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KS § 14

Förändring av dagordningen

Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

• Val av deltagare till SmåKoms rikskonferens 2020.

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

Kommunstyrelsens beslut
Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Val av deltagare till SmåKoms rikskonferens 2020.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KS § 15 DNR KS 100/2017 351

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181

Sammanfattning
I november 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att
påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 181 . ÄVS är en metod
som tagits fram av Trafikverket och är ett sätt att i ett tidigt skede i planeringen
av infrastrukturprojekt bilda sig en tydlig bild av vilka förutsättningar som råder,
vilken problembild, vilka behov och vilka möjliga lösningar som finns
(exempelvis minskad hastighet eller byggnation av ny väg) samt vilken effekt
olika lösningar skulle ha.

Konsulter på Ramböll Sverige AB anlitades för att driva processen framåt. Under
våren 2019 genomfördes en workshop med representanter från kommunens
bygg- och miljöförvaltning, teknisk förvaltning och representanter från lokalt
näringsliv. Under workshopen konkretiserades problembilden och förslag till
lösningar. Framtaget material samt hänvisningar till tidigare studier har sedan
bearbetats av Ramböll och sammanställts i en rapport, en åtgärdsvalsstudie.

Rapporten innehåller två åtgärdspaket: ett med förbättringar i befintligt läge och
ett med förslag om att utreda en ny vägsträcka. Konsekvenserna av respektive
lösningsförslag klargörs och det framgår att förvaltningen förordar ny sträckning
för väg 181. Förhoppningen är att rapporten kan användas för att motivera
åtgärder på väg 181 när dessa ska prioriteras gentemot andra behov i regionen i
framtagandet av regional transportinfrastrukturplan inom Västra
Götalandsregionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-3 1
ÄVS för väg 181, förslag till rapport, daterad 2020-01 -3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Rapporten Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181 godkänns.
• Förvaltningen uppdras att använda rapporten i inspel till pågående och

framtida arbete med regionala transportinfrastrukturplaner.
Förvaltningen ges i uppdrag att åtenapportera till kommunstyrelsen om
hur åtgärdsvalsstudien används i det fortsatta arbetet med regional
transportinfrastrukturplan.

•

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg:
• En bilaga till rapporten läggs till där Herrljunga kommuns

ställningstagande om att en ny sträckning av väg 181 behövs kommer till
uttryck.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KS § 15

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg:
• Presidiet ges i uppdrag att kontakta berörda kommuner och ge dem

möjlighet att yttra sig över åtgärdsvalsstudien.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) och Mats Palms (S)
tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181 godkänns.
Förvaltningen uppdras att använda rapporten i inspel till pågående och
framtida arbete med regionala transportinfrastrukturplaner.
Förvaltningen ges i uppdrag att åtemapportera till kommunstyrelsen om
hur åtgärdsvalsstudien används i det fortsatta arbetet med regional
transportinfrastrukturplan.
En bilaga till rapporten läggs till där Herrljunga kommuns
ställningstagande om att en ny sträckning av väg 181 behövs kommer till
uttryck.

1

2

3

4

5. Presidiet ges i uppdrag att kontakta berörda kommuner och ge dem
möjlighet att yttra sig över åtgärdsvalsstudien.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KS § 16 DNR KS 244/2019 545

Rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda
vattenskyddsåtgärder - Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Sammanfattning
Vattenmyndigheterna (fem länsstyrelser utsedda av regeringen) tar fram
åtgärdsprogram med bindande administrativa åtgärder som andra myndigheter
och kommuner ska genomföra för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för
vatten följs. Alla kommuner ska, enligt åtgärdsprogrammets första punkt, senast i
februari varje år rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet
till vattenmyndigheterna. Kommuner rapporterar genom att besvara frågor via ett
webbformulär.

I Herrljunga kommun har samhällsutvecklare, Maja Sallander, sammanställt
kommunens svar i samråd med övriga berörda tjänstepersoner på
miljöförvaltningen samt på Herrljunga Vatten AB . Svaren baseras på arbete
genomfört under 2019. Svaren bör förankras i kommunstyrelsen för att försäkra
att kommunstyrelsen står bakom de svar som lämnas in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-29
Förslag till svar på enkäten “Frågor till kommunerna för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 201 9“ daterat
2020-01 -29

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till svar till rapporteringen godkänns och förvaltningen uppdras
att skicka det till vattenmyndigheterna.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till svar till rapporteringen godkänns och förvaltningen uppdras

att skicka det till vattenmyndigheterna.

Justerandes sign
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KS § 17

Information från Fokus Herrljunga

Sammanfattning
Carl-Olov Holmström, näringslivsutvecklare, informerar kommunstyrelsen om
bland annat följande:

• Hur Herrljunga kommun står sig i förhållande till andra kommuner när
det gäller andel företagande, nyföretagande, arbetslöshet samt
befolkningens ålder och utbildningsnivå. Exempelvis är arbetslösheten
låg i Herrljunga kommun (4,6 procent) jämfört med den nationella
rb vl\ n+ aiIX niLA+ n+b rH u AÄÄVb +\ +ub 41 A vb n +b 1 nl nb#b PÅ+4: 1 n vbnbvh ni =nbvh&:vbnb## X +i L g (7,59

procent mot 4,6 procent). Cirka 40 procent av kommunens arbetstillfällen
är hänförliga till industrin.
Företagsamheten i kommunen. Herrljunga kommun har enligt Svenskt
Näringslivs mätning högst andel företagsamma invånare i Sjuhärad 2019.
Som företagsam räknas bland annat invånare som innehar F-skattsedel
eller är engagerade i bolag.
Branscher som är representerade i Herrljunga kommun. Industri och
tillverkning är med marginal den bransch som omsätter mest. Därefter
följer transport, partihandel, detaljhandel och skogs-, natur- och lantbruk.
Branscher som är små är PR, reklam, media, personal och utbildning
samt uthyrning och leasing.
Hur Fokus Herrljunga har använt de projektmedel för marknadsföring
som kommunstyrelsen beviljade 2017-12-18 (KS § 229). Fokus
Herrljunga har bland annat startat webbplatsen etablerahenljunga.nu, som
syftar till att ge människor och företagare som vill etablera sig i
Herrljunga kommun information om bland annat bostäder, lediga
företagslokaler och industrimark samt arbetsmarknad. Fokus har också
med drönare filmat ledig och bebyggd industrimark, arbetat med att sätta
upp publika storbildsskärmar på vilka information från kommun,
företagare och föreningar kan förmedlas samt haft möten med SJ och
MTR om tågtrafik till och från Herrljunga.

•

•

•

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Information om Framtidens vårdinformationsmiljö

Sammanfattning
Linnea Holm, stabschef, och Selma Mukaca, IT-strateg, informerar
kommunstyrelsen om Västra Götalandsregionens digitaliseringssatsning
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Syftet med satsningen är att utveckla
ett IT-system (Millenium) som kan användas av vårdgivare i både Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Till systemets funktioner
hör bland annat ett gemensamt journalsystem, effektivare vårddokumentation än
dagens system samt bättre insyn för patienter i deras vårdinsatser.

Kommunerna i Västra Götaland, däribland Herrljunga, kan ansluta sig till den
nya vårdinformationsmiljön i tre olika nivåer (optioner). Option 1 innebär ett IT-
stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare, vilket innebär att journaler,
läkemedelslistor och dylikt kan överföras på ett snabbt och säkert sätt mellan
kommunen och andra vårdgivare. Informationsöverföringen inom kommunen
(hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst etcetera) samt personalens
dokumentation gynnas också av det nya systemet. Systemet blir också bättre för
patienter i form av ökad patientsäkerhet och en överblick över deras vårdinsatser.

Kostnaden för systemet är ännu inte fastställd. Däremot finns två
kostnadsuppskattningar, ett ”best case scenario” och ett “worst case scenario”.
Det förra innebär en engångskostnad om 32 561 kr och en årlig kostnad om
151 855 kr och det senare innebär en engångskostnad om 32 561 kr och en årlig
kostnad om 236 004 kr.

