
fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och 
ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutförhet och protokoll. 

Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även 
möjligt att till ledamot eller ersättare i en fullmäktigberedning välja en 
person som inte redan är för troendevald. Ledamöter i 
fullmäktigeberedningama ska utses på samma sätt som övriga 
förtroendevalda. Valbar till ledamot och ersättare i 
fullmäktigeberedningama är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller 
de villkor som ställs enligt 4 kap. 2 och 3 §§KL. Den person som 
fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som inte redan 
är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte 
valbar som ledamot eller ersättare i en fullmäktigeberedning. 

Det får bedömas som stridande mot KL att i arbetsordningen föreskriva att 
ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter 
eller ersättare i full-mäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett 
lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att 
man kan vara överens om detta och att i praktiken hålla sig till 
fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan - till skillnad från en nämnd - endast ha 
beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av 
fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den. Eftersom en i lagen 
angiven uppgift för nämnderna är att bereda fullmäktiges ärenden är en 
fullmäktigeberedning från KL:s synpunkt att se som kompletterande 
beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får 
således inte delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett 
ärende be-rör alltid ska ges tillfälle att yttra sig, om ett ärende har beretts 
bara av en fullmäktige-beredning. Det går således inte att förbigå nämnderna 
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vid beredningen av fullmäktige-ärenden och överliimn:i till 
fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktige beredning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst 
verksam-hetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens 
utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 23 § första stycket p 4 KL) kan 
uppgiften att följa en eller flera verksamheter förenas med en befogenhet att 
också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara till fördel att låta beredningen ta emot 
rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska 
prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om 
omfattningen och fmmerna för den redovisning som nämnderna ska lämna 
för hur de har fullgjort sina uppdrag att genom-föra verksamheterna (3 kap. 
15 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningama kan ha "vissa 
funktioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämnd
verksamheten" (prop. 1990/91: 117 s. 157). Något lagligt hinder mot en 
sådan ordning finns alltså inte. 

Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna om hur de 
fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda verksamheten, bör de åläggas 
detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock 
kompletteras med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar 
vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna 
ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de 
ska få göra det. 

Fullmäktige kan medge att sammanträden med en fullmäktige beredning helt 
eller del-vis ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv 
som avgör vid vilka sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktige
berednings uppgiftsområde. De kant.ex. Vilrn knutnil till en eller flera 
nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i 
kommunens/landstingets budget. 
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KAPITEL 

Beredningsprocessen 

En beredningsprocess har flera naturliga steg där olika aktörer behöver 
involveras på olika sätt under processens gång. Har fullmäktigeberedningen fått 
uppdraget att lämna förslag, belysa frågor om ekonomi och juridiska krav blir 
styrelsens del i beredningen ofta av en helt annan karaktär än idag. 

Fullmäkligeberedningar 
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Ett uppdrag med nytt 
innehåll 

KAPITEL 

I de flesta fall syftar fullmäktigeberedningarna till att stärka 
medborgarperspektivet i styrning och ledning. Det innebär att 
beredningarna i sitt uppdrag genomför olika typer av medborgardialoger. 

Uppdraget som förtroendevald förändras och inriktas i högre grad på att 
utforska, ställa frågor och att omvärldsbevaka. Förändringen i uppdrag 
kan upplevas både frustrerande och vitaliserande. 

För att skapa genomslag för beredningarna krävs det att innehållet i de 
nya uppdragen för ledamöterna kommuniceras väl. Ett sätt att visa på 
skillnaderna i nämn- re~pekli ve beredning!.iuppdrugen vfom; i bilden om 
cirkel- och triangeltid. Det traditionella nämnduppdraget symboliseras 
här med en triangel och beredningsuppdraget med cirkeln. 

Förutom att skilja på de olika uppdragens karaktär är det viktigt att skapa 
broar mellan beredningen och styrelse/ nämnder. Här spelar 
partigrupperna en viktig roll. 

