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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 35 
 

Förvaltningen informerar 
 

Fam Sundquist, nämndsamordnare, informerar nämnden om följande;  
• På grund av rådande omständigheten deltar endast personal som har  

ärenden att föredra på dagens sammanträde.  
• Det råder materialbrist på lokalvårdsbranschen och leverantören har  

problem att leverera varorna i tid. Det råder dock ingen panik för  
Herrljunga kommun i dagsläget.  

• På grund av hårt tryck på lokalverksamheten har skolelever fått uppgift att 
torka av sina egna bänkar innan de går hem för dagen. Förvaltningen  
tillhandahåller material för detta.  

• Idag är det sista ansökningsdag för tjänsten som fastighetschef. Intervjuer-
na påbörjas den 5 april. 

• Byggnationen av kök och matsal på Horsbyskolan pågår.  
• Den 4 april påbörjas renoveringen av taket på Hemgården. 
• Renoveringen av återvinningscentralen i Annelund är i slutskede. 
• Upphandling av maskintjänster för gatu- och park fortlöper. 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande; 

• På kostverksamheten är det några sjukskrivningar. Verksamheten löper på 
bra som vanligt trots omständigheten. 

• Restaurang Nyhaga vid Hagens äldreboende i Herrljunga är stängd  
tillsvidare.  

• Just nu råder det tillfälligt ändrat utbud i skolrestaurangerna. Elever  
serveras en varmrätt med råkost och självserveringen tas bort tillsvidare.  

• Från och med 27/3 kan gymnasielever äta lunch på Altorpskolan från 
kl.12.05 efter att högstadieeleverna ätit klart. 
 

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande; 
• Fritidsverksamheten följer rekommendationerna från Folkhälsomyndig-

heten och har sina verksamheter igång som vanligt.    
• Det råder uppehåll för skolbad och simskolor. 
• Det finns material och förutsättningar för att kunna hålla simhallen ren.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 36 TK 15/2020 942   
 

Information om måltidskostnad 
 

Sammanfattning 
Jenny Andersson, controller och Irene Andersson, kostchef informerar nämnden 
om måltidsenhetens portionskostnader och volymer. 
 
Varje år regleras avvikelser från budget gällande volymer. Större volymer än 
budgeterat debiteras och lägre volymer krediteras skolmåltider. Pedagogiska mål-
tider debiteras separat terminsvis, då debiteras den rörliga kostnaden. 
 
Inom äldreomsorgen levereras flera olika varianter av måltider; dygnsportioner 
till särskilda boende och korttids, matportioner till brukare i hemmet, luncher till 
daglig verksamhet inom LSS samt Äldreomsorg, pedagogiska portioner till per-
sonal samt luncher till gäster i Nyhagarestaurangen. Sammantaget gör detta det 
svårt att se utfall per portion då alla rätter tillverkas i ett och samma kök. 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______ 
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TN § 37 TK 15/2020 942   

 
Månadsuppföljning per 2020-02-29 för tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar en budget i balans. 
Tvätten befaras fortsatt gå med underskott men detta får täckas upp av övriga 
verksamheter. Gata/park har tex möjlighet till överskott om resterande 2020 blir 
lika mild. 
 
Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. 
Dettaenligt budget för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns 
mot taxekollektivet genom tidigare års överskott. Med årets underskott kommer 
denackumulerade skulden att ersättas med en fordran på kollektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-09  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per 2020-02-29 godkänns. 
 

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

 
Tekniska nämndens beslut  

1. Månadsuppföljning per 2020-02-29 godkänns. 
______ 
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TN § 38 TK 154/2019 831   

 
Svar på återremiss om medborgarförslag om att lyfta ut  
Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-02-18 (KF § 5) att återremittera  
medborgarförslaget som tekniska nämnden har berett. I samma beslut, besluts-
punkt två, fick tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med en skogsbruks-
plan som rimmar med områdets karaktär av frilufts och rekreationsområde. 
 
