
!! ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 
~ V TEKNISKA NAMNDEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Ovriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sarnrnanträdesdaturn 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskri~ 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 1 
2016-11-03 

Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön (B-salen), kl.13.00-16.36 
Ajournering kl.14.30-15.00 

Börje Aronsson (KV), ordförande 
Osborn Eklund (M), vice ordförande 
Henri Andreasson (C) 
Håkan Körberg (L) 
Jan Knudsen (KV) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Jan Bengtsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
Bengt Abrahamsson (M) 

Håkan Körberg (L) 

Personal 
Alfred Dubow, förvaltningscheftekniska 
Linn Marinder, controller §§ 100-107 
Ulf Wedin, projektledare,§ 103 
Birgitta Saunders, Utvecklare föreningsliv §§ 108-111 
Viveca Lundahl, folkhälsosamordnare § 112 
Johanna Laine nämndsekreterare 

Kommunhuset, Herrljunga, 2016-11-15, kl.15.00 

Paragrafer § § 100-114 

ANSLAG/ BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2016-11-03 
Datum för 

2016-11-15 
anslags nedtagande 

2016
_ 1

2
_
07 

Tekniska förvaltningen, Herrljunga kommun 



! ~ HERRLJUNGA, KOMMUN 
~ IV TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 
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~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammantradesdatum Sid 3 
2016-11-03 

TN § 100 

Tillägg till och ändringar i dagordningen 

Sammanfattning och förslag till beslut 
Förvaltningschefen föreslår att ärende nummer 7 i föredragningslistan för dagens 
sammanträde, Snöröjning på landsbygd - tilldelningsbeslut, stryks från dagord
nmgen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen godkänns och 
finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ärende nr 7 i föredragningslistan, Snöröjning på landsbygd - tilldel

ningsbeslut, stryks från dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-11-03 

TN § 101 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om Skolmatsakademins jubileumsfirande där tret
ton kommuner och statsdelar från Västra Götalands län, bland dem Herrljunga, 
uppmärksammades med ett diplom för sitt långsiktiga arbete med utveckling av 
skolmåltiden. 

Förvaltningschefen informerar om läget i upphandlingen av snöröjning. Förvalt
ningschefen beskriver att han tolkar delegeringsordningen så som att han kan 
teckna kontrakt utan särskilt beslut från nämnden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 
Sid 5 

TN § 102 DNR TK 79/2016 

Justerandes sign 

Månadsuppföljning 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med knappt 600 tkr sedan föregå
ende prognos och visar på ett överskott på l 144 tkr. Detta är 1 106 tkr lägre än 
det överskott (2 250 tkr) nämnden ska återlämna på grund av komponentredovis
ningen. Budgeten för 2016 är justerad med Tekniskas andel av 2016 års kapital
kostnadspott samt lönepott. Dessa kostnader ligger även med i prognosen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 



; g HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-11-03 

TN § 103 

Tidsplaner för byggprojekt 

Sammanfattning 
Projektledaren Ulf Wedin redogör för statuset i samtliga pågående byggprojekt. 

Projektet takbyte på Hagens äldreboende har kommit halvvägs och kommer att 
vara färdigställt till sommaren 2017. 

Projektet tillbyggnad Molla skola har kommit så långt att husgrunden nu är gju
ten och väggstruktur kan snart börja resas, takstolarna anländer om två veckor. 
Hela projektet beräknas vara klart i slutet av sommaren 2017, slutbesiktning är 
bokad till den 31 augusti 2017. 

Projektet Hagen etapp 4 kommer att påbörjas i augusti 2017. Projektet har dragit 
ut på tiden på grund av oklar placering av Sländans förskola som kommer att 
flytta ut ur lokalerna innan bygget kan börja. Såsom de tidigare etapperna be
döms även etapp 4 kunna färdigställas inom ett halvår. Projektet beräknas där
med vara klar till januari 2018. 

I projektet Horsby skola och förskola har planeringen avbrutits av ekonomiska 
skäl. Nytt upplägg är att projektet kommer att delas upp i etapper och nykalkyl 
kommer att göras. Projektet beräknas vara klart till år 2020. 

