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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-17  
DNR TK 14/2017 206     

Sid 1 av 4    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
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Månadsuppföljning oktober -17 
 
Sammanfattning 
 
Under rubriken bakgrund visas den ekonomiska tabellen för tekniska förvaltningen samt 
kommentarer till prognos.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse månadsuppföljning oktober 2017.  
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning oktober. 
 

 
 
 

Magnus Grönvall 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 2



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-11-17 
DNR TK 14/2017 206  

Sid 2 av 4 
 
Bakgrund 

Ansvarsområde Ansvar År Budget År Prognos År Diff 
Bostadsanpassning Nämnd 263 263 0 
Bostadsanpassning Bostadsanpassning 1 207 1 207 0 
Summa  Bostadsanpassning   1 470 1 470 0 
Mark* Mark 720 620 100 
Summa  Mark   720 620 100 
Skog Skog -300 -300 0 
Summa  Skog   -300 -300 0 
54 Gata Park Gata Park 11 467 11 017 450 
Summa  Gata Park   11 467 11 017 450 
Fastighet Fastighet 576 276 300 
Fastighet Omsorgsfastigheter -347 -397 50 
Fastighet Grundskolafastigheter -1 263 -1 263 0 
Fastighet Gymnasiskolfastigh -499 -499 0 
Fastighet Barnomsorgsfastigsh -216 -26 -190 
Fastighet Familjecentral 0 0 0 
Fastighet Förvaltningsfastigheter -112 -12 -100 
Fastighet Räddningstjänstfastigh -3 82 -85 
Fastighet Övriga fastigheter -621 -471 -150 
Fastighet Reglering- och san.fast 85 85 0 
Summa  Fastighet   -2 401 -2 376 -175 
Måltid Måltider 0 150 -150 
Summa  Måltid   0 50 -150 
Tvätt Tvätten 0 350 -350 
Summa  Tvätt   0 350 -350 
Förvaltningsledning Förvalningsledning -240 160 -400 
Förvaltningsledning Personalkaffe 145 145 0 
Summa  Förvaltningsledning   -95 305 -400 
Lokalvård Lokalvård 0 100 -100 
Summa  Lokalvård   0 50 -50 
Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet 7 892 7 792 100 
Summa  Fritidsverksamhet   7 892 7 792 100 
Summa skattefinansierad del   18 754 19 229 -475 
Renhållning Renhållning 0 -2 000 2 000 
Summa  Renhållning   0 -2 000 2 000 
Summa taxefinansierad del   0 -2 000 2 000 

*Överskottsprognosen på mark avser kapitalkostnader och tas inte hänsyn till i under-/ och 
överskottshanteringen. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-11-17 
DNR TK 14/2017 206  

Sid 3 av 4 
 
Tekniska nämnden, skattefinansierat. 
 
Nämnd  
Prognos enligt budget. 
 
Bostadsanpassning  
Prognos enligt budget. 
 
Mark  
Prognostiserar ett överskott på 100 tkr till följd av lägre kapitalkostnader. 
 
Skog  
Prognos enligt budget. 
 
Gata/Park  
Prognosen för Gata & parks överskott ökar med 50 tkr till totalt 450 tkr.  
Viss osäkerhet finns i och med att överskottet till stor del förklaras av lägre kostnader för snö och halkbekämpning 
där november och decembers väderlek påverkar utfallet. 
 
Fastighet  
Prognosen för fastighet som helhet är att gå 175 tkr i underskott. Under hösten har simhallen haft höga drift-/ och 
underhållskostnader. Fastighet har fått tagit över en del kostnader som tidigare legat utlagda på verksamheterna och 
som inte reglerats i hyran.  
 
Måltider  
Prognosen för måltider justeras till underskott om 150 tkr. Det för året höga livsmedelspriset är största förklaringen 
till underskottsprognosen.  
 
Tvätten  
Prognosen för tvätten är underskott på 350 tkr. 
 
En del av underskottet förklaras av att tvättens budgeterade intäkter inte täcker dess budgeterade kostnader. 
Tvättens kostnader har också gått över budget.  
 
Förvaltningsledning  
Prognosen för förvaltningsledningen är att gå med underskott med 400 tkr.  
 
Lokalvård  
Lokalvårdens prognos justeras från 100 tkr till 50 tkr i underskott.   
 
Fritidsverksamhet  
Fritidsverksamheten prognostiseras gå 100 tkr i överskott.  
 
Det är ökade intäkter från bland annat Alingsås simklubbar som förklarar stor del av överskottet då de hyr in sig i 
Herrljungas simhall under tiden Nolhaga renoveras. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-11-17 
DNR TK 14/2017 206  

Sid 4 av 4 
 
Tekniska nämnden, taxefinansierat. 
 