-C!:IRKEL- OCH TRIANe~LlilD 

• Ob!og ~r IS!'llnile 
• De.I k'Uffel (6r p~W!rl= 
• ~e$pe!ct ffir oG!\hct 
• 'S}'s~~llk för ~rulsll~rhct 
• Frngor ger kr~f'l och energi 

• Sup~ Jlttom Uv 

Cirkel- och triangeltid ar framtaget av Preera 

Fullmäkligeberedningar 

• Mluw~ be~llL 
• F~ltll be,lul 
• \iiilj svar 
• Cör.t vlgv.ll oth piioriter;l 
• Tydliga roller 
• Accepl och loj;alltcl 
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KAPITEL 

Erfar enheter 
Kort kan man säga att trenden med ett ökande antal fullmäktigeberedningar 
håller i sig. Framförallt är det en trend för kommuner. Om 
fullmäktigeberedningarna ska kunna stärka fullmäktige som beslutande 
församling och ledamöternas uppdrag som medborgarföreträdare krävs ett 
långsiktigt utvecklingsarbete som inte bara sätter frågan om organisation i fokus 
utan även frågan om uppdrag och samspel mellan olika arenor. Framförallt är 
det frågan om samspelet mellan beredningsprocessen och beslutsprocessen som 
måste säkerställas. Här spelar partigmppema en avgörande roll. Om inte 
partigmppema involveras under beredningsarbetet riskerar kommande underlag 
och slutsatser att läggas åt sidan. 

Ur samtal med herecininr;nr nr.h tiillmiiktir;AprnP.iriiAr lrnn n&grn 
framgångsfaktorer lyftas: 

• Se till att beredningarna har tydliga uppdrag 

• Klargör relationen mellan fullmäktigeberedningens och styrelsens 
beredningsuppdrag 

• Kommunicera vad uppdraget som beredningsledamot innebär 

• Säkerställ att beredningarna har tillgång till både process- och 
expertkompetens 

• Involvera fullmäktigegrupperna under beredningsarbetet 

• Lyft in frågorna i form av vägvals- eller allmänpolitiska debatter i 
fullmäktige 

• Pröva möjligheten att nominera och välja intresserade medborgare som 
ledamöter 

6 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2017-09-25 

KS § 155 DNR KS 194/2017 901 

Inrättande av arvodesberedning 

Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommun
fullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i 
ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av 
en arvodes beredning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens 
förslag påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör 
tillsättas. Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers 
arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring 
som föranleds av den nya kommunallagen. 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare 
tankar. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av arvodesberedning 

Förslag till beslut 
Demokrati beredningens förslag: 

• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 
• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 

februari 2018. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om inrättande av arvodes beredning 

sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. 
• Remissvar avges senast 2017-11-30. 

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet från demokratiberedningen överlämnas 
till kommunfullmäktige för vidare diskussion i fullmäktige. 

Ronnie Rexwall (KV) och Elin Hegg (MP) bifaller Gunnar Anderssons (M) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 155 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i 

fullmäktige; 
• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för 

förtroendevalda. 
• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast 

februari 2018. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 11



 
Inrättande av Arvodesberedning  
 
Sammanfattning 
Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya 
kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå 
kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation 
och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal 
förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. 
 
Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av en 
arvodesberedning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens förslag 
påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör tillsättas. 
Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers arvoden ses över och 
eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring som föranleds av den nya 
kommunallagen. 
 
Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. 
 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av Arvodesberedning 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18 
 
Förslag till beslut 

• Demokratiberedning 2016-2017 förslag om Inrättande av Arvodesberedning  
sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. 

• Remissvar avges senast 2017-11-30. 
 
 
 
Johnny Carlsson, 
ordförande 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Samtliga partigrupper i Herrljunga kommun 
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Kompletterande information i beredning av förslag från 
Demokratiberedning 2016-2017 – Inrättande av Arvodesberedning. 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen har inte tagit ställning till hur beredningens förslag påverkar den politiska 
arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör tillsättas. Förutom arvoderingen i 
kommunstyrelsen bör även övriga presidiers arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt 
på arbetsinsats och förändring som föranleds av den nya kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i fullmäktige; 
• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda. 
• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari 2018.. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
tillsättandet av arvodesberedning i Herrljunga kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom Kommunchef, genomfört förvaltningsberedning utifrån 
uppdraget; Exemplifiering – Konsekvensbeskrivning – Kostnadsberäkning – Förslag till 
finansiering. 
 
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Tillsättande av arvodesberedning i Herrljunga 
kommun”. 