Option 2 innebär ett IT-stöd för elevhälsa, som innebär förbättrade möjligheter
till samverkan mellan vårdgivare, elever och vårdnadshavare.

Option 3 utgörs av ett IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård, som ger en
samlad bild och en koordinerad plan som alla inblandade aktörer inklusive
patienten har tillgång till.

Kommunstyrelsen tar ställning till option 1 vid sammanträdet den 16 mars 2020.

Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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KS § 19

Information om hantering av allmänna handlingar

Sammanfattning
Mattias Strandberg, nämndsamordnare, informerar kommunstyrelsen om
hantering av allmänna handlingar och sekretess mellan myndigheter.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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KS § 20 DNR KS 21/2020 942

Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Enligt Herrljunga kommuns verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska
kommunstyrelsen och facknämnderna upprätta en verksamhetsberättelse för
föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska fastställas av
kommunfullmäktige senast i maj . Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram
en verksamhetsberättelse för 2019, som sammanfattas nedan.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat jämfört med budget om 1 214 tkr
för verksamhetsåret 2019. Resultatet uppgår till 35 199 tkr mot en budget på 36
413 tkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för gemensam
servicenämnd för ekonomi och personal samt ej nyttjade kapitalkostnader
(avskrivningar och ränta) under gemensam servicenämnd för IT, växel och
telefoni.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2019 bland annat arbetat med valet till
Europaparlamentet, tagit fram en åtgärdsvalsstudie, gjort kommunens
vandringsleder på Google Maps, inlett bytet av kommunens IT-plattform,
genomfört personalekonomiska uppföljningar samt arbetat med projekt för att
minska sjukfrånvaron och öka andelen heltidsanställda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-3 1
Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Verksamhetsberättelse för 2019 för kommunstyrelsen godkänns.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelse för 2019 för kommunstyrelsen godkänns (bilaga 1,

KS § 20/2020-02-18).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Ombudgetering av kommunstyrelsens investeringar för 2019 till
2020

Sammanfattning
För flera av kommunstyrelsens tidigare beslutade investeringsobjekt behöver
investeringsmedel överföras till 2020. Projekten är inte avslutade, utan fortlöper
under 2020.

Investeringsprojekten som föreslås ombudgeteras är följande:
• Projekt 5200 Markköp (köp av strategisk mark).
• Projekt 5201 Genomförande IT-strategi (byte av IT-plattform).
• Projekt 5209 IT-strategi + trådlöst nätverk Herrljunga.
• Projekt 5221 Kommunal ledningsförmåga brandstation

(investeringsmedel för nytt elverk).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-30
Förslag till ombudgetering av kommunstyrelsens investeringar för 2019 till 2020

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudgetering av
kommunstyrelsens investeringsmedel för 2019 till 2020.

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg:
• Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att lämna statusrapport gällande

beslutade investeringar i samband med tertialrapporter.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms (S)
tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att lämna statusrapport gällande beslutade

investeringar i samband med tertialrapporter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetering av kommunstyrelsens investeringsmedel för 2019 till

2020 godkänns (bilaga 1, KS § 21/2020-02-1 8).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KS § 22 DNR KS 12/2020 942

Kommunstyrelsens driftsäskanden 2021

Sammanfattning
Enligt den av kommunstyrelsen antagna tidsplanen för budget och
verksamhetsplan för åren 2021 -2023 ska nämnder och styrelse i februari månad
2020 besluta om följande:

Driftsäskanden 2021

Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad
investeringsbudget för perioden 202 1 -2022.

•
•

Kommunens totala driftsäskanden för 2021 kommer att sammanställas av
ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta
budgetprocessen.

Kommunstyrelsen driftsäskanden för budgetåret 2021 uppgår till 3 150 tkr. I det
beloppet ingår ökade kostnader för digitalisering, licenskostnader till följd av IT-
plattformsbyte, överförmyndarverksamhet samt försäkringspremier. Om
kostnaden för införande av nytt ärendehanteringssystem ökar kommer
driftsbudgeten behöva utökas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05
Kommunstyrelsens investeringsbehov 2021 -2023
Kommunstyrelsens verksamhetsförändringar 2021 -2023

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas
till kommunfullmäktige.

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg:
• Förvaltningen uppdras att rangordna driftsäskandena, som kommer till

uttryck i dokumentet Verksamhetsförändringar kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ajournering för beredning i partigrupperna.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) förslag till beslut antas och
finner att så inte sker.

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KS § 22

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas

till kommunfullmäktige (bilaga 1, KS § 22/2020-02-18).

Expedieras till Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS § 23 DNR KS 12/2020 942

Kommunstyrelsens investeringsäskanden 2021-2023

Sammanfattning
Enligt den av kommunstyrelsen antagna tidsplanen för budget och
verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad
2020 besluta om följande:

• Driftsäskanden 2021

• Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad
investeringsbudget för perioden 202 1-2022.

Kommunens totala investeringsäskanden för 2021-2023 kommer att
sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den
fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen investeringsäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 2 050
tkr. I det beloppet ingår markköp, inventarier till kommunhuset samt
reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga. Kommunstyrelsens förändringar i
beslutad investeringsbudget för budgetåren 2021-2022 uppgår till 5 350 tkr. I det
beloppet ingår markköp, inventarier till kommunhuset, genomförande av IT-
strategi, reinvestering av trådlöst nätverk i Herrljunga, digitalisering samt
ombyggnation av trådlöst nätverk i bildningsnämndens lokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05
Kommunstyrelsens investeringsbehov 202 1 -2023
Kommunstyrelsens verksamhetsförändringar 202 1 -2023

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg:
• Förvaltningen uppdras att rangordna investeringsäskandena, som kommer

till uttryck i dokumentet Verksamhetsförändringar kommunstyrelsen.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) förslag till beslut antas och
finner att så inte sker.

Justerandes sign

GB
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KS § 23

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och

överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, KS § 23/2020-02-18).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS § 24 DNR KS 170/2019 610

Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor

Sammanfattning
Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga
kommunfullmäktige ska anta ett principbeslut för att bibehålla och utveckla
kommunens samtliga byskolor samt uppdra kommunstyrelsen att marknadsföra
konceptet och binda det till en del av Herrljungas varumärke.
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 146) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige har den 6 september 2005 (§ 84) fattat beslut i ärendet
”Skolan i framtiden”. En del av beslutet är att befintlig skolstruktur ska behållas.
Herrljunga kommuns senaste skolplan, som kommunfullmäktige antog den 12
november 2012 (§ 167), innehåller inga skrivningar om skolstruktur. Däremot
slås det i planen fast att förskola och skola ska finnas med geografisk spridning.
Mot bakgrund av ovannämnda beslut föreslår förvaltningen att motionen anses
besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås
anta ett principbeslut för att behålla och utveckla kommunens samtliga byskolor.

Herrljunga kommun arbetar för närvarande med en varumärkesplattform och
beslut väntas fattas under 2020. Förvaltningen föreslår att förslaget om att
marknadsföra konceptet byskolor och binda det till en del av Herrljungas
varumärke behandlas i samband med beslutet om varumärkesplattform. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att den delen av motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-3 1
Kommunfullmäktige § 146/2019-09-16
Motion inkommen 201 9-08-28
Kommunfullmäktige § 1 67/2012-12- 11
Kommunfullmäktige § 84/2005-09-06

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den delen som
handlar om att Herrljunga kommunfullmäktige föreslås anta ett
principbeslut för att bibehålla och utveckla kommunens samtliga
byskolor.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som handlar om
att kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och
binda det till en del av Heuljungas varumärke.

•

Fredrik Svensson (KD) föreslår att den delen av motionen som handlar om att
kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det
till en del av Herrljungas varumärke beviljas.

Justerandes sign
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Fortsättning KS § 24

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Ordföranden ställer punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut mot Fredrik
Svenssons (KD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad i den delen som handlar om att Herrljunga

kommunfullmäktige föreslås anta ett principbeslut för att bibehålla och
utveckla kommunens samtliga byskolor.

