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TN § 42 
 

Förvaltningen informerar 
 

Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande: 
• Just nu är det mycket fokus på Covid-19. Det förekommer personalbortfall 

inom förvaltningen men än rullar verksamheterna på. Det är svårt att få in 
vikarier på grund av viruset  

• Anmälan av delegationsbeslut sker i nästkommande sammanträde 
• Gällande målarbete utifrån visionen, inväntar förvaltningen på det sista 

underlaget för att kunna starta arbetet 
• En ny fastighetschef börjar den 25 maj 2020 
• Lokalvårdens verksamhet löper på bra och det finns förbrukningsmaterial 

för lokalvården 
• Takbyte på hemgården pågår 
• Det råder särskilda restriktioner för fastighetsskötarna på äldreboenden 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande; 

• Det råder tallriksservering på skolmåltiderna  
• Det råder personalbortfall och förvaltningen har svårt att få in vikarier 
• Matdistribution till Vårgårda kommun fortlöper och responsen har varit 

bra 
• Ombyggnad av Hudene kök pågår 

 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande; 

• Upphandling av gymmaterial är i slutfasen, tilldelning förväntas ske under 
nästa vecka 

• På grund av många inställda evenemang kan fritidsverksamhetens  
ekonomi komma att påverkas negativt 

• Gruppträning genomförs som vanligt, dock i utomhus 
 

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef informerar nämnden om följande: 
• Asfaltarbete är beställt och arbetet påbörjas den 4 maj 
• Ny ansökan har skickat till Trafikverket om medfinansieringsprojekt för 

2021 , ansökan gäller för utökning av cykelparkering vid stationen 
• Etapp två för Södra Horsby har påbörjats 
• Parkeringsövervakning har pågått i en månad och fungerar tillfredsstäl-

lande 
• Arbetet med att upphandla tekniska konsulter för mark, gata och VA pågår 

 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 43 TK 95/2020 211   
 

Försäljning fastighet del av Herrljunga 6:3 
 

Sammanfattning 
Ägaren till fastigheten Herrljunga 7:27 avser att förvärva del av fastigheten  
Herrljunga 6:3 på ca 3400 m² som gränsar till dennes mark. På ytan ligger en 
gammal arkivbyggnad som har ett visst historiskt värde. Byggnaden har använts 
av Herrljunga Hembygdsförening som nu sagt upp avtalet och vill snarast från-
träda byggnaden.  
 
Tekniska nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att avyttra byggnaden 
(TN § 71). Herrljunga kommun har idag inga planer för tomtytan och endast 
mindre kostnad för att underhålla byggnaden. Tekniska förvaltningen ser en  
fördel i att skötsel av mark och byggnad sköts av en extern part. Byggnaden har 
tidigare varit uppe till diskussion kopplat mot ödehus. Förvaltningens förslag är 
att del av Herrljunga 6:3 på 3400 m² enligt bilaga säljs till intressenten som har 
avsikt att förvärva fastigheten. Herrljunga kommun avser att endast begära ersätt-
ning för markytan, för kommunens fastslagna tomtpris på 100 kr m², byggnaden 
ingår i köpet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-09  
Tekniska nämnden § 71/2019-10-03 
Bilaga 1, situationsplan 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner försäljning på del av Herrljunga 6:3 enligt 
förslaget. 

• Köparen står för avstyckningskostnaden samt lantmäterikostnader. 
 

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

 
Tekniska nämndens beslut  

1. Försäljning på del av Herrljunga 6:3 godkänns enligt förslaget. 
2. Köparen står för avstyckningskostnaden samt lantmäterikostnader. 

______ 
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TN § 44 TK 98/2020 213   

 
Översyn av jaktarrenden 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark på totalt 321 Ha till 9 st 
jaktlag. Dessa jaktlag jagar med full jakträtt eller sk reducerad jakträtt. Reducerad 
jakträtt innebär att inget vilt får skjutas på dessa marker med undantag av 
skadeskjutet eller trafikskadat vilt som enligt 3§ Jaktstadgan skall uppspåras och 
avlivas utan dröjsmål. 
 
Tekniska förvaltningen ser över alla jaktarrenden för att få en rättvisare 
avgiftsnivå. Det skiljer allt för mycket mellan arrendena och i synnerhet mot den 
prisstatistik som råder i Västra Götaland. Synpunkter avseende ersättningsnivån 
inhämtades från samtliga jaktlag 
under 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-14 
Förteckning över jaktarrendeavtal 
Mall för jaktarrendekontrakt 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Nya ersättningsnivåer godkänns och lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full jakträtt och 20 kr/ha för 
reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från jaktåret 2021/2022. 

• Samtliga jaktarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och 
framtida uppräkning. 

• Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma 
kontraktsperiod. 

•  Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef 
för Gata och Park. 
 

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

 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 100 kr/ha för full 
jakträtt och 20 kr/ha för reducerad jakträtt. De nya avgifterna gäller från 
jaktåret 2021/2022. 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Samtliga jaktarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och 

framtida uppräkning. 
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Fortsättning TN § 44 
 

2. Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma 
kontraktsperiod. 

