
! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
'-i IV TEKNISKA NAMNDEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

1 

för protokoll 

I I Underskrift 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Herrljunga kommun, Sämsjön (B-sal), kl. 13 .00-16.20 
Ajournering 14.30-15.00 

Börje Aronsson (KV), ordförande 
Osbom Eklund (M), vice ordförande 
Henri Andreasson (C) 
Håkan Körberg (L) 
Nils-Åke Johansson (SD) §§ 29-31 ersätter Jan Knudsen (KV) 

Jan Knudsen (KV) §§ 32-45 
Bjame Palmen (C) 
Jan Bengtsson (S) §§ 29-45 
Bert-Åke Johansson (S) §§ 29-45 

Personal 
Alfred Dubow, förvaltningschef 

Sid 1 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Abrahamsson (M) 
Bjarne Palmen (C) Janna Pettersson, planeringssekreterare § 30 

Carina Karlsson, controller § 31 

Bert-Åke Johansson (S) 

Linn Marinder, controller § 3 1 
Ulf Wedin§ 3 
Eva Norden, fastighetschef, §§ 40-41 
Johanna Laine, nämndsekreterare 

Komm unhuset, Herrljunga, 2016-04-06, kl.13.00 
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~ V TEKNISKA NAMNDEN 

s 29 s 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Tillägg till dagordningen 

Sammanfattning och förslag till beslut 

Sid 3 

Ordföranden föreslår att följande beslutsärenden ska läggas till dagordningen : 
• Omdisponering av investeringsmedel 
• Finansiering av projekt för energibesparande åtgärder, EPC, etapp 2 
• Val av två representanter till projektet Masterclass i medborgardialog 
• Atgärdsförslag i anledning av ekonomin 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om de föreslagna tilläggen till dagordningen godkänns och 
finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. De föreslagna tilläggen till dagordningen godkänns. 

Juslerandes signatur Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-03-31 

TN § 30 

Samråd översiktsplan 

Planeringssekreteraren informerar om den nya översiktsplanen som snart är klar 
för att skickas ut för remiss till olika instanser. Till skillnad från den tidigare 
planen är den nya i digital form och har en mer hållbar struktur vilket betyder att 
den nu kommer att kunna revideras även delvis. Information ges även om GIS 
(geografiskt informationssystem). 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signatur Uldragsbestyrkande 

~Ja.- p 



! ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

~ I' TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-03-31 

TN § 31 DnrTK 79/2016 

Månadsuppföljning 

Sammanfattning 
Controllern presenterar månadsuppföljning från januari till februari 2016. Pro
gnosen hamnar på- 2 145 000 kr. Underskottet beror helt och hållet på vinter
väghållning då halkbekämpningen har varit oerhört kostsam. Totalt finns en 
budget på I 230 000 kr. Förslag på åtgärder för att minska underskottet kommer 
att tas fram. 

Nämnden riktar ett varmt tack till Carina Karlsson som efter 35 år på kommunen 
nu ska vara tjänsteledig och fortsätta jobba på annat håll. Linn Marinder väl
komnas som hennes ersättare. 

Informationen läggs ti Il hand I i ngarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-03-31 

TN § 32 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar kortfattat om läget i pågående projekt. Bland an
nat upplyses om nyligen startade vägbygget i södra Horsby samt projekt kring 
konstgräsplanerna. Molla skolas renovering är nästan klar och Horsbyskolan står 
på tur härnäst. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signatur Uldragsbestyrkande 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-03-31 

TN ~ 33 

Företagarnas jubileumsmässa 2016 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om jubileumsmässan som kommer att äga rum 
den 22-24 april 2016 i anledning av att den lokala företagarföreningen fyller 100 
år. Herrljunga kommun kommer att ställa ut fyra montrar där olika förvaltningar 
presenterar sin verksamhet. Mässan erbjuder ett bra tillfälle för förtroendevalda 
att skapa kontakt med medborgarna varför politikernärvaro uppmuntras. Jubile
umsmässan kan anses som förrättningsarvodesgrundande efter beslut från 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Reglemente om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kom
mun, KS 195/2014 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Arvode utgår till tekniska nämndens ledamöter och ersättare vid delta
gande i jubileurnsmässan. 

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

Tekniska nämndens beslut 
I. Arvode utgår till tekniska nämndens ledamöter och ersättare vid delta

gande i jubileumsmässan. 