2. Motionen beviljas i den delen som handlar om att kommunstyrelsen
föreslås få i uppdrag att marknadsföra konceptet och binda det till en del
av Herrljungas varumärke.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS § 25 DNR KS 44/2020 993

Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser
för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus
under 2020-2029

Sammanfattning
Herrljunga kommuns vision lyder “Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett
övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000
invånare behöver kommunen öka inflyttningen och/eller minska utflyttningen.
Genom att erbjuda både potentiella och befintliga invånare tilltalande bostäder i
attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för att
invånarantalet ökar.

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som
ger förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag
ger bra förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1:19, Horsby
del II och Tallen. Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1 :19 och
Horsby del II ger möjlighet till något mindre hyreshus på 2-4 våningar medan
Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter. Ytterligare planer som
framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter).

Utifrån Herrljunga kommuns vision om befolkningstillväxt föreslås
kommunfullmäktige ge ett uppdrag till kommunens bostadsbolag,
Hemljungabostäder AB, om att genomföra en ekonomisk analys vid simulering
av nya flerfamiljshus. En långsiktig ekonomisk analys behöver göras för att
kunna bedöma om kommande investeringar ska genomföras. Analysen ger också
ett bra underlag för diskussioner mellan kommunens politiker och bolagets
styrelse

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
Förslag till uppdragsbeskrivning daterat 2020-02-05

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge Henljungabostäder AB i uppdrag att
analysera konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre
flerfamiljshus under 2020-2029.

• Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskdvning.

Ordföranden föreslår att svarstiden ändras till den 30 april 2020.

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

Justerandes sign
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Fortsättning KS § 25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Henljungabostäder AB ges i uppdrag att analysera konsekvenser för
bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-

1

2029
Uppdraget ska genomföras i enlighet med bifogad uppdragsbeskrivning
(bilaga 1, KS § 25/2020-02-18).
Svarstiden ändras till den 30 april 2020.

Expedieras till : Kommunfullmäktige, Henljungabostäder AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

a
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Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Sammanfattning
Enlig lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ska kommunerna utöva tillsyn
över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursorer över vissa
koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som
films tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen
kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommuner ska
kontrollera att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. 1 tillsynen
ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller
sprängämnesprekursorer, och som omfattas av restriktioner, är märkta på ett
korrekt sätt.

I Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt den ovannämnda lagstiftningen i
någon nämnds reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen
lämpligen ska ske tillsammans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är
idag inom bygg- och miljönämnden ansvar att bedriva tillsyn inom
kemikalielagstiftningen. Bygg- och miljönämndens föreslag är att reglementet för
bygg- och miljönämnden revideras så att tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 4/2020-01-29
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2020-01-15
Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

• Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns

(bilaga 1, BMN § 4/2020-01-29).

Expedieras till : Kommunfullmäktige
För kännedom till: Dokumentcontroller

Justerandes sign
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KS § 28 DNR KS 189/2019 101

Organisationsförändring, bildande av
samhällsbyggnadsförvaltning

Sammanfattning
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera
kommunens organisation och verksamheter. Detta innebär att utvärdera och vid
behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant
sätt som gör att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och
ändamålsenligt.

I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen,
bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska
förvaltningen. Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med
fortsatt fokus på tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att
kommunen ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka i. För att
underlätta för samhällsbyggnadsprocessen och skapa en strategisk plattform för
det här arbetet föreslår kommundirektören en sammanslagning av nuvarande
tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en
samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag.

Kommundirektören föreslår vidare att en fullmäktigeberedning tillsätts med
uppdrag att föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation
och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse daterad 2020-02-14
Protokoll från Central samverkansgrupp (CSG) daterat 2020-02-13
Risk- och konsekvensanalys daterad 2020-02-07

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen
och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg-
och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.
Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

Justerandes sign
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Fortsättning KS § 28

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige
senast den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att
organisationsförändringen träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026
inleds.

Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kornmunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.
Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun.
Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent
av riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Ärsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens gnmdarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt .

5.

6.

7.

8.

9.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen

och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning
godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg-
och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.
Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige
senast den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att
organisationsförändringen träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026
inleds

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.

Justerandes sign
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Fortsättning KS § 28

6.

7.

Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun.
Fullmäktigeberedningens ordförandes årsawode bestäms till 0,85 procent
av riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt.

8.

9.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfbllmäktige
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris

Sammanfattning
Ronny Norrman har i medborgarförslag daterat 2019-09-23 föreslagit att
Herrljunga kommun ska införa ett årligt Rör inte min kompis-pris i syfte att bidra
till att motverka bland annat rasism, diskriminering och mobbning. Förslaget
innebär att kommuninvånare kan nominera en person som de tycker uppfyller
följande kriterier:

Skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika
kulturell bakgrund.
Motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.
Motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar.
Motverka kränkande särbehandling och mobbning.
Motverka utanförskap.

•

•
•
•
•

Kommunfullmäktige överlämnade 201 9-10-21 (§ 169) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Herrljunga
kommun, kommunens övriga arbetsgivare, skolor, föreningar och organisationer
alltid arbetar med Rör inte min kompis-kriterierna, bland annat utifrån
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningen. Förvaltningens bedömning är
att det därför blir svårt att instifta ett pris som delas ut till en enskild person.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-26
Kommunfullmäktige § 1 69/201 9-10-21
Medborgarförslag daterat 201 9-09-23

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Mats Palm (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS § 30 DNR KS 132/2019 908

Svar på motion om digital debattsida

Sammanfattning
Mats Palm (S) har i en motion inkommen 2019-05-22 föreslagit att ”kommunen
inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.”
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-05-22 (§ 115) motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och
göra information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt.
Den primära målgruppen för Herrljunga kommuns hemsida är de som söker
samhällsviktig information och de som behöver uträtta sina kommunala ärenden.
Webbplatsen syftar också till att ge kommuninvånarna större insyn i sina
kommunala ärenden.

En digital debattsida faller utanför ramarna för hemsidans syfte. Är den dessutom
oövervakad skulle den utgöra en risk för att personuppgifter okontrollerat sprids
och att den enskilde därmed förlorar kontroll över sina personuppgifter. Politiska
diskussioner hänvisas dessutom, enligt Herrljunga kommuns policy för sociala
medier, till andra forum än kommunens kanaler. Därmed föreslås att motionen
avslås

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07
Kommunfullmäktige § 115/201 9-06-18
Motion inkommen 201 9-05-22

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KS § 31 DNR KS 55/2020 110

Val av deltagare till SmåKoms rikskonferens 2020

Sammanfattning
Herrljunga kommun är medlem i organisationen SmåKom, som är en förening
som arbetar med att tillvarata de befolkningsmässigt små kommunernas
intressen.

Som medlem har Herrljunga kommun rätt att delta i föreningens konferenser och
möten. Vid sidan av nyhetsbrev och remisser till medlemmarna arbetar
föreningen med att opinionsbilda via medier och i samarbete med Sveriges
kommuner och regioner (SKR) finna lösningar på de mindre kommunernas
utmaningar.

Den 22-24 april 2020 håller SmåKom årsstämma och rikskonferens på
Ledarhöjden i Rättvik. Enligt föreningens stadgar har varje medlem en röst på
årsstämman. Vid SmåKoms föreningsstämma den 24 april 2019 valdes Gunnar
Andersson (M) in i föreningens styrelse för en period av två år.
Kommunstyrelsen behöver ta ställning till vilka politiker och tjänstepersoner
som, förutom Gunnar Andersson (M), ska delta i rikskonferensen.

Förslag till beslut
Mats Palm (S) föreslår att kommundirektören, ekonomichefen och Björn
Wilhelmsson (S) väljs till deltagare vid SmåKoms rikskonferens 2020.

