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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

Tjänsteskrivelse
2018-03-14 

DNR TK 15/2019 206  
Sid 1 av 4

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 

Månadsuppföljning februari 2019 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett underskott om totalt 250 
tkr och förklaras av tvättens bedömda underskott.  

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott. Detta helt 
enligt plan för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet 
genom tidigare års överskott.  

Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgeterade investeringsmedel från 
2018 tillkommer senare under året efter beslut från KF. Prognos enligt budget. 

Under rubriken bakgrund redovisas en mer detaljerad bild av prognosen fördelat per 
verksamhet, både i tabell och även skrift.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Månadsuppföljning februari godkänns.

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 
2019-03-14 

DNR TK 15/2019 206 
Sid 2 av 4

Bakgrund 

Ansvar  År Budget  År Prognos  År Diff 

500 Nämnd  271 271  0 

501 Bostadsanpassning  1 230 1 230  0 

511 Mark  238 238  0 

521 Skog  ‐300 ‐300  0 

541 Gata Park  11 686 11 686  0 

550 Fastighet  15 309 15 309  0 

561 Måltider  ‐415 ‐415  0 

571 Tvätten  0 250  ‐250 

581 Förvalningsledning  576 576  0 

582 Personalkaffe  148 148  0 

591 Lokalvård  ‐18 ‐18  0 

700 Fritidsverksamhet  7 767 7 767  0 

Summa skattefinansierad del  36 492 36 742  ‐250 

530 Renhållning  700 700  0 

Summa taxefinansierad del  700 700  0 

Tekniska nämnden, skattefinansierat. 

Nämnd  
Prognos enligt budget. 

Bostadsanpassning  
Prognos enligt budget. 

Mark  
Prognos enligt budget. 

Skog  
Prognos enligt budget. 

Gata/Park  
Prognos enligt budget. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november och december. 

Fastighet  
Prognos enligt budget. 

Måltider  
Prognos enligt budget. 

Tvätten  
Tvätten prognostiseras med 250 tkr i underskott på grund av för låga priser. 

Ärende 2



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-14 

DNR TK 15/2019 206 
Sid 3 av 4

Förvaltningsledning  
Prognos enligt budget. 

Lokalvård  
Prognos enligt budget. 

Fritidsverksamhet  
Prognos enligt budget. 

Tekniska nämnden, taxefinansierat. 

Renhållning  
Renhållningen prognostiseras gå 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att över tid 
justera det ackumulerade överskottet som finns som skuld mot taxekollektivet.  

Ärende 2



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Magnus Grönvall 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-14 

DNR TK 15/2019 206 
Sid 4 av 4

Investeringar 

PROJ  Ursprungsbudget Tillägg/ombudg
Summa 
budget  PROGNOS År År diff 

5310 Horsby förskola/skola  32 700 0 32 700  32 700 0

5410 Ombyggnad Hagen  10 000 0 10 000  10 000 0

5422 Ombyggnad Hemgården  2 500 0 2 500  2 500 0

5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk  10 000 0 10 000  10 000 0

5507 Gatubelysning  300 0 300  300 0

5508 Mindre gatuanläggningar  1 000 0 1 000  1 000 0

5509 Reinvestering Gata  2 000 0 2 000  2 000 0

5515 Verksamhetsanpassnngar  900 0 900  900 0

5516 EPC B  0 0 0  0 0

5533 Säkerhetshöjande åtgärder  900 0 900  900 0

5542 Hagen etapp 4  0 0 0  0 0

5543 Hagen tak  0 0 0  0 0

5547 Städmaskiner  200 0 200  200 0

5551 Reinvest fastighet  9 000 0 9 000  9 000 0

5561 Köksredskap och tunneldisk  355 0 355  355 0

5563 Idrottsmat/redskap simhall  125 0 125  125 0

5565 Skyltning  0 0 0  0 0

5572 Maskiner fastighetsskötsel  200 0 200  200 0

5573 Ventilation Eggvena  0 0 0  0 0

5574 Upprustning lekplatser  200 0 200  200 0

5579 Anpassning omklädningsrum  300 0 300  300 0

5584 Hagens soprum  0 0 0  0 0

5591 Tillgänglighetsanpassningar  300 0 300  300 0

5592 Löparspår Annelund  300 0 300  300 0

5593 Skateboardpark  250 0 250  250 0

5595 Utegym  200 0 200  200 0

5596 Hudene tillbyggnad av kök  2 300 0 2 300  2 300 0

5708 Ombyggnad Od  4 000 0 4 000  4 000 0

5709 Ombyggnad Altorp  10 000 0 10 000  10 000 0

 Teknisk nämnd  88 030 0 88 030  88 030 0

Ärende 2



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Eva Nordén 

Tjänsteskrivelse
2019-03-12

DNR TK 154/2015 208  
Sid 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 

Investeringsuppföljning Energy Performance Contracting (EPC) projekt, 
etapp 2 

Sammanfattning 
Energy Performance Contracting handlar om att genomföra åtgärder i fastighetsbeståndet 
som syftar till att minska energiåtgången samt skapa ett gott inomhusklimat. Totalt har 
8.900tkr avsatts för ändamålet och av dessa har 7.110tkr varit disponibla under 2018. Av 
investeringsmedlen har 800tkr disponerats om till Lyckans förskola enligt beslut i Tekniska 
nämnden, DNR TK 289/2018. Ytterligare 800tkr har omdisponerats till Industriväg Ölltorp 
Industriområde, DNR TK 271/2018.  