Tekniska nämndens ambition har hela tiden varit att områdets skogsskötsel ska 
vara en kombination av långsiktig hållbar skoglig skötsel med hänsyn till frilufts-
livet i området. Nämnden kan inte göra ändring i skogsbruksplanen då den är ba-
sen i kommunens skogscertifiering som visar skogsinnehåll vid aktuell tidpunkt 
samt var kommunen har olika naturhänsyn att bibehålla när skogen ska gallras el-
ler föryngras. Den är endast en beskrivning vid inspektionstillfället så att kommu-
nen vet vad den har för skogsinnehav och en tänkt skötselplan som ska korrigeras 
vid aktiveringstillfället. 
 
Det kan gå tio år eller mer från planen gjordes till aktivitet, därmed så måste det 
alltid bedömas vilka åtgärder som ska göras vid aktuellt år för att se vad som hänt 
i naturen och vad som är målet om 10 till 50 år framåt. All skog i hela kommunen 
är nära tätorterna och bland annat elljusspår, vandringsleder med mera, finns med 
i skogsbruksplanerna. Kommunen ska och tar rimlig hänsyn till detta vid avverk-
ning. 
 
När det gäller Orraholmen så kommer föreningarna att bjudas in för att vara med i 
processen innan skogsskötseln ska göras. Mötesprocessen kan påbörjas snart men 
i dagsläget oklart när och vilket område som är först till åtgärd men helheten 
kommer att överblickas då målet är att få en hållbar skog med friluftsliv även om 
50 år. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförande skrivelse i ärendet daterad 2020-03-17 
Kommunfullmäktige § 5/2020-02-18 
Skogsbruksplan för Herrljunga kommun  
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna svar på återremiss gällande 
medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ut kommunens 
skogsbruksplaner. 

• Medborgarförslaget avslås. 
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Fortsättning TN § 38 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Svar på återremiss gällande medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens 
område ut kommunens skogsbruksplaner godkänns. 

2. Medborgarförslaget avslås.  
______ 

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 39 DNR TK 82/2020 213 

  
Hyres- och arrendeavtal med föreningar på Orraholmen 

 
Sammanfattning 
Det finns behov av att se över kommunens avtal med föreningarna som har verk-
samhet på Orraholmen då det mest finns endast historiska muntliga avtal som är 
svåra att följa upp. Det finns även ett skrivet avtal som delvis idag har fel omfatt-
ning. 
 
Det finns också en möjlighet för föreningarna att köpa loss det området på fastig-
heten som de har sin verksamhet på, vilket kan vara ett alternativ för föreningarna 
långsiktigt. Målet är att få långsiktighet och tydlighet med ägande och underhåll 
av byggnaderna på Orraholmen. Uppdraget är att vara klar med skriftliga avtal, 
arrenden eller försäljning under hösten 2020 för att gälla från 1 jan 2021. För att 
nå dit kommer det att vara möten med föreningarna både från förvaltningen och 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra översyn av avtalen på 
Orraholmen samt utarbeta nya avtal. 

• De nyupprättade avtalen ska gälla från och med 2021-01-01. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra översyn av avtalen på 
Orraholmen samt utarbeta nya avtal. 

2. De nyupprättade avtalen ska gälla från och med 2021-01-01. 
_____ 
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 TN § 40 

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
 
2 

Äskande om investeringsmedel för hagens 
exploateringsområde 
Beslut KF § 9/2020-02-18 
 
Svar på medborgarförslag om att ta bort 
lättmargarin i förskolor, fritids- hem och 
skolor 
Beslut KF § 4/2020-02-18 
 

TK 256/2019 
 
 
 
TK 68/2019 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 41 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-02-20 – 2020-03-19 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegeringsbeslut 

under perioden 2020-02-20 – 2020-03-19 
 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos tekniska förvaltningen, kom-
munhuset, Herrljunga.  
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