Jessica Pehrson (C) yrkar bifall till Mats Palms (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören, ekonomichefen och Björn Wilhelmsson (S) väljs till

deltagare vid SmåKoms rikskonferens 2020.

Expedieras till: SmåKom

Justerandes sign
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KS § 32

Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet.

NR Meddelandeförteckning DNR

1 Sveriges kommuner och regioners cirkulär
19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019-
2023

KS postlista
1 /2020

2 Information gällande SmåKoms stämma och
rikskonferens 2020

KS postlista
2/2020

3 SN § 5/2020-01-28 Handlingsplan för att
hantera utmaningar i budget och verk-
samhetsplan 2020

KS
242/2019

4 SN § 6/2020-01-28 Svar på begäran om
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av
kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat mot budget om 1 214 tkr för verksamhetsåret
2019. Utfallet summeras till 35 199 tkr mot en budget på 36 413 tkr. Överskottet om 1 214 tkr
beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej
nyttjade kapitalkostnader under Servicenämnden IT, Växel och Telefoni.

Ansvar och uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har
samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att
övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer
övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala
verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt
bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av
kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för
samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt
ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i
bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med
berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder
Gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och
Vårgårda kommun. En servicenämnd innefattar verksamheterna ekonomi och personal med
Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT,
växel och telefoni med Herrljunga kommun som huvudman. 2019 var femte året med denna
ansvarsfördelning och samverkansformen fortsätter att förbättras och utvecklas. Lärdomar och
erfarenheter i detta arbete kan användas vid andra interkommunala samverkansområden.
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Verksamhetsberättelse

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot
uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen.
Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga.
Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga
samhällsplaneringen.

Kommunledningens verksamhet har under året framförallt riktats till att leda och samordna

förvaltningarnas gemensamma ansvarsområden och bistå i de förtroendevaldas kollektiva berednings- och
beslutsprocesser.

Översiktlig planering
Den översiktliga samhällsplaneringen har genomförts under ansvar Samhällsutvecklare. Planeringsarbete
har genomförts tillsammans med olika organisationer och myndigheter avseende förändringar och
kvalitetsförbättringar för infrastruktur och kollektivtrafik. Samordningen av planutveckling har genomförts
genom Plankommitt6n. Inom Horsbyområdet pågår husbyggnationer och nästan samtliga tomter inom
Horsby etapp I är tecknade. Detaljplaner har antagits under året och flera planer har påbörjats.
Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan och projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet Göteborg-Alingsås
pågår. Kommunen har dessutom arbetat med att ta fram en egenfinansierad åtgärdsvalsstudie för väg 181

Folkhälsa
Arbetar med inriktning ’Utvecklingsplan Växtkraft 10 000’ och antagna folkhälsomål som har tre
målområden; Barn och unga - Andelen invånare som känner sig trygga ska öka - Jämställdhet/Integration.

Besöksnäring
Besöksnäring Herrljunga arbetar långsiktigt, kontinuerligt och fokuserat med tema, natur, kultur, mat,
evenemang – upplevelseshopping, möten och konferenser. Målgruppen är i korthet besöksnäringens
målgrupper, turister och gäster till kommunen men också fokus på våra invånare och potentiella invånare.

I uppdraget ingår att aktivt marknadsföra besöksområdet och medverka i
besöksnärings/turismutvecklingsarbetet för Herrljunga kommun, Boråsregionen och närliggande regioner.

1 juni 2018 påbörjades en treårig satsning på besöksnäring inom Sjuhärads kommunalförbund. I
destinationsprojektet ska Boråsregionens alla kommunerna utveckla en handlingsplan och strategi för hur
Sjuhärad/Boråsregionen ska verka för att få fler besökare till regionen, med fokusområden som Natur, Mat,
Kultur och Evenemang.

Arbete har gjorts med att göra kommunens vandringsleder sökbara och synliga på Google tillsammans
med tips på cykelsträckor i vår kommun, och ambitionen är att dessa knytas samman med besöksmål och
boende runt om i kommunen.

Under året har arbetet med LC)NA-projektet Nossanpromenaden fortsatt och avslutades vid årsskiftet.
Detta har gjorts i samarbete mellan flertalet förvaltningar som Bygg och Miljö, Arbetsmarknadsenheten,
såväl som Kunskapskällans Byggprogram och externa intressenter som Herrljunga Naturskyddsförening.
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Administration och kommunikationsenheten

Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, central registratur och
demokratiprocesser samt ansvarar för övergripande informationssäkerhets- och arkivfrågor,

Under det gånga året har planering och genomförande av Europaparlamentsvalet utförts i nära samarbete
med valnämnden. I samband med det har den ambulerande röstmottagningen fungerat väl för att tillgodose
de röstberättigades möjligheter att lämna röster.

Informationssäkerhetsrådet har påbörjat sitt arbete och de informationssäkerhetsansvariga genomför en
tillämpad informationssäkerhetsutbildning där en kommurIÖvergriparIde informationssäkerhetsanalys
genomförts för kommunens verksamhetsområden.

Medborgardialog har genomförts under december månad där kommuninvånare fått tycka till om
Herrljunga kommun i syfte att framarbeta kommande vision.

Samtliga verksamhetsmål har uppnåtts och det har lanserats e-tjänster för avdelningens samtliga tjänster.
I samband med införandet av e-tjänster har kommuninvånare och intressenter erbjudits en information och
utbildning i digital kompetens.

Under året har tidigare vakanser tillsatts. Sjukskrivningen har varit på en acceptabel nivå. Medelålder är
40 år och av de tillsvidareanställda är 71% kvinnor och 29% män. Jämte enskilda utbildningar har samtlig
personal har utbildats i brandskydd, hjärt- och lungräddning, dataskyddsförordningen,
informationssäkerhet samt återhämtning- och stressförebyggande.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under 2019 har vi jobbat med slutfasen av projektering, design och installation av den nya IT-plattformen
tillsammans med vår leverantör Advania.

Förhandling och uppsägning av Novel licenser samt licensupphandling av nya Microsoft plattformen är
genomförd.

Vi har även jobbat med inventering, beställning och planering av utbytet av alla datorer i kommunerna.

Projektet Wifi/trådlöst nätverk är vi cirka 90% klara med att installera det nya trådlösa nätverket för
skolorna i de båda kommunerna. Under året har det tillkommit ett antal nya projekt inom trådlösa nätverk
Wifi, så som Lindbladsskolan och Kullingshemmet. Lindbladsskolan är klar och Kullingshemmet är i
slutfasen.

Servicenämnd Ekonomi och Personal

Ekonomi

Riksdagen beslutade inför 2019 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag.
Ekonomiavdelningen har under våren genomfört utbildningstillfällen i den nya lagen samt jobbat för att
redovisningen ska följa de nya rekommendationerna kopplade till lagstiftningen.
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Den 1 februari gick ansvaret för inköp- och upphandlingsfunktion över till servicenämnd för ekonomi och
personal. Kommunen har i samband med beslutet valt att outsourca upphandlingsfunktionen och tecknade
den 1/6 avtal med ett företag som ska sköta alla kommunens upphandlings- och inköpsfrågor. Avtalet med
företaget löper under 4 år.

I början av 2019 startades arbetet upp med att fördjupa uppföljningen inom området personalekonomi.
Varje tertial träffar alla enhetschefer och rektorer stödfunktionerna ekonomi och HR samt verksamhetschef

för att bland annat följa upp sjukfrånvaro, arbetsmiljö och utveckling av kostnader förknippade med
sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet följdes upp under senare delen av 2019.

I övrigt har ekonomiavdelningen arbetat med målsättningar för att få en så effektiv inköps- och
fakturahanteringsprocess som möjligt. Bland armat har information gått ut till alla kommunens leverantörer
om att e-faktura fortsättningsvis skall skickas till kommunen istället för pappersfaktura. Kommunens
inköpare och chefer har under hösten getts möjlighet till utbildning i inköpsrutiner och upphandlingsregler.

