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TEKNISKA NAMNDEN 

Jus\erandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2017-06-08 

TN § 79 

Förvaltningschefen informerar 

Tekniska chefen informerar om att diskussioner pågår med en entreprenör avse
ende biltvätt men att några konkreta tidsplaner ännu inte finns. 

Tekniska nämndens presidium och förvaltning har bjudit berörda markägare och 
föreningar till dialogmöte gällande utvecklingen av Orraholmen som kommunens 
friluftsområde. Ny vägdragning, upprustning samt användning av det arv som för 
några år sedan testamenterades till kommunen kommer att diskuteras. 

Förberedelser pågår på förvaltningen inför igångsättning av komponentredovis
ning: diskussioner förs med ekonomiavdelningen bland annat om uppdatering av 
anläggningsregistret för att få ordning på gamla avskrivningar, oklara markfrågor 
och avyttrade fastigheter. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-06-08 

TN § 80 

Information om Horsby-projektet 

Projektledaren Ulf Wedin informerar om byggprojektet på Horsbyskolan. Pro
jektet kommer att ske i tre etapper och utförs som totalentreprenad. Hittills har 
förprojektering utförts och upphandling beräknas kunna startas i början av sep
tember. Efter ombyggnationen kommer Horsbyskolan ha totalt 28 rum, inklusive 
klassrum, skolsal och grupprum. Slutbesiktning för etapp 1 beräknas kunna ske i 
slutet av januari 2019. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-06-08 

TN § 81 

Återkoppling från internkontrollkurs 

Ordföranden informerar om utbildningstillfället för internkontroll som PWC ord
nat som han deltagit i. Kursen var syftad i huvudsak till revisorer men represen
tanter fanns från andra yrken också. Bland annat diskuterades granskarnas in
ställning till kontrollobjekten; hur man hellre borde söka förbättringsutrymmen 
än leta efter fel. Även frågan om hur processerna kan säkerställas diskuterades. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-06-08 

TN § 82 DNR TK 14/2017 

Månadsuppföljning samt kostnadsbesparande åtgärder 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen gäller april-månad. Skattefinansierad verksamhet progno
stiseras göra ett underskott på 300 tkr medan den taxefinansierade verksamheten 
(renhållning) gör ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror på att matavfallsin
samlingen inte blev som beräknat. I investeringsredovisningen gör Molla-skola 
ett underskott med 3,8 mnkr. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Verksamheterna ska göra kostnadsbesparingar. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Verksamheterna ska göra kostnadsbesparingar. 

Expedieras till: Handläggaren 

Utdragsbestyrkande 
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I TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-06-08 

TN § 83 DNR TK 142/217 

Åtgärder Hemgården 

Sammanfattning 
En nulägesbeskrivning samt åtgärdsförslag på brandskydd har tagits fram i an
ledning av räddningstjänstens lagstadgade tillsyn på Hemgården. Flera brister har 
konstaterats och medan de enklare har åtgärdats kvarstår några mer kostsamma. 
En av de större bristerna är att rätta till utrymningsvägen från den lilla innergår
den vilket innebär antingen ombyggnation av dörrar eller att en öppning tas upp 
ut från gården. Att öppna upp bedöms mer fördelaktigt då det, förutom att opti
mera utrymningen, även underlättar för fastighetsskötseln då maskinerna får till
gång till gården. Att en öppning görs till innegården innebär att en del av bygg
naden rivs. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 
Räddningstjänstens rapport Dnr 2017-000015 
Brand PM, Bengt Dahlgren Brand och Risk AB 
Åtgärdsförslag och prioritering 
Bilder 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Del av byggnaden på Hemgården rivs för att skapa bättre utrymnings 
möjligheter vid brand och annan olycka samt underlätta framtida skötsel 
av fastighet och grönytor. 