Justerandes signalur Utdragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-03-31 

TN § 34 

Fördjupad verksamhetsuppföljning - mark och exploatering 

Förvaltningschefen informerar om verksamheten kring mark och exploatering 
och upplyser om bland annat följande. Kommunen, genom kommunstyrelsen, 
äger markreserver som på sikt kan användas till att utveckla samhället både i tä
torten och på glesbygden. Den praktiska verksamheten kring skötsel och om
händertagning av kommunens mark är delegerad till tekniska nämnden. Exploa
tering och expropriation kan initieras av såväl en privatperson som kommunsty
relsen. Expropriation/tvångsinlösen används ytterst sällan på större projekt som 
bygge av flygplatser, järnvägar och riksvägar och ska beslutas av regeringen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-03-31 

TN § 35 DNR TK 33/2015 

Hagen Etapp 3 - slutrapport - information 

Projektet Hagen Etapp 3 är färdigställt. I sam band med att projektet är färd igstäl It 
översändes en slutrapport ti 11 beställaren. Projektet är bestäl It av Socialnämnden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande r ,··""· '~"" 
I ~ fr) 

, 
( 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-03-31 

TN § 36 DNR TK 80/2016 

Upphävande av beslut gällande vinterväghållning på landsbygd 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden fattade 2013 beslut gällande vinterväghållning av enskilda 
vägar. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2016-03-21 
Beslut§ 43 TN 2013-04-18 
Beslut TN § 56 2013-05-23 
Ordförandeskrivelse daterad 2016-03-31 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden upphäver beslut TN § 43 2013-04-18 och 
TN § 56 2013-05-23 . 

Bert-Åke Johanssons (S) förslag till beslut: 
• Beslut TN § 43 2013-04-18 och TN § 56 2013-05-23 kvarstår. 

Henri Andreasson (C) ställer sig bakom ordförandens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag till beslut mot Bert-Åke Johanssons (S) för
slag till beslut och finner att presidiets förslag antas. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden upphäver beslut TN § 43 2013-04-18 och 

TN § 56 2013-05-23. 

Reservationer 
Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) reserverar sig för beslutet och ger 
in sin reservation skriftligt, Bilaga 1 TN § 36 2016-03-31. 

Ex11cdicras till: Kommu11sty1e lsc11 
Flfr kännedom 
till: 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

I rtrJ 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

I ~ IV TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 
Sid 11 

I 
TN ~ 37 DNR TK 175/2015 

Svar på motion om vinterväghållning i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare, 2013-04-18, beslutat att överlämna ansvaret för 
vinterväghållning på enskilda vägar till respektive väghållare samt att höja bidra
get till enskilda vägar. Beslutet har ännu inte verkställts eftersom det först ska be
handlas i kommunfullmäktige. 2013-06-25 inkom Christina Glad (KV) med en 
motion som yrkar på att tekniska nämnden upphäver beslutet. 

Kommunal vinterväghållning av enskilda vägar är ovanligt i kommuner men har 
funnits i Herrljunga kommun under många år. Herrljunga är en kommun med en 
aktiv landsbygd och har som vision att ha en välkomnande VI-känsla i kommu
nen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterat 2016-03-17 
Beslut TN 2013-04-18 §43 
Beslut TN 2013-05-23 §56 
Beslut TN 2016-03-31 § 36 
Motion från Christina Glad 2013-06-25 
Bilaga till motion, från Christina Glad 

Förslag till beslut 
Presidiets förs lag ti 11 bes I ut: 

• Vid beslut TN 2016-03-31 § 36, 2016-03-31, beslutade tekniska nämnden 
att upphäva tidigare beslut och därmed har motionärens yrkande uppfyllts . 
Kommunfullmäktige föreslås därmed anse motionen besvarad. 

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

Tekniska nämndens beslut 

1. Vid beslut TN 2016-03-31 § 36, 2016-03-31, beslutade tekniska nämnden 
att upphäva tidigare beslut och därmed har motionärens yrkande uppfyllts. 
Kommunfullmäktige föreslås därmed anse motionen besvarad. 

Anteckning 
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För l<linnedom 
till: 

Justerandes signatur Utdragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-03-31 

TN § 38 DNR TK 6312015 

Bostadsanpassning 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare återtagit delavslagsbeslut i bostadsanpassningsä
rende efter överklagan från den enskilde. 