Skyltar med information om byggprojekters tidsplan på Hagens äldreboende ef
terfrågas så att både boende och besökare kan se vad som pågår och hur länge. 
Projektledaren tar på sig att åtgärda saken. 

Informationen läggs till handlingarna. 



fl ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

~ I' TEKNISKA NÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-11-03 

TN § 104 

Revidering av delegeringsordning 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om oklarheter i delegeringsordningen varefter diskuteras 
vilka punkter i delegeringsordningen eventuellt behöver revideras och vilka till
lägg göras. Presidiet återkommer med ett förslag till revidering av delegerings
ordningen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRl JUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-11-03 

TN § 105 DNR TK 73/2016 

Snöröjning tätort - information 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar på nämndens begäran om underlaget till under 
hösten 2015 genomförda upphandling av snöröjning som ledde till det nuvarande 
avtalet. Förfrågningsunderlaget för vinterväghållningsupphandling avseende av
talsperiod 2015-11-01 - 2017-04-30 har skickats ut i kallelsen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-11-03 

TN § 106 DNR TK 57/2016 

Grönyteskötsel - information 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar på nämndens begäran om underlaget till under vå
ren 2015 genomförda upphandling av grönyteskötsel som ledde till det nu aktu
ella kontraktet. Förfrågningsunderlaget samt kravbeskrivning för grönyteskötsel 
avseende avtalsperiod 2015-05-01 - 2016-11-30 har skickats ut i kallelsen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-11-03 

TN § 107 DNR TK 313/2016 

Strategiplan 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden tidigare beslutat om en strategiplan för att styra nämndens 
verksamhet. Strategiplanen har varit frivillig för nämnden och har stöttat 
förvaltningen när det gäller att förstå nämndens viljeinriktningar för nämndens 
verksamhet. 

Kommunens arbete med budget har utvecklats de senaste åren och nämnden har 
möjlighet att formulera samtliga viljeinriktningar inom ramen för dokumentet, 
Budget del 2. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2016-10-24 
Strategiplan Tekniska nämnden, dnr TK 70/2014 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Strategiplanen upphävs. 
• Förvaltningen uppmanas att väva in innehållet i strategiplanen i förslag 

till Budget, del 2. 

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

Tekniska nämndens beslut 

Justerandes sign 

1. Strategiplanen upphävs. 
2. Förvaltningen uppmanas att väva in innehållet i strategiplanen i förslag 

till Budget, del 2. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRlJUNG~. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 
Sid 11 

Justerandes sign 

TN § 108 DNR TK 143/2016 

Investeringsbidrag till ny traktor, Herrljunga Ridklubb 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturutskottet antog 2013-01-01 "Regler för stöd till föreningslivet" 
vilket kan beskrivas som det nya stödsystemet för föreningsbidrag. En av stöd
formerna i det nya regelverket är " Utvecklingsstöd för investeringar och 
satsningar". Ett av huvudsyftena av denna stödform är att förbättra möjligheten 
till förekomsten av långsiktigt robusta, ändamålsenliga och funktionella lokaler 
för föreningslivet i Herrljunga kommun . Samtidigt är barn och unga en priorite
rad målgrupp i det Fritids-, kultur och turismprogrammet som är en förlängning 
av utvecklingsplanen Växtkraft 10 000. 

Herrljunga Ridklubb är i stort behov av en ny traktor för att underhålla underla
get i ridhuset, paddocken samt föreningens gräsbana. Den i nuläget gamla trak
torn, en "Massey Fergusson35" från 1962, är i mycket slitet skick och ej längre 
funktionsduglig. Den är dessutom svårkörd och endast få medlemmar är kapabla 
att köra den. En ny traktor är viktig för klubbens verksamhet och för underhåll av 
anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-21 
Ansökningshandlingar inkomna 2016-05-04 
Regler för stöd till föreningslivet KS 177/2012 387 
Växtkraft I 0 000 - Utvecklingsplan/vision för Herrljunga Kommun 
Fritids- kultur- och turismpolitiska programmet 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli
tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 80 tkr att användas till inköp av ny traktor för Herrljunga Rid
klubb. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli

tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 80 tkr att användas till inköp av ny traktor för Herrljunga Rid
klubb. 