3.  Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef 
för Gata och Park. 

______ 
 

 
 

 
 

 
 

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 45 DNR TK 105/2020 350 

  
Svar på inkommen förfrågan om att utföra dekorationsmålning i 
gångtunnel 

 
Sammanfattning 
En förfrågan inkom den 2020-03-26 angående dekorationsmålning av  
Trafikverkets viadukter. Förslagsställaren anser att det förekommer mycket  
klotter i kommunens viadukter och erbjuder sig att göra dekorationsmålning som 
sommarjobb. 
 
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att motverka klotter på kommunens fastig-
heter och anläggningar. Ett sätt att göra detta på är att så fort som möjligt ta bort 
så kallade ”taggar” och annat. Att genomföra planerade målningar på  
anläggningarna anser förvaltningen uppmuntrar till övrig graffitti och om så  
kallad  ”taggning” sker över de planerade målningarna, så kommer det att driva 
kostnaderna för saneringsjobb. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-17 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förfrågan om att utföra dekorationsmålning av Trafikverkets viadukter 
avslås. 

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

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Förfrågan om att utföra dekorationsmålning av Trafikverkets viadukter 
avslås. 

_____ 
              

Expedieras till: Förslagsställaren 
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TN § 46 TK 87/2020 220   
 

Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande 
motion om vildsvin på tallriken 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har mottagit begäran om yttrande från kommunstyrelsen an-
gående en inkommen motion om vildsvin på tallriken. Motionären yrkar på att 
Herrljunga kommun ska köpa in vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag som 
regelbundet ska serveras på kommunens skolor och äldreboende. Förslaget  
innebär också att andelen lokalt producerad mat utökas. 
 
Utefter Livsmedelsverkets förteckning över livsmedelsgodkända slakterier, har 
förvaltningen kontaktat de närbelägna leverantörerna. Pris och tillgång har efter-
frågats. Följande har möjlighet att leverera: Koberg Vilt i Sollebrunn, Magnus 
Jakt och Vilt i Vara, Vikaryds köttbod i Alingsås. Samtliga tillhandahåller  
frilevande djur och  innehar godkända styck- och vilthanteringsanläggningar. 
Inom skola och äldreomsorg är det enklast att implementera måltider med  
vildsvinsfärs och grytbitar. 
 
Vildsvinsfärs kan alla tre nämnda leverantörerna tillhandahålla. Vildsvinsgrytbitar 
är det enbart Koberg Vilt som kan tillhandahålla. Om motionen tillstyrks kommer 
förslaget att utvärderas av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20 
Kommunstyrelsen § 51/2020-03-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Servering av vildsvinskött sker två gånger per år till förskola, skola äldre-
boende och matdistribution. 
 

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

1. Servering av vildsvinskött sker två gånger per år till förskola, skola äldre-
boende och matdistribution.  

______ 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 47 TK 88/2020 383   

 
Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande 
motion om idrottsbibliotek 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har mottagit begäran om yttrande från kommunstyrelsen an-
gående en inkommen motion om idrottsbibliotek. Motionären föreslår att  
Herrljunga kommun ska utreda möjligheten att, genom skolan och föreningslivet, 
införa ett idrottsbibliotek som möjliggör utlåning av idrottsutrustning. 

 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett införande av fritids-
bank/idrottsbibliotek. Det är ett viktigt redskap till att ge så många som möjligt 
chansen att prova på olika aktiviteter. Köp av idrottsutrustning kan vara en stor 
utgift för många. Barn och ungdomar vill prova på många olika aktiviteter och 
behöver olika utrustning. Att låna utrustning gratis från Herrljunga kommun är en 
bra service till kommuninvånare och främjar folkhälsa och rörelse. Folkhälsa är 
en viktig del av hur ett samhälle mår. Om Herrljunga kommun kan hjälpa till är 
det en bra investering för alla. 
 
I dagsläget är det svårt att bedöma kostnader för inrättande av Fritids-
bank/idrottsbibliotek. Kostnader för licensavgift (beroende på vilket upplägg som 
väljs), lokal, administration och personal tillkommer. Om idrottsbibliotek inrättas 
behöver tekniska nämnden ett ramtillskott för att täcka upp merkostnader för 
tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20 
Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Teknisk nämnden ställer sig positivt till inrättande av idrottsbibliotek,  
under förutsättning att kostnadstäckning finns. 
 

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

1. Teknisk nämnden ställer sig positivt till inrättande av idrottsbibliotek,  
under förutsättning att kostnadstäckning finns. 

______ 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 48 TK 157/2019 528   

 
Remissvar gällande motion om belysning på gator, cykel och 
gångbanor 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden fick i uppdrag att beredda en inkommen motion om att syste-
met med att släcka ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas. 
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden 2019-08-29, och i kommun-
styrelsen 2019-09-23. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-21  
återremitterades ärendet till tekniska nämnden för förtydligande beredning. 
 
