
Interpellation till Kommunfullmäktige. 2021-04-14 

Till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson. 

År 2020 gjorde Herrljunga kommun ett rekord-överskott. 23 miljoner kronor, cirka 11 
miljoner över vårt normala 2%-mål. 
För innevarande år 2021 ser prognosen också mycket gynnsam ut. Senaste prognos pekar på 
ett förväntat överskott på hissnande 29 miljoner kronor. 
Till stora delar är detta överskott beroende på de extra statliga stödinsatser som beslutats för 
kommunernas Covid 19-hantering. 
Ett extra statligt stöd från vår finansminister till kommunerna, som du riskerar att låsa in i vår 
Resultatutj ämningsreserv. 

Inom vår äldreomsorg tvingas vi ofta ta del av presentationer av vår låga bemanningstäthet, i 
förhållande till många andra kommuner. En bemanningstäthet som troligen ligger till grund 
för vår låga andel sjukvårdspersonal som orkar arbeta heltid. 
Vi får efter undersökningar inse att vi ligger i strykklass när det gäller antalet vårdare en 
brukare inom hemtjänsten får instruera under en tvåveckorsperiod. Nästan dubbelt så många 
som de kommunerna med bäst bemanningsnivåer. 
Att vi i interkommunala sammanhang tvingas inse att vi är den enda kommunen i hela 
Sjuhärad som saknar lagstadgat anhörigstöd är också riktigt skamligt. 

Med förra årets rekordöverskott i backspegeln: 

Är du nöjd med kvaliteten inom vår äldre och sociala omsorg? 
Hur avser du Gunnar, inom din politiska ledning, verka för att under innevarande år inteckna 
delar av det prognosticerade överskottet för att råda bot på de värsta avvikelserna, främst 
inom vår äldre och sociala omsorg? 
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Mats Palm. 
Oppositionsråd (S). 
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Vi befinner oss mitt i en pandemi.
Covid19 har och kommer att förändra många av våra arbetssätt på många vis.
Hur vi agerar och förhåller oss till en accelererande digitalisering blir uppenbart för oss alla.
I många fall kommer vårt tidigare arbetssätt aldrig mer bli detsamma, och vi kommer i flera
fall inte heller att önska det tillbaka.

I Västra Götalandsregionen, i vilken Herrljunga är en av 49 kommuner, togs vid förra
Regionfbllmäktige ett väl anpassat beslut, givetvis bland flera andra.

Det krävs inte längre en personlig handskriven signatur till de frågor, motioner eller
interpellationer som lämnas in till regionfullmäktige.
En personlig mail-avsändare och ett namn på undertecknaren/undertecknarna är vad som
numera ska krävas.

Att ha en handskriven namnteckning på Frågor, Motioner eller Interpellationer, stödjer inte
vårt upplägg med att jobba hemma och undvika att träffa folk i onödan. Det är också ett
hinder i vår process med digitaliseringen.

Jag yrkar att:

1. Som undertecknare av Fråga, Motion eller Interpellation krävs att man har skrivit sitt
namn längst ner på dokumentet.

2. Fråga, Motion eller Interpellation ska vara avsänd från kommunens egen mail-domän.
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Fyllnadsval till kommunstyrelsen

Sverigedemokraterna i Herrljunga föreslår Patrich Hällfärdsson i fyllnadsval som ersättare i

kommunstyrelsen mandatperioden ut.

Jacob Brendelius, Gruppledare Sverigedemokraterna

Fyllnadsval till tekniska nämnden

Sverigedemokraterna i Herrljunga föreslår Patrich Hällfärdsson i fyllnadsval som ordinarie ledamot i
tekniska nämnden mandatperioden ut.

Jacob Brendelius, Gruppledare Sverigedemokraterna
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Motion

Införande av visselblåsarfunktion i Herrljunga kommun

Sverige har sedan 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om
oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser - den så kallade visselblåsarlagen.

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för offentlig verksamhet i Sverige. Dessa principer är en
förutsättning för att medborgarna fritt ska kunna efterforska och aktivt ta del av information kring hur
samhället styrs av politiker och tjänstemän. Principerna öppenhet och transparens är två viktiga grundstenar i
ett demokratiskt samhällssystem.

I media uppmärksammas med jämna mellanrum olika oegentligheter och ibland även korruption inom
kommunal verksamhet runt om i Sverige. Dessa missförhållanden kommer oftast allmänheten till kännedom
genom att enskilda tjänstemän eller medborgare uppvisar stort civilkurage när de avslöjar vad som är fel till
media

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att civilkurage bör uppmuntras och underlättas. Därför är viktigt att
den som anmäler missförhållanden inom kommunal verksamhet ska kunna känna sig trygg med att rapportera
oegentligheter utan att drabbas av repressalier från chefer eller kollegor,

En visselblåsarfunktion är ett förhållandevis effektivt vaccin mot korruption samtidigt som det är ett bra
verktyg att använda i demokratins tjänst för att stävja och motverka exempelvis trakasserier, diskriminering
eller slöseri med offentliga medel.

Med anledning av visselblåsarlagen har många kommuner i Sverige inrättat interna eller externa
visselblåsarfunktioner där anställda och förtroendevalda kan anmäla missförhållanden anonymt.

Sverigedemokraterna önskar att Herrljunga ansluter sig till denna ökande skara av framsynta kommuner.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Herrljunga kommun utreder och inrättar en extern eller intern oberoende visselblåsarfunktion.
Funktionen ska kunna användas av både kommunalt anställda, medborgare och politiker för att
anonymt rapportera in brister och oegentligheter i kommunens verksamheter eller i
verksamheter som finansieras av kommunen.
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