Personal

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 har varit att slutföra de två kommunövergripande
projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron samt att öka andel
heltidsanställningar. Ett fortsatt samarbete med Sjuhärads Samordningsförbundet har pågått under 2019
där kommunerna har fått insatser inriktade på ökad hälsa på alla nivåer och inom alla verksamheter.

Under hösten startade Vårgårda kommun tillsammans med Samordningsförbundet upp ett pilotprojekt som
bygger på Suntarbetslivs forskningsbaserade verktyg – chefoskopet. I pilotprojektet ingick chefsgruppen
inom Utbildning. HR-enheten har varit projektledare för projektet med stöd av en extern processledare.
Representanter för Vårgårda presenterade sin erfarenhet vid ett seminarietillfälle vid konferensen ”Styra
och Leda i framtidens välfärd 2020“ som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg. Resultat av
utvärderingen av pilotprojektet kan innebära en möjlighet att genomföra arbetsmetoden inom fler
ledningsgrupper i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun.

I övrigt har HR-enheten arbetat fram ett gemensamt fungerande system för det systematiska
arbetsmiljöarbetet – SAM samt ett gemensamt system för personalekonomisk uppföljning på alla nivåer
tillsammans med Ekonomienheten. 2019 har varit ett stort rekryteringsår av chefer där HR-enheten har
varit ett självklart stöd till mellanchefer.

Framtid

Kommunledning

Den offentliga sektorn i hela landet står inför stora och komplexa utmaningar de närmaste åren med ökad
efterfrågan på välfärdstjänster tillsammans med demografiska förändringar. För Herrljunga, precis som för
många kommuner så innebär detta ett ökat fokus på prioritering och effektivisering tillsammans med
kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Även om det finns likheter
i dessa utmaningar så finns det inte universella lösningarna utan vi utgår ifrån Herrljungas specifika
förutsättningar och möj iigheter. Kommunen ligger strategiskt längs västra stambanan mellan Göteborg och
Stockholm, men också inom regionen vad det gäller såväl vägar och spår, som ger tillgång till både
arbetsmarknad och lärosäten. Herrljunga är en del av regionförstoringen och arbetsmarknadsutvecklingen
och en viktig strategi är att arbeta för att bättre kommunicera alla de fördelar vi har att erbjuda.
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En god inflyttning till kommunen är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Detta gör vi bland
annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i kommunen i nära samarbete med både näringslivet
samt Focus Herrljunga. Den goda kvaliteten och valfriheten inom förskola/skola ska fortsätta locka
familjer att flytta till Herrljunga. Större fokus bör läggas på planering och genomförande av
bostadsbyggande med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för både ökad inflyttning och möjligheten
att göra bostadskarriär inom kommunen, där det är enkelt att finna ett boende som passar den livssituation
som man är i. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att
tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Centrumupplevelsen i Herrljunga behöver förbättras för att skapa en levande och attraktiv centralort med
både upplevelser och näringsidkare.

En förutsättning för en fortsatt god samhällsutveckling är förbättrad och utvecklad infrastruktur, särskilt
på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög
utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser och där Herrljunga bland annat är representerade i
Västra Stambanegruppen, där kommuner längs hela Västra Stambanan är engagerade.

Under 2020 kommer fortsatt arbete med Vision och mål att ske, med fokus på effektiv målstyrning som
tar sikte på ovan utmaningar för att implementera under 2020.

Fortsatta insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för nyinflyttade. Som en
del av den allmänna samhällsutvecklingen fortsätter trygghetsarbetet med insatser fokuserade på att
förbättra den totala och upplevda säkerheten och tryggheten. En förnyad utmaning för kommunen är också
arbetet med totalförsvar och kris- och beredskapsarbete vilket kräver insatser, och som en del av det här
arbetet kommer säkerhetsarbetet att ses över och revideras.

Översiktlig planering
En ny översiktsplan behöver tas fram för att ge förutsättningar för framtida fysisk planering som en del av
kommunens vision. Bostadsbyggandet måste hålla en högre takt för att skapa förutsättningar för tillväxt
och bostadsförsörjningsprogrammet kommer att behöva aktualiseras under mandatperioden. Det krävs
även planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Förberedande arbete med målsättningen att få
fram byggklara detaljplaner för industri kommer fortsatt att vara högt prioriterat.

Samhällsutvecklingen underlättas av bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på
huvudtrafiklederna. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög
utvecklingspotential. Kommunen har dessutom arbetat med att ta fram en egenfinansierad
åtgärdsvalsstudie för väg 181.

På nationell och regional nivå pågår arbete med bland annat Agenda 2030 och Klimat 2030 och under 2020
kommer arbete ske med att uppdatera kommunens lokala miljömål.

Arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi pågår inom VGR pågår och kommunen deltar
aktivt i det arbetet som en del av Boråsregionens kommunalförbund.

Folkhälsa
Folkhälsoarbetet fokuserar på samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Skyndsamma och
samordnade insatser ska riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara illa eller som bedöms vara i
riskzon för att hamna i kriminalitet. Fortsätta arbeta gentemot målområdena, Barn och ungas
uppväxtvillkor, Trygg i Herrljunga, Jämställdhet och Förening- och civilsamhället med syfte att integrera
folkhälsoperspektivet, främja utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa samt främja och
utveckla prioriterade gruppers delaktighet i de insatser som görs.
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Besöksnäring
Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga.

Administration och kommunikationsenheten

Under 2020 ska arbetet med införande av nytt ärendehanteringssystem vara färdigt. I samband med detta
färdigställs en ny dokument- och informationshanteringsplan för att kunna tillvarata digitaliseringens
möjligheter ,

Vidare ska den service som vi tillhandahåller bli mer tillgänglig och känd. Kommunen varumärkesarbete
kommer att fortsätta under 2020 för att den externa och interna kommunikationen ska utvecklas i syfte att
höja förtroendet, attraktiviteten och kännedomen om Herrljunga kommun som organisation och plats.

Ett arbete att höja kunskapsnivån inom offentlig förvaltning ska påbörjas för att ge en ökad service,
förbättrad informationsförvaltning och rättssäkra processer

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under februari 2020 kommer nya mail (Exchange/Outlook) implementeras till alla medarbetare och elever,
detta är första delen av den ny IT plattformen som ger effekt ut till slutanvändare. Mailbytet innebär att
alla inom kommunen kommer att ha xx.xx@herrljunga.se.

Utrullning av den nya IT plattformen sker under Q2 2020 och planeras at vara klar till halvårsskiftet 2020.
Samtidigt som detta genomförs kommer vi att flytta in alla våra verksamhetssystem till den nya
plattformen. Dessa delar kommer att påverka verksamheterna i form av vissa störningar i den befintliga IT
miljön under implementationen.

Ett stort arbete i förändringen är information, kommunikation och delaktighet till alla berörda verksamheter
och medborgare.

Under implementationen kommer den nya IT plattformen påverka driftsekonomin, i form av dubbla
licenskostnader under 2020 till Microsoft och Novel, med nera.

Servicenämnd Ekonomi och Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer de kommande åren fortsätta arbetet med att vara en professionell avdelning
som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi
och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att leda och styra inom ekonomi- och
upphandlingsområdet så att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs. 20 1 9 implementerades
en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas.
Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Personal
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Under 2000 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela
organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet.
Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika
insatser. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt inom ledningsgruppen för
Utbildning som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett
forskningsbaserat verktyg – chefoskopet - tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund och

Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för övriga ledningsgrupper
i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun under 2020. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta
stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar
per
191231

T
ska öka

u11 THam
startbesked. 2 lägenheter och 18
enbostadshus har färdigställts (slutbesked)

1 :2 Andel av befolkningen inom åldersgrup-
pen 25-40 år ska öka

}kning om 0,7 procentenheter mot
föregående år

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar
per
191231

2 ] FEB111;]BB11 planeras och beb} al
på ett sådant sätt att energi och bränslen kan
användas effektivt

Antalet IM]BI
stycken vilket är 20 stycken fler än målet för
2019.