De fastigheter som varit berörda i detta projekt är Eriksberg skola, Gamla Sporthallen, 
Hagen, Hemgården, Kulturhuset, Stationshuset i Ljung och Gäsenegården.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 
Startbeslut DNR TK 2015-154 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Eva Nordén 
Fastighetschef 

5028 Lön ej pålägg autom PO 48

5610 Arb.giv.avg lön o skattepl ers 18

6173 VVS‐arbeten 1 910

6174 Elarbeten 2 787

6176 Målningsarbeten 160

6177 Övriga husbyggnadsarbeten 17

 Teknisk nämnd 4 940

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Eva Nordén 

Tjänsteskrivelse
2019-03-12 

DNR TK 41/2019 618  
Sid 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 Od förskola/skola 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har tagit beslut på att renovera, samt bygga om och till, förskolan och 
skolan i Od. Ett projektdirektiv för ärendet har tagits fram efter att Bildningsförvaltningen 
genomfört en förstudie om verksamheten och dess lokaler. Det finns avsatta medel för 
genomförande av projektet. Under 2019 finns 4.000tkr och under 2020 finns ytterligare 
4.000tkr.  

För att få effektivitet i projekteringen förutsätts att startbeslut beviljas för samtliga avsatta 
investeringsmedel. Projektering och upphandling av projektet, enligt det framtagna 
projektdirektivet, ska ingå i de beslutade investeringsmedlen. Prioriteringar kommer 
behöva göras under projekteringens gång utifrån den tillkommande omfattning i direktivet, 
så som utemiljö och gång mellan husen. Alla prioriteringar kommer att genomföras med 
styrgrupp och beställare. Fastighetsenheten har även reinvesteringsmedel avsatta för Od 
skola/förskola som kommer att användas i samband med projektet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 
BN§12, DNR UN 224/2019 
Projektdirektiv Od förskola/skola daterad 2018-12-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od förskola/skola

Eva Nordén 
Fastighetschef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Bodil Jivegård, Bildningschef, Bildningsförvaltningen 

Ärende 4



Ärende 4
~ ~ HERRLJUNGA.WMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sign 

/) l , 

l ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-01-28 

BN § 12 DNR UN 224/2019 

Projektdirektiv Od förskola/skola 

Sammanfattning 
Gamla skolhuset i Od är i mycket stort behov av underhåll och renovering. Tek
niska nämnden lyfte 2017-01-23 ärendet (TN § 17) och ställde frågan till bild
ningsnämnden om nämndens avsikt för Od skola utifrån ett verksamhets- och lo
kalplaneringsperspektiv. 
Bildningsförvaltningen beredde ett svar på frågan och tog fram en beskrivning av 
lokalbehoven utifrån beslutad skolstruktur. Bildningsnämnden beslutade 2017-

05-08 (BN § 51) att godkänna beskrivningen av lokalbehovet samt tog beslut om 
en förstudie som skulle utreda hur lokalbehovet kunde tillgodoses, antingen ge
nom ombyggnad eller genom nybyggnad. I förstudien skulle funktion och eko
nomi mgå. 
Tekniska nämnden hanterade bildningsnämndens svar vid sammanträdet 2017-
06-08 som meddelande.Vid presidieöverläggning 2018-10-29 beslutades om hur 
fortsatt hantering av behoven vid Od skola skulle ske. Projektet avser dels reno
vering av gamla skolhuset och dels investering vid Od förskola/skola för att 
skapa ändamålsenliga lokaler. 
Den totala lokalytan som finns i Od är fullt tillräcklig, men vissa lokaler är 
mycket nedslitna och otidsenliga och motsvarar inte de krav som ställs på verk
samheten i förskola, skola och fritidshem idag. Gamla skolhuset har också loka
ler som är mycket svåra att överblicka med många små utrymmen samt trappor, 
vilket blir en "säkerhetsrisk". 

En kreativ och stimulerande lekmiljö är högt prioriterad i projektet, där lek
gård/skolgård ska ses som viktiga "rum" i verksamheten och bör locka till lek, 
rörelse och pulshöjande aktiviteter. Projektet ska inkludera en god och tillräcklig 
infrastruktur med trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer. Vid 
val av utrustning i lokalerna ska siktet vara inställt på att möjliggöra digital ut
veckling med stöd av dagens och morgondagens digitala möjligheter samt en god 
pedagogisk basstandard som säkerställer förutsättningarna för en undervisning 
som lever upp till författningarnas krav. Ekonomisk hushållning och vad verk
samhetens behov kräver är prioriterat. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-01-14 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-28 
Projektdirektiv Od förskola och skola 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Projektering enligt projektdirektiv genomförs. 

Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Ärende 4
~ ~ HERRLJUNGA.~OMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2019-01-28 

Fortsättning BN § 12 

Christina Glad (KV) föreslår att verksamheten ska kunna flytta in den 1 augusti 
2020. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Christina Glads (KV) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
l. Projektering enligt projektdirektiv genomförs. 
2. Verksamheten ska kunna flytta in den 1 augusti 2020. 

Ex(Jcdicras till : Förvaltningschcl" och projektledale Tekniska kontoret samt Teknisk nämnd och KonlllHJJISiyrclse 
För kiinncdom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Beställande nämnd: 

Bildningsnämnden 
Diarie nr:  
 UN – 224/2018 

Beställare/kund:  

Bildningsförvaltningen  

Utsedd projektledare: 

Ansvaret vilar på Tekniska 
Huvudprojekt/Delprojekt: 

Förskola och skola 

Upprättat av/uppdragsgivare: 

Bodil Jivegård 
Datum: 

2018-12-06 

 

Projektbeskrivning:  Projektets bakgrund, innebörd och syfte. 

 
Gamla skolhuset i Od är i mycket stort behov av underhåll och renovering. Tekniska nämnden lyfte 
2017-01-23, ärende 17 och ställde frågan till Bildningsnämnden om nämndens avsikt för Od skola 
utifrån ett verksamhets- och lokalplaneringsperspektivet. 
 
Bildningsförvaltningen beredde ett svar på frågan och tog fram en beskrivning av lokalbehoven 
utifrån beslutad skolstruktur. Bildningsnämnden beslutade 2017-05-08, ärende 9 att godkänna 
beskrivningen av lokalbehovet samt tog beslut om en förstudie som skulle utreda hur lokalbehovet 
kunde tillgodoses, antingen genom ombyggnad eller genom nybyggnad. I förstudien skulle funktion 
och ekonomi ingå.  
 
Tekniska nämnden hanterade Bildningsnämndens svar vid sammanträdet 2017-06-08 i    
meddelande 2. 
 
Vid presidieöverläggning 2018-10-29 beslutades om hur fortsatt hantering av behoven vid Od skola 
skulle ske. 
 
Projektet avser dels renovering av gamla skolhuset och dels investering vid Od förskola/skola för att 
skapa ändamålsenliga lokaler. Den totala lokalytan som finns i Od är fullt tillräcklig, men vissa lokaler 
är mycket nedslitna och otidsenliga och motsvarar inte de krav som ställs på verksamheten i 
förskola, skola och fritidshem idag. Gamla skolhuset har också lokaler som är mycket svåra att 
överblicka med många små utrymmen samt trappor, vilket blir en ”säkerhetsrisk”.  
 
I huvudbyggnaden finns både skol- och förskoleverksamhet placerad. Förskoleverksamheten har 
idag två små avdelningar i en del av huvudbyggnaden. Dessa båda avdelningar är otillräckligt stora 
och kan snarast betraktas som 1,5 avdelning. Det innebär att Ods förskola måste ta hjälp av andra 
förskolor, inom och utom kommunen, för att placera områdets barn i förskoleåldern. I gamla 
skolhuset finns idag undervisning i två grupp/klasser, fritidshem samt personalutrymmen och 
utrymmen för elevhälsan.  
 
 

Ärende 4



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektet behöver ha inriktningen att genom: 
 

 Reinvestering för att rusta upp de delar av skolan som är i behov av underhåll och 
upprustning. 

 Investering genom att skapa en modern undervisningsmiljö för alla barn/elever där 
förskolans verksamhet lokalerisera till gamla skolhuset med 2 ordentliga avdelningar för 30-
40 barn.  

 Investeringen ska också knyta förskolan samman med det andra skolhuset för transporter av 
matvagnar och en naturlig gång till elevhälsan och personalrum.  

 Investeringen ska skapa utrymmen för personalrum för skola och förskola, arbetsrum för 
förskolans personal, mötesrum/samtalsrum och rum för elevhälsa i gamla skolhusets 
övervåning.  

 Investeringen skall skapa utrymme till arbetsrum för skolans personal i huvudbyggnaden.  
 
Ett prognostiserat elevantal i skolan visar på ett underlag mellan 35 och 40 barn för perioden 2018-
2027. Elevantalet grundas på SCB´s befolkningsprognos för Od. Det är samtidigt värt att betona att 
vårdnadshavare idag ska göra ett aktivt skolval när barnet är 6 år.  
 
I samband med investeringen skall ett helhetsgrepp tas för att skapa en utemiljö med rika 
möjligheter till puls och fysisk aktivitet där lekmiljö som är avgränsad från all trafik inkl 
varutransporter.  

 

 

 

Ärende 4



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Effektmål:  Effekten som skall uppnås när projektet är genomfört. 

 

 

 En permanent förskola med två avdelningar vilket säkerställer tillräckligt antal 
förskoleplatser i Od. 

 Förskoleverksamheten förläggs i gamla skolhuset och med en invändig gång till 
köket för transport av matvagnar.  

 En skola som lever upp till de miljö- och ventilationskrav som ställs på verksamheten 
samt som säkerställer en god arbetsmiljö för elever och personal. 

 Undervisningsytor som är anpassade till dagens krav på undervisning.  