Renhållning  
Renhållningen prognostiseras fortsatt med ett överskott på 2 000 tkr.  
 
Inför 2017 höjdes taxan med ca 20 % för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. 
De faktiska kostnaderna ser inte ut att nå upp till de förväntade.  
 
Entreprenörskostnaden mot Ragn-Sells minskade med 15 % mot föregående år då nytt avtal upphandlades. 
Budgeten lades innan det nya avtalet skrevs och blir per automatik för hög i detta fall.  
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Budget  
2018-2020 
Tekniska nämnden – del 2 

Ärende 3



Inledning 
Tekniska nämndens verksamhet ska vara till för alla kommunens medborgare och besökare. 
Verksamheten tar utgångspunkt i kommunens vision och mål att bli fler invånare och i förekommande 
fall behöver verksamheten planera och arbeta för att kommunens vision ska kunna uppnås på ett 
effektivt och hållbart sätt. 

Verksamheten ska utföras med hög kvalitet av både egen personal och genom nämndens upphandlade 
entreprenörer. Barnperspektivet ska beaktas och lyftas fram inom verksamhetens olika områden. 

Verksamhetsplan   

Nämnd och förvaltningsledning  

 

 

Fastighet 

 

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse 

Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska 
öka 

Förbättrad presentation hemsida samt särskild 
marknadsföringsplan 

Lyfta fram och marknadsföra marknaden och 
torgen i Herrljunga 

Utveckla torgen och knyta marknaden närmare 
torgen 

Förvaltningens anställda ska vara goda 
ambassadörer för förvaltningen och för 
kommunen 

Riktade utbildningsinsatser för förvaltningens 
anställda 

Köp av industrimark ska underlättas Förbättrad information på hemsidan 

Förbättra integrationen av nyanlända med positiva 
effekter på samhällsutveckling genom medverkan 
och delaktighet av anställda och medborgare 

Utveckla integrationsmål för verksamheten 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse 

Förbättrad uppföljning av nämndens 
verksamheter 

Fördjupad verksamhetsuppföljning till nämnd med 
särskild uppföljning av nyckeltal 

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse 

Kommunens fastighetsdrift ska bli mer 
energieffektiv 

EPC i fler fastigheter, information och utbildning 
till verksamhetspersonal 
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Gata och park 

 

Internservice 

 

 

Fritidsverksamhet 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse 

Mål kring inomhusklimat? ? 

Verksamhetsmål  Aktiviteter för måluppfyllelse 

Förbättra tillgänglighet för medborgare och 
myndigheter 

Omforma innehåll på hemsidan och samråda med 
intressenter 

Utveckla vår stadsmiljö för att skapa trygghet hos 
medborgaren 

Utveckla belysningen utifrån ett 
trygghetsperspektiv 

Tätortsnära skog samt öppna ytor ska upplevas 
trivsamma 

Utveckla strategi för underhåll av kommunens 
mark 

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse 

Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka Förändrad upphandling med möjlighet till fler 
ekologiska varor och lokala råvaror 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse 

Öka andelen närproducerade livsmedel Förändrad upphandling med möjlighet till fler 
närproducerade varor 

Kundfokus – kundernas ska vara delaktiga  Utveckla enkätundersökningar 

Minskat matsvinn Ökat samarbete mellan Måltidsservice och 
verksamhetspersonal 

Effektivt planerad lokalvård Implementera IT-stöd 

Miljöeffektiv tvättverksamhet Öka andelen miljömärkta produkter 

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse 

Ärende 3



 

 

Renhållning 

Så många som möjligt i kommunen ska ha ett 
aktivt fritidsliv 

Underlätta för föreningslivet 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse 

Öka antalet besökare och uthyrningar i gym, sim- 
och idrottshallar 

Förenkla bokningsprocessen och öka 
marknadsföringen 

Utveckla kommunens friluftsområden för alla 
medborgare 

Utveckla Orraholmen och Mörlandaområdet som 
friluftsområden 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse 

Öka andelen matavfall som återvinns genom 
biologisk behandling 

Uppmuntra fler att byta till 
matavfallsabonnemang. 

Ge ut sorteringsguide. 