Ingen uppgift om installerad effekt per capita
har tagits fram för 2019.

2:2Verka för ungdomssysselsättning under
lov och ferier 0 Uppfylld och en extra feriearbetare fick en

plats.

Få ansökningar inkom om
Ferieentreprenörer.
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar
per
191231

A
Herrljunga ska öka

eMMBaM
kommun uppgår till nio stycken, vilket är tre
färre än föregående år

3 :2 Förbättra förutsättningarna för

mötesplatser i Herrljunga kommun
Antalet folkhälsoaktiviteter och besökare på
fritidsgården har ökat mot 20 19 mot 20 18
Dock har antalet besökare på
familjecentralen minskat.

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar
per
191231

T;aBMEllgT
ska stärkas 3 At 4 1 Sverlge Hal

rikets 290 kommuner är en försämring
jämfört med föregående år då Herrljunga
legat 2. Utifrån Målvärdet är det dock
fortfarande väldigt högt och det finns endast
en marginell förbättringspotential.

4:2 Företagsklimatet ska förbättras 0 Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en

ranking av företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. 2019 placerar sig Herrljunga
kommun på plats nummer 27, vilket är en
förbättring med 9 placeringar jämfört med
2018.
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Personal
Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i
procent

2018 2019

Total sjukfrånvaro

Total sjukfrånvarotid

för kvinnor

7,7 8,9

10.3

1,2

78,6

10,8

0,0

84,6

för män

långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)

Total sjukfrånvarotid

för kvinnor 82,3 84,6

o,o o,o

75,0 84,6

85,7 90,9

för män 0,0 100,0

Då sjukfrånvarostatistiken bygger på ett fåtal medarbetare gör enskilda personers sjukfrånvaro
stor påverkan på utfallet.

för män

Andel heltid %

för kvinnor

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNIN(, Bokslut

2017

Bokslut
2018

14 742

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse

17 936 11 786 13215 1 429

1 429

1 097

15

.719
1616
.215

1 214
0

Summa intäkter
3 Personalkostnader

4 Lokalkostnader, energi, VA
5 Övriga kostnader
6 Kapitalkostnad
Summa kostnader
Summa Nettokostnader
Komrnunbi

17 936
19 898

14 742
18 124

11 786
18 359

13 215
19 456

2619
28 252
1 186

51 955
34 019
33 723

.296

1 930
26 426

1 414
47 894
33 152
35 410
2 258

2 193
24 689
2 958

48 199
36 413
36 413

0

2 208
25 408
1 342

48 415
35 199
36 413
1 214Resultat 1 214

Kommentar till resultaträkningen
Den 14 maj tog kommunfullmäktige beslut om att minska ramen för kommunstyrelsen med 217
tkr. Minskningen fördelades ut proportionellt på respektive verksamhet inom kommunstyrelsen

10
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Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat mot budget om 1 214 tkr för verksamhetsåret
2019. Utfallet summeras till 35 199 tkr mot en budget på 36 413 tkr. Överskottet om 1 214 tkr
beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej
nyttjade kapitalkostnader under Sewicenämnden IT, Växel och Telefoni.

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)
BudgetBokslut Bokslut

201920182017
Utfall

Awikelse2019

20 Kommunstyrelsen

21 Kommunledning

22 Adm.- och kommunikationsenhet

23 IT/Växel/Telefoni

24 Reception
25 Ekonomi
26 Personal

Summa verksamhet

4 145

9 571

3 919

5 437
442

3 902

6 602
34 019

4 330

7 882

4 237

5 909

508
3 816

6 470

33 152

4 283

8 586

4 504
7 423

475

4 844
6 298

36 413

4 967
8 474

4 334

6 828
412

4 359

5 825

35 199

-685

112

170

595

64

485

473

1 214

Kommentar till utfall drift

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 4 967 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse för
budgetåret om 685 tkr. Underskottet härrör till den omställningsersättningsersättning på 766 tkr
som under året betalats ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen.

Kommunledning
Kommunledning redovisar ett utfall på 8 474 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 112 tkr
för budgetåret. Under kommunledningen ligger folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och
krisberedskap. Den positiva avvikelsen ses under strategisk planering och folkhälsa som redovisar
positiv avvikelse mot budget om 150 tkr respektive 65 tkr. Den positiva avvikelsen ses under
övriga kostnader där budgetmedlen inte nyttjats.
Under kommunledning har kostnader inom överförmynderi/gode män ökat mot tidigare år och
vid årets slut redovisas ett negativt utfall om 173 tkr mot budget. Efter kommunledningens
genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst

är arvodeskostnaden som ökar. Att det är svårt att rekrytera gode män ses som en anledning till
höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering.

Administration och kommunikationsenheten
Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall på 4 334 tkr vilket är en positiv
avvikelse för budgetåret om 170 tkr. Det positiva resultatet härrör till största del
personalkostnader, där tjänstledighet samt utlåning av medarbetare vid EU-valet genererade en
positiv avvikelse mot budget.

Sewicenämnd IT, Växel och Telefoni
Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 6 828 tkr vilket är en positiv avvikelse för
budgetåret om 595 tkr. Att utfallet visar på en positiv avvikelse för budgetåret beror till största del
på ej nyttjade kapitalkostnader om 1 513 tkr.

11
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Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya
plattformen. Då projektet försköts fram till 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser
och virusskydd ökat.

Servicenämnd Ekonomi och Personal
Ekonomienheten redovisar ett utfall på 4 359 tkr, vilket är en positiv avvikelse för budgetåret med
485 tkr. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd
av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader. Funktionen
för upphandling/inköp har dock haft ökade kostnader mot budget.
Personalenheten redovisar ett utfall på 5 825 tkr, vilket är en positiv avvikelse för budgetåret med
473 tkr. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd
av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade fackliga kostnader. System-, och
konsultkostnader har dock ökat mot budget.

Reception
Receptionen redovisar ett utfall om 412 tkr vilket är en positiv avvikelse om 64 tkr.

Investeringar

RESULTAT NETTO Ursprungs
budget

2019
0

2 000
4 000
2 000

0

475

1 161
125

150

Tillägg/
ombudg

2019
0

925
0

144

71

75

0

0

0

Avvikelse
(tk, 1
S:a investeringar gm TN
5200 Markköp
5201 Genomf IT-stategi
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja
5210 IT kapacitetsutökn. Hrj a + VGA
5220 KL Teknik
5221 KL Brandstation

5222 KL Tillträdesskydd
5223 KL IT-säkerhet

S:a investeringar egna
TOTALA INVESTEM\R

9911 1 215 11 126 6 113 5 013
9911 1 215 11 126 6 113 5 013

Kommentar till utfall investeringar
Kommunstyrelsen har outnyttjade investeringsmedel på 2 713 tkr för markköp. Under 2019 har
handpenning erlagts på industrimark i Herrljunga; Vreta, Ölltorp samt Ljung.

IT-investeringarna totalt uppgår till 4 665 tkr jämfört med budgeterade medel om 6215 tkr. Att
budgeterade investeringsmedel inte nyttjats fullt ut härrör till att delar av projekt ny plattform -
Caterpillar försköts fram till 2020.

Säkerhet och krisberedskaps investeringar uppgår totalt till 1 235 tkr jämfört med budgeterade
medel om 1986 tkr. Att budgeterade investeringsmedel inte nyttjats fullt ut härrör till att det elverk
som installeras hos Brandstationen inte är färdigställt.

12
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Utvecklingsmedel 2019
Utvecklingsmedel 2019 har en budget på totalt 2 000 tkr. Nedanstående tabell visar de
utvecklingsmedel som KS tagit beslut om under perioden 201 9-01-01 till 20 1 9- 12-3 1 . Utfallet för
de utvecklingsmedlen uppgår till 1 355 tkr, kvar att förfoga är 66 tkr.