 En trafiksäker skolmiljö där all trafik är avskild från barn och elevers lekområden.  

 Utrymmen för personal knuten till Tekniska förvaltningen.  

 Personalrum gemensamt för all personal vid enheten. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 4



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektmål:  Vad som förväntat uppnått  när projektet avslutas. Vilket resultat kan förväntas? 

                             Ta fram mätbara mål för leveranser under projektgenomförandet. 
 

Förskola med två ordentliga avdelningar i gamla skolhuset samt huvudbyggnad med all 
skolverksamhet F-6 samt fritidshem.  
Moderna och ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter. 
Utemiljö som är rörelseinspirerande och utmanande samt trafiksäker. 
Parkeringsplatser för personal samt hämtning och lämning.  
Säker skolskjutshållplats ska fortsatt fungera även efter projektet.  
Avfallssorteringsmöjligheter i anslutning till skolan för att klara Bildningsnämndens 
miljömål. 
Trådlös uppkoppling av god kapacitet i alla utrymmen i förskola, skola, kök och matsal. IT 
involveras i projektet från start och föreslås kallas till styrgruppen. 
Invändig förbindelse mellan kök och förskola.  
 

Projektledarens befogenheter / avgränsningar: 
Vad som ingår i uppdraget. /Vad som ej ingår i uppdraget. 
 

I projektet ingår renovering och ombyggnad avseende fastighet.  
 
All flytt och byggstädning ingår i projektet och behoven omhändertas av projektledare.  
 
Att leda projektering och genomförande av Od enhet inom ramen för beviljad investering 
om totalt 8 000 tkr. 
 
Projektledaren utser styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp samt leder arbetet i 
grupperna. Projektledaren lägger ut ett fast kalendarium för samtliga styrgruppsmöten som 
ingår i projektet.  
 
Projektledaren ansvarar för all dokumentation under processen och rapporterar löpande till 
Bildningschef och Bildningsnämndens presidium under projektets gång.  
 
Byggherrekostnaden mm ska ingå i investeringen.   
 
Projektledaren ges i uppdrag att ta fram entreprenadhandlingar samt 
upphandlingsdokumentation.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektledaren uppmanas ansöka om statliga medel för upprustning av skolor genom 
Boverket.  

Politiska beslut som ligger grund för genomförandet: 
Hänvisning till de beslut som godkänner genomförande och uppstart 

 
KF § 175 2015-10-11 
DNR KS 202/2015 106 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

Ekonomiska förutsättningar: En grov redogörelse för de ekonomiska förutsättningarna. 

 

Investeringen ska rymmas inom den ram som beslutats i budget av Kommunfullmäktige.  
Dessutom bör ansökan till Boverket för upprustning av skolor ansökas för att klara en 
helhetslösning av projektet. Ods enhet torde leva upp till kraven för att komma ifråga för 
statliga medel.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

Tidsmässiga förutsättningar: En grov planering av milstolpar. Genomförs i samråd med  

 
projektledaren. 

 
Önskvärd tid för överlämnande till beställaren är snarast möjligt varför projektledaren 
ombeds att inkomma med en tidplan snarast.  
 
 
De ekonomiska förutsättningarna inom ramen för projektet är 8 miljoner.  
Till detta kan ev statsbidrag för upprustning av skolor tillkomma.   

Övriga resurser /personal: Resurser som projektledaren får ta i anspråk under projektet 

 

Redovisas av projektledaren i separat dokument.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

 

 

Herrljunga  2018-12-07 

Uppdragsgivare: 

 

  

Bodil Jivegård    Bildningsförvaltning 

Bildningschef 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

Ärende 4



  

TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse

2019-03-04 
DNR TK 286/2018 610  

Sid 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 
  

 
Svar på medborgarförslag-Hundrastgård i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
2018-09-06 inkom ett medborgarförslag från Carolina Sjöberg, Herrljunga om att 
kommunen anlägger en hundrastgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren 
får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening och då ha möjlighet till 
föreningsbidrag för detta. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04 
KF §141/2018-10-23  

 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut 

 Medborgarförslaget avslås. 
 

 
Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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Ärende 5
onsdag 5 september 2018 Carolina Sjöberg 

Medborgarförslag Hundrastgård i 
Herrljunga Tätort. 

Vad vill jag och varför? 
Hundrastgård har sedan länge varit en fundering på mångas anslagstavlor, för mig var 
det 4 år sedan det kom upp på min tavla, då jag skaffade hund. Jag med många vill att 
ni funderar över att bygga en Hundrastgård i Herrljunga kommun, då det finns behov 
av detta för våra 1381 registrerade hundar i Herrljunga kommun (enligt ratsit.se 28 
aug 2018). (Detta har kommit på tal om i olika Facebook-grupper, om att många 
önskar en rastgård) 
Jag vet att detta kan bli en positiv knutpunkt i kommunen för alla matte o "hussar" o 
att det kan bli en Folkhälso-effekt till det bättre, då människor möts och kan låta sina 
hundar springa av sig o leka med varandra. Vi kan även ordna hundträffar, men det 

finns en massa skoj vi kan hitta på. 

Tack så mycket för mina ord jag fick framföra här. 