Minska mängden kärl- och säckavfall till 
förbränning 

Ge ut sorteringsguide. 
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Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 

  Utfall 
2016 

Prognos 
2017 Budget 2018 

Energiförbrukning fastighet[kwh/m2] 125 120 125 
Andel svenska köttråvaror i 
livsmedelsproduktionen [%] 95 95 95 

Drift och underhåll kommunens gator 
kr/inv 256 431 288 

Drift och underhåll enskilda vägar kr/inv 116 173 137 
Besökare hälso- och friskvårdscenter [st] 46 000 46 000 48 000 
Mängd restavfall till förbränning [ton] 1 874 1 900 1 700 
Insamlad mängd matavfall till rötning [ton] 0 6 300 
Andel aktivitetsbidrag flickor (%) * * 50 
Andel aktivitetsbidrag pojkar (%)    

*Har inte mätt andel aktivitetsbidrag flickor tidigare. 

Ekonomi 

Skattefinansierad verksamhet efter justering av lönepott och kapitalkostnadspott. 

 
 
Gemensamt innefattar Bostadsanpassning, Mark, Skog, Förvaltningsledning och Personalkaffe. I budgeten för 
2018 ligger det en budget på -1 571 tkr på fastighet. Denna post avser det överskott som Fastighet ska leverera 
på grund av införandet av komponentredovisning.  

Observera att fördelningen av intäkter och kostnader är schablonuppräknade i och med att detaljbudget 
ännu inte är lagd på kontonivå.  
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 HANNA FRANZÈN 2017-11-21 
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  SIDA 1 AV 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
 
 

Startbeslut för inköp av nytt kassa och bokningssystem. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har avsatt 175 tkr i investeringsmedel för 2018 för att köpa 
in nytt kassa och bokningssystem till Herrljunga Sportcenter. 
 
För att kunna erbjuda kunderna ett enkelt bokningssystem samt förenklad 
hantering av autogiro/kassa till verksamheten, behövs ett startbesked för 
projektet för att starta processen med att implementera nytt 
kassa/bokningssystem. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänstekrivelse 
 
 
Förslag till beslut 
Projektet nytt kassa/bokningssystem startas. 
 
 
 
 
Hanna Franzèn     
Fritidschef  
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Omdisponering av investeringsmedel vatten och avlopp på 
Säms camping 
 
Sammanfattning 
Säms camping ägs av kommunen och marken utarrenderas till 
verksamhetsutövare som vill driva camping på platsen. Platsen ligger i 
anslutning till kommunens största badplats och besöks både av lokala, nationella 
och internationella besökare. 
 
Campingens anläggningar för vatten och avlopp är delvis uttjänta. Nya, slutna 
tankar är nödvändigt för att omhänderta avloppsvatten och den befintliga 
vattenbrunnen räcker inte för ändamålet. För att camping ska kunna bedrivas 
behöver anläggningarna för vatten och avlopp bytas ut, med nya slutna tankar 
och en ny, borrad brunn för vatten. 
 
Den totala kostnaden beräknas till 250 tkr. Kapitalkostnaden bedöms bli ca 15 
tkr årligen. Kostnaden belastar Fritidsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
250 tkr omdisponeras från projekt mindre gatuanläggningar vatten och avlopp på 
Säms camping 
 
Projekt vatten och avlopp på Säms camping startas. 
 
 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef 
 
 
 
 
 

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Startbeslut Herrljunga stationsområde - förbättringsåtgärder för ökad 
mobilitet 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket har avsatt medel för medfinansiering till genomförande av regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på 
kommunala gator. Detta projekt syftar till att förbättra miljön runt stationsområdet för 
ökad mobilitet med bla fler cykelparkeringar. Herrljunga kommun erhåller statlig 
medfinansiering. på 50% (upp till 950 tkr) förutsatt att projektet kommer igång under 
2017.  
 
Projektet innefattar ny markbeläggning och tydligare markeringar för entréer och gång 
och cykeltrafik, nya cykelparkeringar med och utan tak, sittplatser och sittlandskap och 
ny belysning. Projektets totala kostnad kommer ligga inom ramen for godkänd 
medfinansiering. 
 
Tekniska nämnden har tidigare beslutat om principerna för åtgärder och de föreslagna 
åtgärderna har arbetats fram av kommunarkitekt, Emil Hjalmarsson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kostnadsberäkning 
Illustration 

• Kostnadsredovisning 
• Illustration över stationsområdet 
• TN §14 2017-05-04 

 
Förslag till beslut 
Projekt Herrljunga stationsområde – förbättringsåtgärder för ökad mobilitet 
startas. 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef  
 
 
 
 

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Herrljunga stationsområde 

 

Totalt ca 300 kvm 

Träd beskärs och bevaras. 

Plattläggning i samma stil som tidigare, följa befintligt mönster med gatsten samt större 
betongplattor, ex 30*30 eller 40*40 

Gång märks ut i plattläggningen till entrén.  

Montering av 4st bänkar längst med fasaden. 