Beslut
Nattko11 2019
Marknadsföri Fokus
Besöksn
Å 181bvalsstudie v
me r
Firande av 6 iuni 2019
Sponsring IK Frisco
Ung Före lhet i Älvsbor=
Amlmehulta
Summa
Budget
Kvara

Budget
2019

115

1 00
400

Utfall 2019
KS §209 2018
KS §229 2017
KS $86 2019
KS $ 1 OO/20 1 7

1

8
5
ml
3
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Bilaga målindikatorer

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Mål
2017 2018 2019

Utfall
2019

201.1 MiRa!!!![llagerlheter
och småhus ska öka

]gigi 3018 25

r

åldersgruppen 25-40 år ska öka åldersintervallet i procent
nmrm

tra

# 8) SCB per 2019-11-30

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål MåIindikator Mål Utfalloksl Boksl
2018 2019 20192017

i

aBje älla111]1
och bebyggs på ett sådant sätt att ( watt/capita)
energi och bränslen kan
användas effektivt

1 8TH

Antalet planerade nybyggda

bostäder i utpekade tätorter i ÖP.

nI T5 no

Herrljunga, Ljung/Armelund,

Hudene, Mona, Od, Eggvena,
Eriksberg.
Antal feriearbetare2:2 Verka för

ungdomssysselsättning under lov
och ferier

=4 T2 37

Antal sommarlovsentreprenörer rT4
8) Information saknas

{v 14
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Vi-känsla!

Prioriterat mål Målindikator MålBoksl Boksl
20182017 2019

Utfall
2019

3 1 T RMa
rekommenderar andra att I att flytta till kommunen
flytta till Herrljunga ska öka

# TFc]Mlh 8

Andelen invånare som

väljer bo i Herrljunga ska
öka

Antal inflyttade/utflyttade c

om 3 l om 12

personer 1 personer

#

#

Ökning
om 9

personer 4 +

3:2 Förbättra
förutsättningarna för
mötesplatser i Herrljunga
kommun

Antal folkhälsoaktiviteter
som kommunen är delaktig i

24 25 71

Antalet besökare

familjecentralen
2 r5 2964

2500Antalet besökare

fritidsgården
rl r5

+) Information saknas + 8) SCB per 20 19-1 1-30

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål Målindikator
2017 2018 2019 2019
Boksl Boksl Mål Utfall

4 1 Samalbetet guja M
näringsliv ska stärkas

2

27

TanK
4 :2 Företagsklimatet ska
förbättras

Rankingens sammanfattande
omdöme

arn

Tillämpning av lagar och regler 24

35

50

10

28

nrm
Tjänstemännens attityder till
företagande

nrm

Kommunpolitikernas attityder till
företagande

nrm

Allmänhetens attityder till
företagande

nrm

Service till företag nrm

<,.Å @.
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Sammanställning

Projekt (tkr) Ursprungs
budget

2019
ElIIE1ll1l1

4 000
2 000

Tillägg/
ombudg

2019
925

Summa
Budget

2019
aB
4 000
2 144

71

550

1 161
125

150

Avvikelse Äskat till
2020
M
1 278

212

5200 Markköp
520 1 GenomfIT-stategi
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA
5220 KL Teknik
5221 KL Brandstation

5222 KL Tillträdesskydd
5223 KL IT-säkerhet
TOTALA INVESTERINGAR 1 215 11 126 6 113 4 937

Proiektbeskrivning

Projekt 5200 Markköp
Investeringsmedel för köp av strategisk mark.

Skäl för ombudgetering
Under 2019 har handpenning erlagts på industrimark i Herrljunga; Vreta, Ölltorp samt Ljung. Därav ses
ett större investeringsbehov under 2020.

Projekt 5201 Genomförande fT strategi
Investeringsmedel för ny IT-plattform Caterpillar, byte från Novell till Microsoft.

Skäl för ombudgetering
Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Projektet försköts fram till 2020 med plan om att vara
färdigställt vid halvårsskiftet 2020.

Projekt 5209 FT strategi + trådlöst närverk Herrljunga
Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering
Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt 5221 Kommunal Ledningsförmåga Brandstation
Investeringsmedel för nytt elverk.

Skäl för ombudgetering
Projektet är påbörjat men inte färdigställt.
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Verksamhetsförändringar
Kommunstyrelsen

Underlag till budget och verksamhetsplan 202 1 -2023
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Nämnd: Kommunstyrelsen

2020-02- 1 9

Verksamhetsförändringar till följd av investeringar
2021, 2022 samt 2023

1. Nytt ärendesystem och e-arkiv

Beskriv förändringen: Införande av nytt ärendesystem

Förändring kan härledas till projekt nr: 5212

Orsak till förändringen: Byte av ärendesystem då det nuvarande inte är kompatibelt med övriga
system eller processer.

From när sker förändringen: Upphandling 2020.

Uppskatta kostnaden för förändringen: Då upphandling kommer ske under 2020 är det för tidigt idag
att kunna uppskatta kostnaden. Den kan bli oförändrad eller ökad.

Hur fInansieras förändringen? Del finansieras av befintliga medel. Vid eventuella ökande kostnader
kommer driftbudgeten behöva utökas.

2. Digitalisering

Beskriv förändringen: Utveckling och effektivisering av förvaltningarna/verksamheterna och
medborgarnytta inom kommunerna med stöd av digitalisering/IT stöd.
Utredning och prioritering kommer att genomföras utifrån förvaltningarna/verksamheternas behov och
önskemål under 2020.

Förändring kan härledas till projekt nr: 52 1 4/5223

Orsak till förändringen: Digitalisering.

From när sker förändringen: 202 1 -06-0 1

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 500 tkr.
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Mn
uwHERRLJUNGA KOMMUN

2020-02- 19

Hur fInansieras förändringen ? Tillfällig ramförstärkning under år 1-2 (202 1-2022).
Effekthemtagningar och effektiviseringar till följd av digitalisering ger en kostnadsbesparing i
framtida verksamhet .

1. Microsoft 0365

Beskriv förändringen: Utökade årliga licenskostnader på grund av bytet av Novell till Microsoft (IT
plattformen/Caterpillar).

Förändring kan härledas till projekt nr: 5201

Orsak till förändringen: Bytet av IT plattform (Caterpillar).

From när sker förändringen: 202 1 -01 -0 1 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 200 tkr.

Hur $nansierus förändringen? Via ökat kommLmbidrag.
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Övriga Verksamhetsförändringar
2021, 2022 samt 2023

1. Överförmynderi

Beskriv förändringen: Under åren 201 8-2019 har en ökad kostnad avseende Överförmynderi
setts. Under budgetår 2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om
173 tkr och beräknat underskott för budgetåret 2020 uppgår till 21 1 tkr. Inget tyder på i
dagsläget att kostnaderna kommer att minska framöver.

Orsak till förändringen: Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män
och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar.
Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med
omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvodena samt att
kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets
svårighetsgrad.

From när sker förändringen: 202 1 -0 1 -01 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200 tkr.

Hur Pnansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

2. Försäkringspremier

Beskriv förändringen: Under budgetåren 201 7-2019 har kommunstyrelsen haft en oförändrad
budgetram avseende försäkringspremier om ca 90 tkr.

År 201 7 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 183 tkr. Åren 2018-
2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 223 tkr per år. Beräknat
underskott för budgetåret 2020 beräknas att uppgå till 233 tkr.

Orsak till förändringen: Marknadsanpassade försäkringspremier.

From när sker förändringen: 202 1 -0 1 -0 1 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200-250 tkr.

Hur Pnansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.
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Verksamhetsförändringar
Kommunstyrelsen

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021 -2023
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Verksamhetsförändringar till följd av investeringar
2021, 2022 samt 2023

Nytt ärendesystem och e-arkiv

Beskriv förändringen: Införande av nytt ärendesystem

Förändring kan härledas till projekt nr: 5212

Orsak till förändringen: Byte av ärendesystem då det nuvarande inte är kompatibelt med övriga
system eller processer.

From när sker förändringen: Upphandling 2020.