Jag vill gärna ha återkoppling till: 

carolina.sjoberg. jobb@ gmail.com 

Med Vänliga Hälsningar 

Carolina Sjöberg 

Mina uppgifter: 

'·t"E"n -,l'U- -"l~ . . , 
l . I\_,\. .,; l' (J!' '-,'Hyl-~>,· 

·;- - · 1 •·'--'· ,,IU 1 -. 

-,om m u n st vre l sen 

2018 -09- 06 



  

TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse

2019-03-07 
DNR TK 69/2019 351  

Sid 1 av 2  
 

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 
  

  
Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Sördra 
Horsby till centrum  
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2019-01-31 från Egon Svantesson, Herrljunga om att uppföra 
GC-väg från Södra Horsby till centrum. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning. 
 
En GC-väg från Södra Horsbyområdet till Horsbyskolan och vidare in mot centrum är 
befogad, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
 
GC-vägen tas med i projekteringen av Södra Horsby Etapp 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
KF § 36/2019-02-12 
Karta 
 
Förslag till beslut 

 Medborgarförslaget beviljas. 
 
 

Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfulmäktige 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-03-07 
DNR TK 69/2019 351 

Sid 2 av 2
 

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Bedöms inte påverka miljön negativt. 

 

Ärende 6
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mars 15, 2019GC-väg S.Horsby

Föreslagen sträckning av ny GC-väg
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

53 
KOMMUNSTYREL 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Justerandes s1gn 

::lift J 

KF§ 36 DNR KS 40/2019 

Medborgarförslag gällande Södra Horsby Etapp 1, GC-väg till cent
rum 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-0l-31inkom från Egon Svantesson, Herr
ljunga: 

"Gäller Södra HorsbyEtapp l. 
Mitt.fijrslag är att området byggs klart enligt detaljplanens intensioner. 
Det saknasfor(farande en GC- väg till centrum. Den ska enligt planen löpa ut
med Anders Johanssons södra tomtgräns och ansluta till Horsby/eden mitt emot 
Horsbygården. 
Det står även i plantexten att området ska ha anslutning till hel GC- nät. Med 
detta avsesju GC-vägen som passerar Horshygärden och sedan Via ledstängs/ä
hriken når centrum. 
Detfinns redan idag 6 barn som harikommer att få anknytning till Horshygår
den/Horshyskolan så behovet finns. 
När gator och ledningar byggdesför några år sedan, byggdes även 3 st GC- vägar 
som idagansluter till"skogsvägen". Dom är tom fhrsedda medgatubelysning 
Det byggdes tom en extra GC-väg som intefinns med på planen. Det är den som 
mynnar vid Molin 's damm. 
Den sk skogsvägen varken skottas eller sandas och har ingen belysning så den är 
ju inte till någon nytta nu på vintern. 
Dessutom vore detju lämpligt att bygga ett övergångsställe över Horsbyleden, 
med upphi~jning eller avsmalning eller vad man nu väljer. 
Detta projekt som ju redan dröjt alldeles för länge, måsteju ha en stor betydelse 
för dom som är spekulanter på en tomt, särskilt nu när området ska fortsätta 
växa åt söder. " 

Beslutsg§ng 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 



  

TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Hanna Franzén 

 
Tjänsteskrivelse

2019-03-14 
DNR TK 93/2019 381  

Sid 1 av 2  
 

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 
  

 
Skötselavtal avseende badplatser 
 
Sammanfattning 
Respektive förening skall mot ersättning ombesörja skötsel av badplatsen (Mollasjön, 
Sandsken, Ollesta och Stensjön) och där tillhörande ytor så att de som besöker badplatsen 
upplever den som välkomnande och trevlig.  
 
I samband med tecknandet av detta avtal förser Herrljunga kommun badplatsen med en 
tillfällig toalettlösning under badsäsongen (ca 15/5-15/9). Ersättningen föreningen erhåller 
är 3 tkr årligen.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-14 
Förslag till skötselavtal 
Offert från Hyrtoaletten 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Skötselavtal tecknas enligt förslag.  
 Toaletter hyrs in enligt offert. 
 Fritidschef bemyndigas att teckna ovanstående avtal. 

 
 
Hanna Franzén 
Fritidschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ärende 7



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Hanna Franzén 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-03-14 
DNR TK 93/2019 381 

Sid 2 av 2
 

Bakgrund 
I dagsläget marknadsförs tre badplatser i kommunen, Sämbadet där vi tecknat avtal med 
Arrendatorerna på campingen (kommunens enda badplats), Sandsken som är utan 
skötselavtal men byalaget som har hand om badplatsen söker årligen stöd för sin 
verksamhet, Ollestas friluftsbad med Annelunds fiskeklubb som ansvarig förening. 
Ytterligare två badplatser finns i kommunen Mollasjön och Stensjön där Molla byalag tar 
hand om badplatserna i dagsläget utan ersättning från kommunen. Även dessa sjöar är 
välbesökta av kommunens invånare och har behov av toalett samt ett enklare skötselavtal.  
 