Montering av 4 styck soptunnor 

Cykelställ under träden med plats för fler cyklar. Med eller utan tak?  

Sittplatser vid uteserveringen 
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Kostnadsberäkning 

Förslag på ombyggnad utemiljö vid Station i Herrljunga: 

Urgrävning av befintligt material och justering till rätt höjd  

Traktor 25600:- 
Gräv 28000:- 
Lastmaskin 28000:- 

Läggning av 300m2 plattor i storlek 30x30 cm +ca 10-15% gatsten  
 
181500:- 

Bergskrossprodukter  
 
10000:- 

Flytt befintlig belysning inklusive kablage  
 
5000:- 

Montering Bänkar, Papperskorgar, Soffor m.m  
 
32000:- 

Montering Cykelställ  
 
16000:- 

Betong och montagematerial  
 
5000:- 

Personalliggare och dokumentation  
 
8000:- 

339100:- 

 

Tillkommer kostnad för bänkar, papperskorgar, sittplatser. Ca 100.000 

Montering av cykelställ med tak på snedställda parkeringen, samma variant som i Ljung. 

Uppskattningsvis då detta är en redan hårdgjord yta så är det troligtvis 1 dags gräv + traktor och kärra för att köra 
bort material + ditkörning nytt.  
Monteringstiden är satt till 3 dagar för 2 man av tillverkaren. Diverse bergskrossprodukter.  

ca 110.000:- exkl moms 

 

TOTALT 550-600.000 

Ärende 6



cykelställ
Bänkar och soptunnor

Totalt ca 300 kvm

Träd beskärs och bevaras.
Plattläggning i samma stil som tidigare, rut-
mönster med gatsten samt större betongplattor, 
ex 30*30
Gång märks ut i plattläggningen till entrén. 
Montering av 4st bänkar längst med fasaden.
Montering av 4 styck soptunnor
Cykelställ under träden med plats för fler cyklar. 
Med eller utan tak? 
Sittplatser vid uteserveringen.
Montering av cykelställ med tak på pendelpar-
kering. 

Herrljunga station markerad entre sittplatser

Ärende 6



 
 
 
 

Svar på motion om att erbjuda ställplats till husbilsgäster för 
att främja besöksnäringen i kommunen 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-04-17 från Elin Alavik (FP(L)). Motionen föreslår 
att: 
”Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare 
ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
 
Herrljunga kommun samlar in information om eventuella privata eller 
föreningsägda platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. 
annat turistmaterial.” 
 
Ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller 
besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta 
platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet, vilket gör 
dem sökbara med hjälp av dator eller smartphone. Möjlighet att fylla på vatten 
och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för ställplatserna. 
 
Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till kommunalt 
vatten och avlopp är förenad med en anslutningsavgift. Utanför tätorten har 
kommunen inte samma tillgång till vatten och avlopp. För att inte kostnaderna 
ska bli för höga bör ställplatser därför anläggas utanför tätorten, men i anslutning 
till befintliga anläggningar med vatten och avlopp. En sådan befintlig 
anläggning, som är möjlig är på Orraholmen ”Gula huset”. 
 
Kostnaden beräknas till 100 tkr. I investeringsbudget finns avsatta medel för 
mindre gatuanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 
och är därför möjliga att omdisponera för ändamålet ställplatser. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion ”erbjuda ställplats till husbilsgäster för att främja besöksnäringen i 
kommunen” 
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Förslag till beslut 
100 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatuanläggningar 
till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
 
Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 
 
KF föreslås anse Motionen besvarad. 
 
 
Alfred Dubow     
Teknisk chef  
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Bakgrund 
Ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller 
besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta 
platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet, vilket gör 
dem sökbara med hjälp av dator eller smartphone.  
 
Kommunen kan uppmana privata aktörer som har ställplatser att registrera dem 
på samma ställe som kommunen själv gör. I de tre största registren finns enbart 
en plats för ställplatser registrerad i kommunen. 
 
Möjlighet att fylla på vatten och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för 
ställplatserna. Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till 
kommunalt vatten och avlopp är förenad med en anslutningsavgift. Utanför 
tätorten har kommunen inte samma tillgång till vatten och avlopp. Finns inget 
vatten eller avlopp i anslutning till den tänkta ställplatsen behöver det anläggas. 
Att borra brunn och anlägga avlopp, alternativt anlägga en sluten tank, bedöms 
som kostsamt i förhållande till nyttan som det medför. För att inte kostnaderna 
ska bli för höga bör ställplatser därför anläggas utanför tätorten, men i anslutning 
till befintliga anläggningar med vatten och avlopp. 
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