Expedieras till: Peter Malm. 01dföiande Henljunga Ridklubb 
För kiinnctlom: Bi1gitta Saunders, Utvecklaie fö1·eningsliv och u11gdoma1, Besöksnäringsansvadg, He11ljunga kommun 

Hanna FranzCn, Fritidschef, He1Tljunga kommun. 

Utdrags bestyrkande 



~ g HERRLJUNG~ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 
Sid 12 

Justerandes sign 

TN § 109 DNR TK 78/2016 

Utvecklingsstöd för byte av tak, Herrljunga Scoutkår 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturutskottet antog 2013-01-01 "Regler för stöd till föreningslivet" 
vilket är stödsystemet för föreningsbidrag. En av stödformerna i det nya regel
verket är " Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar". Ett av huvudsyf
tena av denna stödform är att förbättra möjligheten till förekomsten av långsiktigt 
robusta, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga 
kommun. Samtidigt är barn och unga en prioriterad målgrupp i det Fritids-, kultur 
och turism programmet som är en förlängning av utvecklingsplanen Växtkraft I 0 
000. 

En ansökan har inkommit från Herrljunga Scoutkår avseende stöd för byte av tak. 
Herrljunga Scoutkår övertog fastigheten på Vedumsvägen 3 (fastighetsbeteck
ning Herrljunga 6:3) från Herrljunga hemvärnsförening den 1januari2013. Den 
tidigare scoutstugan brann ner 2012. Taket är i behov av renovering för att det 
inte ska läcka in. Byte av tak påbörjades i april 2016. Herrljunga Scoutkår har 
under tidigare år genomfört ett antal omfattande renoveringar som inneburit be
tydande kostnader. Därutöver har kåren införskaffat nytt material till verksam
heten som också belastat dess ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-21 
Ansökan inkommen 2016-03-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli
tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 25 tkr att användas till takbyte för Herrljunga Scoutkårens loka
ler. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli

tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 25 tkr att användas till takbyte för Herrljunga Scoutkårens loka
ler. 

Expedierns till: Linn~a Holm, Kassö1 , He111junga Scoutkå1 
För kännedom: Bi1gitla Saunde1s, Utvecklare fö1eninga1 och ungdom, Besöksnä1i11gsm1svaiig, Henljunga Kommun 

Hanna F1anz611, Fritidschef, Hen ljunga Kommun 

Utdragsbestyrkande 



~ g HERRLJUNG~ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
5ammanträdesdatum Sid 13 
2016-11-03 

TN § 110 DNR TK 268/2016 

Investeringsbidrag till filteranläggning, Remmene-Tarsleds Byg
degårdsförening 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturutskottet ankom 2013-01-01 "Regler för stöd till föreningsli
vet" vilket kan beskrivas som stödet för föreningsbidrag. En av stödformerna i 
regelverket är "Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar". Ett av huvud
syftena med denna stödform är att i samverkan med föreningslivet möjliggöra 
förverkligandet av det Fritids-, kultur- och turismprogrammet och förlängningen 
av utvecklingsplanen Växtkraft I 0 000. Samtidigt är barn och unga en prioriterad 
målgrupp i det fritids-, kultur- och turismprogrammet som är en förlängning av 
utvecklingsplanen Växtkraft l 0 000. 

Ansökan har inkommit från Remmene-Tarsled bygdegårdsförening. Föreningen 
hyr ut lägenheten i bygdegården till Svenska kyrkan som där bedriver pedagogisk 
verksamhet och i dagsläget är 15 barn inskrivna på Knattebo. Till fastigheten 
finns det en grävd brunn för dricksvatten men i och med att det blev Knattebo i 
fastigheten uppdagades det att vattnet inte är godkänt. Försök har gjorts att täta 
brunnen från både insida och från utsida men de åtgärderna har inte hjälpt. Idag 
transporterar personalen på Knattebo själva dit vattnet för att kunna bedriva verk
samhet. Styrelsen har beslutat att satsa på en filteranläggning . Enligt framtagen 
offert ligger kostnaden på en summa av 42 873 kr varpå tillkommer en kostnad 
för elmaterial med 3000 kr. Sammanlagt söker föreningen om stöd med 46 000 
kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-21 
Ansökningshandlingar ankom 2016-08-25 
Regler för stöd till föreningslivet KS 177/2012 3 87 
Växtkraft l 0 000 - Utvecklingsplan/Vision för Herrljunga Kommun 
Fritids- kultur- och turismpolitiska programmet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli
tiska prioriteringar under "utveckl ingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 46 tkr att användas till inköp av en filteranläggning för Rem
mene-Tarsleds Bygdegårdsförening. 