Nämnden ska fatta ett nytt beslut och därefter meddela den enskilde beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 
Utlåtande handläggare 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ansökan avslås i sin helhet. 
• Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra avslagsgrunderna innan beslutet 

kommuniceras med den enskilde. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag ti 11 bes I ut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
I. Ansökan avslås i sin helhet. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra avslagsgrunderna innan beslutet 

kommuniceras med den enskilde. 

l•:xpcclicrns till: 
Fiir klinn('.clom 
till: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~V TEKNISKA NAMN DEN 

TN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

DNR TK 169/2014 

Tomtindelning södra Horsby 

Sammanfattning 

Sid 13 

Tekniska nämnden ansvarar för att exploatera området Södra Horsby Etapp 1 vil
ket är planerat som bostadsområde. I detaljplanen finns en undre gräns för tom
ternas storlek (800 m2) men ingen övre gräns. 

Kommunen tjänar på att sälja så många tomter som möjligt eftersom det leder till 
fler invånare i kommunen. De som idag är intresserade av att köpa tomter i områ
det är intresserade av lite större tomter och en bedömning måste göras för att 
kunna maximera antalet byggda hus i området. 

Radar Arkitektur och Planering har tagit fram ett förslag till tomtindelning som 
överensstämmer med intressenternas vilja, med något större tomter. Tomtindel
ningen för den södra delen av området, etapp 1 b, är beslutad sedan tidigare. 

Beslutsunderlag 
Kartskiss 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner föreslagen tomtindelning. 

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

Tekniska nämndens beslut 
I. Tekniska nämnden godkänner föreslagen tomtindelning. 

Expcdients till; 
För ldinncdom 
till: 

Jusmrnndos :e1gn~1ur Utdragsbestyrkande 

·&t4 '17 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

"" IV TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

TN § 40 DNR TK 82/2016 

Extra ärende - Omdisponering av investeringsmedel 

Sammanfattning 

Sid 14 

Flera reinvesteringsprojekt är planerade för 2016. Ett av dessa är byte av taket på 
Hagens äldreboende. I samband med takbytet finns ett sto1t behov av att renovera 
och till viss del bygga om takfoten och dess konstruktion för hängrännor. Om
byggnaden kräver mer ekonomiska resurser än planerat för enbart takbytet. 
Takfotsombyggnationsbehovet har funnits med från början men har inte beaktats 
i investeringskalkylen . 

I reinvesteringsplanen för 2016 finns en planerad åtgärd för gamla skolhuset i Od . 
Sammanlagt rör det sig om åtgärder för 2 440 000 kr. Behovet är nu att omdispo
nera de ekonomiska medlen som var tänkta till Od till fördel för ombyggnad av 
Hagens takkonstruktion för hängrännor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• De i reinvesteringsplanen 2016 för renovering av Ods skola avsedda 
2 440 000 kr omdisponeras till renovering och ombyggnad av Hagens 
takfot. 

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

Tekniska nämndens beslut 
I. De i reinvesteringsplanen 2016 för renovering av Ods skola avsedda 

2 440 000 kr omdisponeras till renovering och ombyggnad av Hagens 
takfot. 

Justerandes slgnatur Utdragsbeslyrkande 



~~ HERRLJUNGA. KOMMUN 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sid 15 
2016-03-31 

TN ~ 41 DNR TK 154/2016 

Extra ärende - Finansiering av projekt för energibesparande åt
gärder, EPC etapp 2 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tidigare beslutat att genomföra EPC etapp 2, energibespa
rande åtgärder, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 0111 investe
ringsmedel. Kommunstyrelsen har i beredning av ärendet beslutat att hänskjuta 
investeringsäskandet till budgetprocessen 2017-2019. 

Kommunen har möjlighet att finansiera åtgärderna via leverantören, Siemens, 
med hjälp av leasing. Kommunen skulle då leasa utrustningen från Siemens under 
3 år och sedan lösa ut utrustningen till ett restvärde alternativt fortsätta leasa. Det 
är möjligt för kommunen att lösa leasingkontraktet i förtid om så önskas. 