 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kompletterande information avseende exemplifiering, 
konsekvensbeskrivning, kostnadsberäkning samt förslag till finansiering i KS-ärende ”Tillsättande 
av Arvodesberedning” i Herrljunga kommun” (KS 2017-09-25) och översänder ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 

    
Niels Bredberg 
Kommunchef 
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Expedieras till: 
För kännedom till: 

Vem som ska ha beslutet för vidare handläggning eller beslut 
Vem som ska ha beslutet för kännedom 

 
 
 
 
Bakgrund 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. 
Beredningen fick i uppdrag att utifrån nya kommunallagen ”En kommunallag för Framtiden, SOU 
2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska 
organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Demokratiberedningen 2016-2017 har, bland andra ärenden, behandlat ärendet ”Alternativ 
styrmodell för den politiska organisationen för Herrljunga kommun”. Den ”Alternativa 
styrmodellen för den politiska organisationen för Herrljunga kommun” omfattade ett idéförslag, att 
avveckla befintlig facknämndstruktur och övergå till politisk styrande organisation med 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. I idéförslaget beskrevs Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens olikartade ansvar och ledande respektive styrande roller. Redskapet och 
möjligheterna med ”Fullmäktigeberedningar” beskrevs i samband med idéförslaget. 
Demokratiberedningen skickade ut ärendet på remiss till partigrupperna. Beredningen beslutade, i 
enlighet med partigruppens yttranden, att inte arbeta vidare med en större organisationsförändring.  
 
Demokratiberedningens övriga behandlade frågeställningar och ärenden redovisas i 
Demokratiberedningens slutrapport. En del av slutrapporten omfattar tillsättande av 
Arvodesberedning. 

 
Kommunstyrelsens beslutade lämna över Demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige 
för vidare diskussion enligt följande; 
Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i fullmäktige; 
• Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
• Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda. 
• Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari 2018. 
 
Kommunfullmäktige, 2014-09-30, beslutade fastställa ny beräkningsmodell för arvodering av 
förtroendevalda politiker för mandatperioden 2015-2018 
De föreslagna arvodesbestämmelserna blev kopplade till Riksdagens grundarvode för 
ledamöter (2013-11-01 =59 800 kronor i månaden, vilket ger 717.600 kronor 
per år, och är skattepliktigt). Arvodets storlek beslutas av Riksdagens 
arvodesnämnd som är en myndighet under riksdagen. I konsekvens med detta 
blir arvoden för politiskt förtroendevalda i Herrljunga kommun, uppräknade 
varje år när arvoden får riksdagens ledamöter justeras. 
Riksdagens grundarvode utgör grunden får beräkning av arvodet till ordförande 
och vice ordförande i kommunens nämnder och styrelser. Det utgör även grunden får beräkning av 
mötesersättning/tim.  
Riksdagens grundarvode, 2013-11-0 l, utgör basen for beräkning av arvoden till förtroendevalda 
politiker i Herrljunga kommun for budgetåret 2015. Arvodering räknas upp varje nytt budgetår. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att ansvara för beredning av ärenden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att 
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exemplifiera, konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna samt lägga förslag till finansiering av 
tillsättandet av arvodesberedning i Herrljunga kommun  
Kompletteringen utgör bilaga till KF-ärende ”Tillsättande av arvodesberedning i Herrljunga 
kommun”. 

 
 
 
Exemplifiering 
Kommunstyrelsen beslutade överlämna ärendet från Demokratiberedningen till 
kommunfullmäktige för vidare diskussion. 
Exemplifieringen omfattar inrättande av Arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. 
Beräkningen utgår från 6 sammanträden i Arvodesberedningen á 4 timmar. 
 
 
Konsekvensbeskrivning 
Beroende på kommunfullmäktiges ställningstagande avseende ”Inrättande av ny organisation av 
kommunstyrelsen”, ”Tillsättande av fullmäktigeberedningar” och ”Inrättande av Samarbetsråd” 
i Herrljunga kommun påverkas omfattningen på den föreslagna Arvodesberedningens 
arbetsinsats. 
Själva beslutet att inrätta en arvodesberedning kan bedömas ske enligt praxis inför ny 
mandatperiod. 
 
 
Kostnadsberäkning 
Inrättande av arvodesberedning medför kostnader avseende arvoden till Arvodesberedningens 
representanter.  
 
Arvodesberäkning 
Arvodesberedning beräknas omfatta 5x6x4 arvodestimmar = 120 arvodestimmar. 
120 arvodestimmar beräknas till kostnad motsvarande ca 30 tkr (brutto inkl PO-påslag och 
pensionsavgift). Ev. reseersättningar och ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan tillkomma.   
 
Administrationsberäkning 
Arvodesberedningen bedöms verka under begränsad tid under 2017, 2018 och ska hanteras inom 
ordinarie budgetram och bemanning. 
 
 
Förslag till finansiering 
Fullmäktiges ordinarie budget för 2017, 2018 bedöms finansiera Arvodesberedningen inom 
budgetram. 
 