Ekonomisk bedömning 
Kostnaden per avtal är 3tkr/år 
Hyrtoalettens kostnad är ca 7tkr/säsong 

 
Kostnaden att teckna fyra nya avtal är ca 40 tkr/år, finnanseringen beräknas täckas i 
överskott på minskade ansökningar av generella föreningsbidrag. 
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 SKÖTSELAVTAL   190318
 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING DNR  
  
  SIDA 1 AV 2 

  

 
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 

 

 
Avtal skötsel av badplats vid xxx     

Objektet  Badplatsen är belägen vid xxx, i Herrljunga kommun. 

Objektet har markerats på bifogad karta 

1. Syfte   Utföraren ska, mot ersättning, ombesörja skötsel av 

badplatsen och därtill hörande ytor så att de som besöker 

badplatsen upplever den som välkomnande och trevlig.   

  

2. Ersättning  För fullgörande av avtalet erhåller utföraren en ersättning 

om 3tkr (tretusen) kronor per år. 

3. Tjänstens innehåll  Utföraren ska ombesörja skötsel av samtliga ytor och 

anläggningar inom området. Utföraren ska sköta grönytor 

på lämpligt sätt (gräsklippning, röjning av sly och buskar) 

och städa och hålla rent på området samt i och runt de 

anläggningar som finns inom området (omklädningsrum, 

toalett, sophus, bryggor). Gräsklippning ska ske liknande 

skötsel av gräsytor i kommunens tätorter. 

4. Överlåtelse  Utföraren äger inte rätt, utan beställarens skriftiga 

samtycke, överlåta avtalet till någon annan person, 

juridisk person eller förening. 

 

5. Uppsägning  Uppsägning skall inkomma skriftligen nio månader innan 

skötselavtalets upphörande och kan ske av båda parter 

som ingått avtalet. 

  

6. Kontraktsexemplar  Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka kommunen 

och utföraren tagit var sitt. 

 

7. Undertecknande   

 

Herrljunga 2019‐    Herrljunga 2019‐ 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

Hanna Franzén                   Utföraren        

Fritidschef             

Herrljunga kommun     
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  Sida 2 av 2 

 

Bilagor: 

Bilaga 1  Bilaga karta resp ritning 

 

Ärende 7



Använd. dag

Ut
In

2019-05-15

2019-05-15

2019-09-04
onsdag
onsdag

Hyresalt.

Adress 1 h/k Sämsjön + 4 toaletter på 4 andra sjöar
Tömning var 14:e dag

Levereras och hämtas av oss

Antal enhet à pris Summa
4 Hyra av 1 handikapptoalett i 4 månader st 3 000,00 12 000,00

16 Hyra av 4 toaletter i 4 månader st 1 000,00 16 000,00
35 Extratömning av toaletter st  500,00 17 500,00
5 Sluttömning av toaletter st  500,00 2 500,00

Kontakt Hanna Franzén 0703 - 41 28 45

www.hyrtoaletten.se
info@hyrtoaletten.se

031-706 06 07

438 92  HÄRRYDA

Industrivägen 2
Hyrtoaletten Sverige AB

2019-04-04

Hyresvillkor: Toaletterna är försäkrade av Hyrtoaletten. Inträffar skada, stöld debiteras ni endast för den faktiska kostnaden.

Giltig t.o.m.

0,00Öresavrundning
12 000,00Moms 25%

Summa exkl. moms 48 000,00

Att betala 60 000,00

Dröjsmålsränta debiteras med 10 %

Godkänd för F-skatt
Momsregistreringsnummer: SE556514920901

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Kundnummer 3116

Fakturacentral
Herrljunga Kommun

Box 16

524 23  HERRLJUNGA

Göteborg den 5 mars 2019

Hanna Franzén 0703 - 41 28 45
Er referens:Vår referens:

Mikaela Stenbäck

1252Offert nummer 

Ärende 7



Meddelande 1
~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

15 
KOMMUNSTYREL 

KF§ 8 
KS § 208 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 220/2018 

Projektering av Mörlanda förskola och skola 

Sammanfattning 

Sid 

Bildningsnämnden har genomfört en förstudie kopplat mot de behov som verksam
heten och bildningsförvaltningen identifierat i tjänsteskrivelse. Bildningsnämnden 
har i sammanträdesprotokoll beslutat att projektering skall påbörjas och överlämnat 
till tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03 
Tekniska nämnden § l 09/2018-11-0 l 
Bildningsnämnden § 112/2018-1 0-0 l 
Förstudie Mörlanda förskola och skola daterad 2017-12-0 l 
Prognos barn och elevunderlag om 2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektering av Mör

landa förskola och skola. 

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller ordförandens förslag . 

Beslutsg~ng · 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
l. Att bevilja 250 tkr för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
2. Att bevilja startbeslut för projektering av Mörlanda förskola och skola. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) och Bert-Åke Johansson (S) 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
2. Startbeslut beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 

Expedic1 as till Tekniska nämnden, Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Fam Hlawnceu - Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner

Från: <av-info@av.se>
Till: <av-info@av.se>
Datum: 2019-02-28 14:17
Ärende: Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner
Bifogade filer: Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker 

regioner och kommuner under våren.pdf

Till dig som förtroendevald

Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu 
under våren. 
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har 
som ytterst ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse för 
hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar. 

Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även kontrollera 
hur politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
på avsett sätt ute i verksamheterna.

Med vänlig hälsning
Arbetsmiljöverket

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen 
av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar 
personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att 
vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna 
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som 
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och 
dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se. 

Page 1 of 1
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Meddelande 2

• ARBETSMI LJÖ tiJ VERKET 

Datum 

2019-02-28 
Vår beteckning 

2017/061088 

Till dig som är förtroendevald 
arbetsmiljover ket@av .se 

Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! 
V art fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till 
olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare 
och ett av de mest centrala ansvarsområdena är att se till att din kommun eller 
region har en god arbetsmiljö. Därför gör Arbetsmiljöverket en särskild 
tillsynsinsats där vi inleder med att informera om arbetsmiljö i kommuner och 
regioner. 

Mål för minskad sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i kommuner och regioner är högst på den svenska 
arbetsmarknaden. Brister i arbetsmiljön kan inte ensamt förklara den höga 
sjukfrånvaron, men förbättringar i arbetsmiljön är den enskilt viktigaste 
insatsen du som förtroendevald kan initiera för att öka välbefinnandet, minska 
antalet sjukskrivna och därmed bidra till regeringens mål om ett sjukpenningtal 
på max 9,0 dagar. Det påverkar även attraktiviteten hos arbetsgivare och 
därmed tillgången till personal och kompetens. 

Tonvikt på det förebyggande arbetet 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har tonvikt på att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Det betyder att alla organisationer, som till 
exempel förvaltningar, skolor och sjukhus, kontinuerligt ska undersöka de 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. 
Förhållanden som kan innebära risker för ohälsa eller olycksfall ska bedömas, 
åtgärdas och följas upp. 

Bedöm risker som förändringar kan medföra 
Inför förändringar i verksamheten ska alltid konsekvenserna för arbetsmiljön 
undersökas och bedömas. Om det framkommer att förändringar medför 
hälsorisker ska arbetsgivaren åtgärda dessa. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 2021 00-2148 

Sid 

1 (2) 



Meddelande 2

A R B E T SM I LJ Ö 
VERKET 

Datum 

2019-02-28 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tjänstemän 

Vår beteckninq 

2017/061088 

I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet Som politiker i 
fullmäktige, styrelse och nämnd är du däremot den yttersta 
arbetsgivarrepresentanten och ska se till att de som har tilldelats uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet har de resurser och befogenheter som behövs för att 
förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Regeringens satsning för ett hållbart arbetsliv 
Med en genomtänkt arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, kunskaper och 
tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet, går det att skapa arbetsplatser som gör det 
möjligt för anställda att ha ett hållbart arbetsliv. Med över en miljon 
medarbetare står kommuner och regioner för ungefär en fjärdedel av den 
svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare är engagerade, kunniga, 
ansvarstagande och motiverade är en förutsättning för att du som 
förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. 

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats 
Under 2019 kommer vi att träffa er, politiker och tjänstemän på hög nivå, i ett 
stort antal kommuner och regioner, och informera om ert ansvar som 
arbetsgivare. Syftet med denna information är att beskriva hur ni som politiker 
kan hantera ert ansvar för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen 
fun erar. 

Generaldirektör 

Sid 

2 (2) 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2019-02-18 

KS § 36 DNR KS 57/2019 

Förvärv av markområde för industriändamål 

Sammanfattning 
Förvaltningen har informerat kommunstyrelsen och plankommitten avseende behov av 
markförvärv avseende tomter för industriändamåL 
Herrljunga kommun förhandlar med markägare avseende köp av strategisk mark med avsikt 
att utveckla markområden till tomter för industriverksamhet, verksam hets områden. Ett a\' de 
aktlJella markområdena är inom området Ölltorp. Delar av Ölltorp ägs av Herrljunga 
kommun/Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och används som verksamhetsområde för 
industriändamåL Andra, ej exploaterade, delar av Ölltorp ägs av privata markägare. 
Förhandlingama har lett fram till att köpeavtal är tecknat och blir gällande under 
fömtsättning att kommunstyrelsen godkänner att Herrljunga kommun köper aktuellt 
markområde. 

Kommunstyrelsen har i Budget 2019 investeringsutrymme för strategiska markköp upp till 2 
mkr. Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner att 1mkr av ej utnyttjat 
investeringsutrymme från 2018, överflyttas till investeringsutrymme för 2019. I enlighet 
med gällande ekonomstymingsprinciper kan kommunstyrelsen besluta genomföra markköp 
upp tillmaximalt belopp 75 prisbasbelopp. 

Vid vidareförsäljning av industritomter inom markområdet fastställs försäljningspris per 
kvadratmeter efter fastställd total förvärvs- och beredningskostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11 
Köpekontrakt 
Arrendekontrakt- Fastigheten Herrljunga V reta 13: l 
Karta över markområdet - Ölltorp industriområde 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner presenterat köpekontrakt aYsecnde markområde 
Herrljunga Vreta 13: l. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner all sa sker_ 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Köpekontrakt avseende markområde Herrljunga V reta 13: l godkänns. 