På Stationsvägen/Gäsenegården finns en värmeanläggning som ägs och driftas av 
Herrljunga Elektriska som en fjärrvärmecentral. Anläggningen leverarar även 
värme till två närliggande fastigheter som ägs av Herbo. Eftersom det är oklart 
hur det totala värmebehov bäst löses behöver frågan utredas ytter I igare 

Beslutsunderlag 
TN protokoll § 78 2015-10-08 
KS protokoll§ 9 2016-01-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• EPC etapp 2 startas och finansieras med hjälp av leasing. 
• Stationsvägen/Gäsenegården undantas från projektet tills ~1ärrvärmefrågan 

är utredd . 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar 0111 förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. EPC etapp 2 startas och finansieras med hjälp av leasing. 
2. Stationsvägen/Gäsenegården undantas från projektet tills fjärrvärmefrågan 

är utredd. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 16 
2016-03-31 

TN ~ 42 DNR TK 87/2016 

Extra ärende - Val av representanter till projektet Masterclass i 
med borga rd ia log 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inbjudit kommuner att delta i 
"Masterclass i medborgardialog i styrning", vilket innefattar nätverk och utbild
ning i hur kommuner kan utveckla medborgardialoger som en del i underlaget för 
politiska beslut, d.v.s. systematiskt använda medborgardialog som en del i styr
processen. Syftet är att öka medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och inte
grera dialogen i styrprocess och verksamhetsutveckling. Genom medborgardialog 
kan kommuninvånarnas värderingar vägas samman med den fakta som förvalt
ningarna tar fram inför ett beslut. Målet är att komplettera det styrsystem vi har 
idag (folkvalda) genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag vid beslut. 
Uppnås ett systematiskt arbete för dialoger skulle det stärka demokratin och öka 
effektiviteten i verksamheten. 

Styrgruppen som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, kanslichef och kom
munikatör, beslutade 2016-03-10 om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram 
riktlinjer för medborgardialog. Arbetsgruppen ska bestå av två förtroendevalda 
från respektive facknämnd och kommunstyrelsen samt två tjänstepersoner från re
spektive förvaltning. Två förtroendevalda från tekniska nämnden ska nu väljas. 

Beslutsunderlag 
Beslut nr. I, styrgruppen Masterclass i medborgardialog, daterat 2016-03-10 

Förslag till beslut 
Bert-Åke Johansson (S) förslag till beslut: 

• Bert-Åke .Johansson (S) föreslår sig själv att väljas som tekniska nämn
dens representant i arbetsgruppen Masterclass i medborgardialog. 

Jan Knudsens (KV) förslag till beslut: 
• .Ian Knudsen (KV) föreslår sig själv att väljas som tekniska nämndens re

presentant i arbetsgruppen Masterclass i medborgardialog. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Bert-Åke Johanssons (S) och Jan Knudsens (KV) förslag 
till beslut antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l . Bert-Åke Johansson (S) väljs som tekniska nämndens representant i ar

betsgrnppen Masterclass i medborgardialog. 

2. Jan Knudsen (KV) väljs som tekniska nämndens representant i arbets
gmppen Masterclass i medborgardialog. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNG~- KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2016-03-31 

TN § 43 

Extra ärende - Förslag på åtgärder i anledning av ekonomin 

Sammanfattning 
I anledning av det prognostiserade underskottet på - 2 145 000 kr behöver tek
niska nämnden ta fram sparåtgärd i syfte att styra budgeten åter i balans. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljn ing per februari 2016, Dnr TK 79/2016 

Förslag till beslut 
• Förvaltningen ges i uppdrag att till nästa nämnd den 4 maj 2016 ta fram 

förslag på sparåtgärd i syfte att styra budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar 0111 förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Förvaltningen ges i uppdrag att till nästa nämnd den 4 maj 2016 ta fram 

förslag på sparåtgärd i syfte att styra budget i balans. 

Justerandes signalur Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ V TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantriidesdatum 

2016-03-31 

TN § 44 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelande.förteckning 

FSG protokoll 
daterat 2016-03-30 

Tekniska nämndens beslut 

DNR 

Protokollen förvaras 
hos tekniska förvalt
ningen, kommunhuset, 
Torget 1, Herrljunga. 

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Justerandes signatur Uldragsbestyrkande 

Sid 18 



! ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 

"cl V TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-03-31 

TN § 45 

Delegeri ngsbesl ut 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Förtec/miug över delegeri11gsbeslut 

Nr Arende 
1 Delegeringsbeslut -

beslutade under tidsperioden 
20 I 6-03-04 - 2016-03-31 

2 Ordförandebeslut -
beslutade under tidsperioden 
2016-03-04 - 2016-03-31 

Tekniska nämndens beslut 

DNR 
Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos tekniska förvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos tekniska förvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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