 
Ekonomisk bedömning 
Arvodesberedning beräknas omfatta 5x6x4 arvodestimmar = 120 arvodestimmar. 
120 arvodestimmar beräknas till kostnad motsvarande ca 30 tkr (brutto inkl PO-påslag och 
pensionsavgift). Ev. reseersättningar och ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan tillkomma.   
 
Administrationsberäkning 
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Arvodesberedningen bedöms verka under begränsad tid under 2017, 2018 och ska hanteras inom 
ordinarie budgetram och bemanning. 
 
Förslag till finansiering 
Fullmäktiges ordinarie budget för 2017, 2018 bedöms finansiera Arvodesberedningen inom 
budgetram  
Erforderligt förvaltningsstöd bedöms inrymmas inom ordinarie budget och bemanning 2017, 2018. 
 
Juridisk bedömning 
I enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Försumbara miljökonsekvenser. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Urval, nominering och fastställande av representation sker inom det politiska beslutsfattandet. 

 
Samverkan 
Ärendet i sig är inte föremål för samverkan, men har kommunicerats inom det ordinarie 
samverkanssystemet, CSG. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att exemplifiera, 
konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna föreslaget inrättande av Arvodesberedning samt lägga 
förslag till finansiering. 
Ärendet omfattar kompletterande information i beredning av förslag från Demokratiberedning 
2016-2017 – ”Inrättande av Arvodesberedning” i Herrljunga kommun”. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-10-31 

SN § 104 DNR SN 27/2017 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen for respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen for respektive beslut. Denna rapporteringsskyl
dighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till ej verkställda 
beslut är oftast bristande resurser. 
A v de fem rapporterade ärendena inom äldreomsorgen gäller samtliga särskilt 
boende. Fyra av de fem rapporterade ärendena är verkställda. Väntetiden har va
rit mellan 3,5 till 5 månader från datum for beslut om boende tillledigt boende 
for inflyttning. Ett ärende har avslutats utan verkställighet på grund av att den en
skilde avlidit. Den enskilde hade väntat 4 månader. Individ och familjeomsorgen 
har ett rapporterat ärende som gäller boendestöd. Brister hos handläggare (kon
sult) har inneburit att ingen beställning har skickats till utfårare. Fyra rapporte
rade ärendena enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårig
heten att finna lämpliga personer for uppdraget. Matchning pågår med nya kon
taktpersoner i några ärenden. Två av de rapporterade ärendena gäller avbrott i 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Tjän les l ri velse i ärendet daterad 20 17- 10-13 
Rapportering av ej verkställda gynna nde beslut enligt SOL och LSS 2017-09-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till 
handlingarna. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fåreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till 
handlingarna. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
för kännedom Revisorerna 
till : 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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  2017-10-13 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2017-09-30 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 
 
Äldreomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Särskilt boende 2017-02-17    Vuxen Man  
Särskilt boende  2017-02-27    Vuxen Kvinna  
Särskilt boende 2017-03-28    Vuxen Man  
Särskilt boende 2017-05-26  Vuxen  Man  
Särskilt boende 2017-06-05    Vuxen Kvinna  
 
Handikappomsorg  
 
 
Individ och familjeomsorg 
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Familjebehandlare 2017-05-23    Ungdom Pojke  
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktperson  2017-02-01   Vuxen Kvinna 
Kontaktperson                                     2017-02-07 Vuxen Kvinna  
Kontaktperson 2017-05-18 Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2017-06-01 Ungdom Pojke 
 
 
 
I tjänsten 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 

* Rapport kvarstår från föregående kvartal 
** Rapport gjord två kvartal 

      *** Rapport gjord tre kvartal
                             **** Rapport gjord fyra kvarta kvartal 

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.  
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2017-09-30 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till 
ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.  
 
Av de fem rapporterade ärendena inom äldreomsorgen gäller samtliga särskilt boende. Fyra 
av de fem rapporerade ärendena är verkställda. Väntetiden har varit mellan 3,5 till 5 
månader från datum för beslut om boende till ledigt boende för inflyttning. Ett ärende har 
avslutats utan verkställighet på grund av att den enskilde avlidit. Den enskilde hade väntat 4 
månader.   
 
Individ och familjeomsorgen har ett rapporterat ärende som gäller boendestöd. Brister hos 
handläggare (konsult) har inneburit att ingen beställning har skickats till utförare.  
 
Fyra rapporterade ärendena enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är 
svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Matchning pågår med nya 
kontaktpersoner i några ärenden. Två av de rapporterade ärendena gäller avbrott i 
verkställighet. 
  
Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-09-30. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till handlingarna. 

 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
 
Revisorerna 
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