Fik k>1nncdom till: Tekniska nämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ 8 HERRUUNGA KOI·IIMUN 

KOM MUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2019-02-18 

KS § 35 DNR KS tts'"/20 l 9 

Rivningslov och finansiering avseende fastigheten Herrljunga 
Amundehult 1:5 i Fåglavik 

Sammanfattning 
Fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5, Fåglavik brann den 15 oktober 2016. Resterna står 
dryga 2 år senare fortfarande kvar. Dialog har förts med fastighetsägaren. Dialogen har inte 
lett fram till någon aktiv åtgärd från fastighetsägarens sida, av olika orsaker. Det finns ett 
oavvisligt krav på att fastigheten behöver åtgärdas, genom insatser i form av rivning av 
brandrester, sanering efter brand och att återställa marken till tomtskick Förslaget till beslut 
innebär att kommunstyrelsen fattar beslut avseende begäran om rivningslov avseendeaktuell 
fastighet och finansiering av åtgärden. Bygg- och Miljöförvaltningens ansvarige 
tjänsteperson fattar beslut per delegation, avseende att bevilja/inte bevilja åtgärden på 
fastigheten Herrljunga Amundehult 1:5 i Fåglavik. Tekniska förvaltningen ansvarar för 
genomförande av åtgärdema. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-06 
Kart1mderlag avseende fastigheten Herrljunga. Amundehull I :5 Fåglavik 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rivningslov ansöks avseende fastigheten Amundehult l :5 Fåglavik. 
• Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering maximalt I 50 tkr avseende beskrivna 

åtgärder på fastigheten Herrljunga Amundehult l :5 i Fåglavik. Finansiering ska ske 
genom kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling 20 I 9. 

Andreas Molin (C) bifaller förvaltningens förslag. 

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvalt11ingens förslag. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvalt11ingens förslag till beslut antas och finner atl så sker 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Rivningslov ansöks avseende fastigheten Amundehult l :5 Fåglavik. 
2. Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering maximalt 150 tkr avseende beskrivna 
åtgärder på fastigheten Herrljunga Amundehult l :5 i Fåglavik. Finansiering ska ske 
genom kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling 2019. 
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Närvarande 

Thomas Liedström, Peter Friman, Eva Nilsson 
Ej närvarande 

 

Kopia till 

 
 

Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

2019-03-18 10.00 Thomas rum  

   
   

 Thomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.   
    

1. Godkännande av dagordning 
• Val av protokollförare/justeringsman 
• Föregående protokoll 
• Ekonomi 
• Ny kostchef(information) 
• Tjänstledighet, fritidschef(information) 
• FSG Årshjul 
• Ärenden till nämnd 28 Mars 
• Nästa möte 

 

   
2. Protokollförare 

Att föra dagens protokoll utsågs Thomas. 
 

   
3. Justerare 

Att justera dagens protokoll utsågs Peter Friman och Eva Nilsson. 
 

 

4. 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 

6.  
 
 
 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALOG 
 
Föregående mötesprotokoll 
Thomas redogjorde för vilka punkter som var uppe.  
 
Ekonomi 
Thomas redogjorde för första prognosen som innebär att tvätten 
kommer att gå -250 tkr. På taxesidan skall vi fortsätta enligt plan att 
betala tillbaka till kunderna av vårat överskott.  
 
Ny Kostchef(information) 
Ny kostchef skall rekryteras. Innan beslut fattas om hur rekryteringen 
skall gå till kommer vision och kommunal att hålla ett möte. 
 
 
Tjänstledighet Fritidschef(information) 
Hanna har sökt 50% tjänstledighet för studier från och med 
september 2019. Peter Friman förslås gå in på 50% med 
delat ledarskap jämte Hanna. Hanna kommer att behöva en 
flexibel lösning då dennes utbildning är 100% och 
föreläsningarna kan komma vilka dagar som helst. Full 
kontinuitet från fch håll önskas. Detta innebär bla att Peter 
blir fritidsenhetens man i ledningsgruppen from 1 augusti. 
Hanna och Peter kommer att dela ansvarsområdena mellan 
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         8.  

sig på ett hållbart sätt. Hanna kommer att arbeta 2-3 dgr i 
veckan som det ser ut i nuläget. Arbetsdagarna i Herrljunga 
lägges ut när kursplanen kommer.  

Ärenden till nämnd 28 mars 
Dagordningen gicks igenom 

9. Genomgång årshjul
LSG årshjul mars genomgicks.
Sjukfrånvaroprojektet. Glädjande är
Att förvaltningens siffror på sjukfrånvaro har gått ner.
En långtidssjukskriven kan göra skillnad i statistiken.
Influensan kom inte förrän i januari/februari vilket också kan spela in.
Förhoppningsvis trivs personalen på jobbet, vilket vi tror.  Nästa
FSG/april blir det genomgång av genomförda skyddsronder.
Thomas påminner verksamheterna.

10.  

11. 

Övriga frågor 

Nästa möte 

18 mars kl 10 

       Justeras: 

       …………………….……….……….……… 
Eva Nilsson, kommunal 

…………………………………        ………………………………… 
Thomas Liedström, arbetsgivaren                 Peter Friman, Vision 
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