Uppskatta kostnaden för förändringen: Då upphandling kommer ske under 2020 är det för tidigt idag
att kunna uppskatta kostnaden. Den kan bli oförändrad eller ökad.

Hur fInansieras förändringen? Del finansieras av befintliga medel. Vid eventuella ökande kostnader
kommer driftbudgeten behöva utökas.

2. Digitalisering

Beskriv förändringen: Utveckling och effektivisering av förvaltningarna/verksamheterna och
medborgarnytta inom kommunerna med stöd av digitalisering/IT stöd.
Utredning och prioritering kommer att genomföras utifrån förvaltningarna/verksamheternas behov och
önskemål under 2020.

Förändring kan härledas till projekt nr: 5214/5223

Orsak till förändringen: Digitalisering.

From när sker förändringen: 2021 -06-01

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 500 tkr.
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Hur fInansieras förändringen? Tillfällig ramförstärkning under år 1 -2 (202 1 -2022).
Effekthemtagningar och effektiviseringar till följd av digitalisering ger en kostnadsbesparing i
framtida verksamhet .

Microsoft 0365

Beskriv förändringen: Utökade årliga licenskostnader på grund av bytet av Novell till Microsoft (IT
plattformen/Caterpillar).

Förändring kan härledas till projekt nr: 5201

Orsak till förändringen: Bytet av IT plattform (Caterpillar).

From när sker förändringen: 2021-01 -01 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 1 200 tkr.

Hur fInansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.
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Övriga Verksamhetsförändringar
2021, 2022 samt 2023

1. Överförmynderi

Beskriv förändringen: Under åren 201 8-2019 har en ökad kostnad avseende Överförmynderi
setts. Under budgetår 2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om
173 tkr och beräknat underskott för budgetåret 2020 uppgår till 21 1 tkr. Inget tyder på i
dagsläget att kostnaderna kommer att minska framöver.

Orsak till förändringen: Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män
och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar.
Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med
omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvodena samt att
kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets
svårighetsgrad.

From när sker förändringen: 2021-01-01 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200 tkr.

Hur fInansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.

2. Försäkringspremier

Beskriv förändringen: Under budgetåren 2017-2019 har kommunstyrelsen haft en oförändrad
budgetram avseende försäkringspremier om ca 90 tkr.

År 2017 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 183 tkr. Åren 2018-
2019 redovisade kommunstyrelsen ett negativt utfall mot budget om 223 tkr per år. Beräknat
underskott för budgetåret 2020 beräknas att uppgå till 233 tkr.

Orsak till förändringen: Marknadsanpassade försäkringspremier.

From när sker förändringen: 202 1 -01 -01 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: 200-250 tkr.

Hur fInansieras förändringen? Via ökat kommunbidrag.
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DIARIENUMMER: KS 44/2020 993

FASTSTÄLLD: KF § XX/2020-
03-09

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Uppdragsbeskrivning
Dokumentet beskriver Herrljunga kommuns uppdrag till Herrljungabostäder AB, som
beslutades av kommunfullmäktige 2020-03-09 (KF § XX).
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Bakgrund
Herrljunga kommuns vision lyder “Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa’' med ett övergripande
mål om att ha ett invånarantal om 10 000. För att nå 10 000 invånare behöver kommunen öka

inflyttningen och/eller minska utflyttningen. Genom att erbjuda både potentiella och befintliga
invånare tilltalande bostäder i attraktiva lägen med trevliga omgivningar, ökar sannolikheten för
att invånarantalet ökar.

Tillgänglighet, närhet och energieffektivitet är några begrepp som finns att läsa om i
kommunens riktlinjer och analys för bostadspolitik. Ytterligare faktorer som är viktiga för
invånaren är god skolgång, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande
kultur- och föreningsliv. Herrljunga kan erbjuda närhet och småskalighet med
småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen, som genom
järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme.

Herrljunga kommun har en god planberedskap med beslutade detaljplaner som ger
förutsättningar för nybyggnation av flerfamiljshus. De detaljplaner som idag ger bra
förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus är Ljung 1 :19, Horsby del II och Tallen.
Detaljplanerna ger olika förutsättningar, Ljung 1 :19 och Horsby del II ger möjlighet till något
mindre hyreshus på 2-4 våningar medan Tallen medger ett hus på 8 våningar, dvs 32 lägenheter.
Ytterligare planer som framöver är aktuella för bostadsbyggnation är Herrljunga 6:3 (Hagen 50
lägenheter och Lyckan 25 lägenheter).

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att utifrån nedanstående uppgifter simulera och göra en ekonomisk analys som
visar påverkan på resultatet, balansräkning och nyckeltal över en tioårsperiod från och med
2020- 12-3 1 .

•

•

•

Under 2020-202 1 bygga ett flerfamiljshus med totalt 32 lägenheter, aktivering 2022-01-
01

Under 2023-2024 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2025-01-
01

Under 2026-2027 bygga ett flerfamiljshus med totalt 16 lägenheter, aktivering 2028-0 1-
01

Balansräkning för vart och ett av åren över en tioårsperiod ska finnas i underlaget. Perioden ska
vara 2020-12-3 1 till 2029-12-3 1 . Nyckeltal och uppgifter som ska finnas med i analysen är
resultat i kronor efter avskrivningar och finansnetto, avkastning i procent (enligt ägardirektivet),
soliditet i procent (enligt ägardirektivet) samt kassalikviditet. Ytterligare nyckeltal som
Herrljungabostäder finner viktiga att lyfta fram kan läggas till i underlaget.

• SchabIonberäkningar gör Herrljungabostäder utifrån gällande byggkostnad för projekten.
• Olika ränteantaganden ska göras för att se effekterna vid olika räntesatser.

• Eventuella nedskrivningsbehov ska bedömas.
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• Löpande verksamheten inklusive hyresintäkter bedömer Henljungabostäder utifrån
kända fakta och nuläge.

• Eventuella ägartillskott ska bedömas

Alla gjorda antaganden ska redogöras för i analysen.

Nossan Förvaltningsaktiebolag finns som ett stöd i arbetet med simuleringen.

Svaret ska vara kommunkansliet (herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se) och
ekonomichefen (linda.rudenwall@vargarda.se) till handa senast den 17 april 2020.
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Tillsvidare

Kommunstyrelsen

Reglernente
RegIementsbestämmelser för bygg-, och
miljönämnden , Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för bygg- och miljönämnd
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Inriktning
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag,
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA.

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål :

Herrljunga kommun
- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun!
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi !
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl
mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Inledande bestämmelser
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga
nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Bygg- och miljönämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, samordna den
fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

1 kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt
planerings- och uppföljningsansvar.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut
inom nämnds verksamhetsområde.
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Reglementets roll

1 § Reglementets roll
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning,
i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker
från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet, som inom i detta reglemente angivna
verksamhetsområde, särskilt ålagts annan.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden

2 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
Bygg- och miljönämnden fullgör;

kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen

kommunens tillsynsuppgifter inom ramen för miljöbalken, smittskyddslagen och
livsmedelslagen
kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, LSO
kommunens uppgifter enligt lag om sprängämnesprekursorer
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för
plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänsten
övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning skall fullgöras av kommunal nämnd och
där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden

Bygg- och miljönämnden har i övrigt följande uppgifter;

upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande

upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner

medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering
ansvarar för kommunens adressregister samt att hålla de statliga byggnads- och
lägenhetsregistren uppdaterade.
bedriver utbildning i förebyggande brandskyddsarbete
geografiskt informationssystem (GIS)
energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt;
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Miljöbalken
Livsmedelslagen
Smittskyddslagen
Plan- och bygglagen (ej översiktlig planering)
Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler
Lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämndens ansvar.

Kommunens ansvar inom Tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler, åligger
bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar om

antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då
bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. Förutsättning för nämndens befogenhet
är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar
exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya
detaljplanens genomförandetid.

Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens
utgång mot fastighetsägarens bestridande
i ärenden som rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande
om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till
skydd för människors hälsa och miljö.
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