I motionen yrkade motionären att utreda kostnaden för nedsläckning av gatube-
lysningen, samt ställa besparingen i relation till ökad trygghet och bättre folk-
hälsa. Inga besparingar görs genom att förfarandet med nedsläckning av belys-
ningen slopas. Detta sköts av teknisk utrustning i respektive belysningscentral. 
Genomförda undersökningar visar att brottsligheten ej minskar med ökad belys-
ning. Vad gäller ökad trygghet och bättre folkhälsa, bedöms den personliga 
tryggheten kan öka. 
 
Ekonomiska konsekvenserna för beslutsalternativen lyder enligt följande: 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 1: Ingen besparing görs genom 
att förfarandet med nedsläckningen av gatubelysningen slopas. 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 2: En utökning av tiden som 
gatubelysningen hålls tänd beräknas kosta ca 30.000kr per timma och år. 
Förslaget att hålla gatubelysningen tänd ytterligare 2 timmar kostar där-
med ca 60.000/år i ökade energi och underhållskostnader. 

• Ekonomisk bedömning av beslutsalternativ 3: Kostnad att slopa nedsläck-
ningen av gatubelysningen helt under natten beräknas kosta ca 205.000 
kr/år i ökade energi och underhållskostnader. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-19 
Kommunfullmäktige § 160/2019-10-21. 
Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport ”Förbättrad utomhusbelysning och 
brottsprevention”. 
Medborgardialog/Trygghetsundersökning November 2019 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Alternativ 1: 

1. Motionen avslås. 
Alternativ 2 

2. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ner flyttas fram från kl. 22.00 till 
24.00. 
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Fortsättning TN § 48 
 
Alternativ 3 

3. Gatubelysningen hålls tänd under hela natten. 
 
Jarl Barkenfelt (S) föreslår att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslag 
nummer 3.  
 
Fredrik Svensson (KD) föreslår att tekniska nämnden beslutar i enlighet med för-
slag nummer 2 med följande tillägg:  

• Tändningstid för morgonen är oförändrad.  
 
Ordförande föreslår följande tilläggsförslag: 

• Motionen anses härmed besvarad. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden  
beslutar i enlighet med Fredrik Svenssons (KD) förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar sedan om ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tidpunkt när gatubelysningen släcks ner flyttas fram från kl. 22.00 till 
24.00. 

2. Tändningstid för morgon är oförändrad. 
3. Motionen anses härmed besvarad. 

______ 
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TN § 49 TK 104/2020 150   
 

Projekt nattkoll 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen förlängde projekt Nattkoll till och med 2020 och föreslog att 
tekniska nämnden övertar projektet från kommunstyrelsen med start januari 2021 
(KS § 182). Projekt Nattkoll har pågått sedan 2015. Syftet med projektet var att 
göra bostadsområden mindre utsatta för brottslig verksamhet genom ökad upp-
märksamhet från de boende i närområdet/ kommunen. Målet är att minska brotts-
ligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. En  
ytterligare intension var att under projekttiden få utökad vuxennärvaro då det vid 
tillfället var mycket glaskrossning på kommunens och föreningarnas byggnader 
samt att mot ersättning involvera de föreningar som finns i tätorten.  
 
Projektet har förlängts i omgångar och följts upp med bland annat medborgaren-
kät samt på möten med föreningarna. Effekten av projektet har ej kunnat verifie-
ras på ett tillfredställande sätt. 
 
Under de senaste åren har utbyggnaden av kameraövervakning, rondering av 
vaktbolag vid våra skolor och andra byggnader utökats vilket minskat skadegörel-
sen på ett effektivt sätt. Den så kallade ”nattvandringen med bil” har på senare tid 
haft begränsad effekt på det brottsförebyggande arbetet. Det nuvarande upplägget 
begränsar möjligheterna att på ett effektivt sätt styra och använda resurserna i pro-
jektet. Projektet har därmed spelat ut sin roll i den form som det nu bedrivits och 
bör enligt förvaltningen avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20 
Kommunstyrelsen § 182/2019-11-18 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden beslutar att inte driva projektet vidare efter 2020-12-31 
• Tekniska förvaltningen uppmanas fortlöpande att utveckla det brottsföre-

byggande arbetet. 
 

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

1. Projekt Nattkoll drivs inte vidare efter 2020-12-31. 
2. Tekniska förvaltningen uppmanas fortlöpande att utveckla det  

brottsförebyggande arbetet. 
______ 

 Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 50 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

Uppföljning av internkontroll för samtliga 
nämnder 
Beslut KS § 44/2020-03-16 
 
Revisionsberättelse för år 2019 – Ansvarsfri-
het till styrelse och nämnder för år 2019 
Beslut KF § 41/2020-04-07 
 
Hantering av nämndernas över- respektive 
underskott från 2019 
Beslut KF § 42/2020-04-07 
 
Ombudgetering av investeringar 2019 för 
Herrljunga kommun 
Beslut KF § 43/2020-04-07 
 

TK 255/2018 
 
 
 
TK 284/2019 
 
 
 
TK 284/2019 
 
 
 
TK 16/2020 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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