Bes!utsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

I TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2016-11-03 

Fortsättning § 110 

Tekniska nämndens beslut 

Justerandes sign 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli
tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 46 tkr att användas till inköp av en filteranläggning för Rem
mene-Tarsleds Bygdegårdsförening. 

Expedieras till:Annika Svensson, Renunene-Tarsled bygdegårdsfbrening 
För kännedom: Birgitta Saunders, föreningsutvecklare, ungdom, Besöksnäringsansvarig, Herrljunga kommun 

Hanna Ftanzen, Fritidschef, Herrljunga Kommun 

Utdragsbestyrkande 



~ 8 HERRLJUNG~ KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 
Sid 15 

Juslerandes sign 

TN§lll DNR TK 17112015 

Föreningsstöd till Jällbyleden och Hackebergsleden, Herrljunga 
Cykel klubb 

Sammanfattning 
Herrljunga cykelklubb har ansökt stöd för upprustning av Jällbyleden l 1,5 km 
och Hackebergsleden 10 km. Tekniska nämnden har återremitterat ärendet för 
vidare beredning. Ytterligare information återfinns i bilaga. Förslaget kan inte fi
nansieras inom tekniska nämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-27 
Tjänsteskrivel daterad 20 l 5-11-26 
Ansökan samt offert daterad 2015-10-21 
Epost daterat 2016-10-25 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli
tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 25 tkr till Herrljunga Cykelklubb att användas till upprustning av 
Jällbyleden och Hackebergsleden. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja medel för poli

tiska prioriteringar under "utvecklingsstöd för investeringar och satsning
ar" med 25 tkr till Herrljunga Cykelklubb att användas till upprustning av 
Jällbyleden och Hackebergsleden. 

Expcdier:.ris till: Bi1gitta Saundets, föreningsutvecklare 

Utdragsbestyrkande 



~ D HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-11-03 

TN § 112 DNR TK 314/2016 

Projekt Aktiv Fritid 

Sammanfattning 
I programmet för framtida bebyggelse centrala Herrljunga tätort, framtagen av 
plan- och byggenheten, står beskrivet hur stadsparkens östra del succesivt kan ut
vecklas till en lek- och mötesplats, inte bara för de minsta. I denna "stora" plan 
kan man se Projekt Aktiv Fritid som den "lilla" planen. 

Bakom simhallen finns idag en gammal och utsliten skateboardramp. Den är så 
skadad att den till och med kan vara farlig. Ungdomarna idag använder den 
mycket att cykla i då den är oduglig för skateboard. Projekt Aktiv Fritid vill ta 
bort rampen och ersätta den med en enklare flyttbar skatepark. Den totala kost
naden är beräknad till 250 000 kr: 150 000 kr avseende skateparken och 100 000 
kr avseende beredning av markytan. Delfinansiering sker ur folkhälsomedel med 
100 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden ställer sig positiv till Projekt Aktiv Fritid och äskar 
om 150 000 kr ur de statliga medlen "Migrationspengama" hos Kommun
styrelsen. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden ställer sig positiv till Projekt Aktiv Fritid och äskar 

om 150 000 kr ur de statliga medlen "Migrationspengama" hos Kommun
styrelsen. 

Ex1icdicrns till: Viveca Lundahl, folkhälsosamord11a1e 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 

TN § 113 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

Nr Meddelandeförteckning 

FSG-protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

DNR 

Sid 17 



~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-03 
Sid 18 

Justerandes sign 

TN § 114 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbeslut 

1 Delegeringsbeslut -
fattade under tidsperioden 
2016-10-07 - 2016-11-03 

2 Ordförandebeslut -
fattade under tidsperioden 
2016-10-07 - 2016-11-03 

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. 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Utdragsbeslyrkande 