Ordförandens förslag till beslut: 
• Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av mer kost

nadsunderlag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandens förslag 
antas. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av mer kost

nadsunderlag. 

l':xpcdicras till: llandliiggarcn 

Uidragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-06-08 

TN § 84 DNR TK 143/2017 

Prislista för bad/simhallen (allmänheten) 

Sammanfattning 
Senaste prisregleringen skedde 2012 vilket innebär att en ny reglering är aktuell. 
Förvaltningen vill underlätta för yngre barn (under 6 år) samt för pensionärer att 
besöka simhallen så dessa priser regleras nedåt. Även simskolor behåller i stort 
sätt samma prisbild som tidigare. En höjning görs på övriga priser på ca 9 %. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24 
Prislista för allmänhet simhall 
Beräkningsmodell taxor 2016-2018 
Prislista Fritid 2012 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Prislista för allmänhet simhall antas. 
• Priserna gäller från 2017-09-01. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Prislista för allmänhet simhall antas . 
2. Priserna gäller från 2017-09-01. 

Expcdicr"s till: Handliiggarcn 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-06-08 

TN § 85 DNR TK 144/2017 

Prislista för gym/gruppträning/bad {allmänheten) 

Sammanfattning 
Priserna på Sportlife i Herrljunga är låga i jämförelse med övriga aktörer i bran
schen varför en reglering är på sin plats. Det finns även ett behov att rensa upp 
bland priserna samt jämställa delar av vårt utbud så det kan presenteras för kund 
på ett enkelt sätt. Detta sker lämpligtvis under höstens uppstart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24 
Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad 
Beräkningsmodell taxor 2016-2018 
Pris lista Fritid 2012 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad antas . 
• Priserna gäller från 2017-09-01 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad antas. 
2. Priserna gäller från 2017-09-01 

Expcdicrns till: HandlHggaren 



~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-06-08 

TN § 86 DNR TK 145/2017 

Taxor för föreningslivet 2018 

Sammanfattning 
Tidigare taxereglering har inte tydligt prioriterat ungdomsverksamhet. 
Modellen för regleringen har varit komplicerad vilket gjort det svårt för alla 
berörda att förstå och praktisera modellen. I det nya förslaget görs en tydlig 
prioritering på de grupper som kommunen har valt att i hög grad subventionera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-24 
Taxor för föreningslivet 2018 
Beräkningsmodell taxor 2016-2018 
Prislista fritid 2012 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Taxor för föreningslivet 2018 antas . 
• Taxorna gäller från 2018-01-01. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Taxor för föreningslivet 2018 antas. 
2. Taxorna gäller från 2018-01-01. 

Expedieras till: Handliiggaren 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-06-08 

TN § 87 DNR TK 146/2017 

Startbeslut vägtrummor Östergårdsgatan 

Sammanfattning 
Östergårdsgatan fungerar som matargata för industrier belägna på Kartholmens 
industriområde. Gatan är bitvis tungt belastad, med mycket tunga transporter. 

En översyn av gatans vägtrummor visar att flera behöver bytas ut för att inte ga
tans konstruktion ska riskera att försämras. De aktuella vägtrummorna är 
spruckna eller på annat sätt dåliga. Åtgärderna kostnads beräknas till 231 tkr, ge
nom offert från upphandlad leverantör. 

Åtgärderna belastar enheten gata och park med årliga kapitalkostnader om beräk
nat 12 tkr, för vilket tekniska nämnden erhåller kompensation från kommunens 
kap i talkostnadspott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Vägtrummor på Östergårdsgatan åtgärdas för 231 tkr. 
• Åtgärderna finansieras genom projekt mindre gatuanläggningar. 

Osborn Eklunds (M) förslag till beslut: 
• Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av fler prisför

slag från ytterligare entreprenörer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer beslutsförslagen mot varandra och finner att Osborn Eklunds 
(M) förslag antas. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av fler prisför

slag från ytterligare entreprenörer. 

ExpccliC'ras till: llandliiggarcn 

Utdragsbestyrkande 

r 
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TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-06-08 

TN § 88 DNR TK 147/2017 

Startbeslut pollare i stationsområdet 

Sammanfattning 
Under järnvägsstationen i Herrljunga finns en gångtunnel. Tunneln ägs av Tra
fikverket men kommunen delar underhålls- och reparationskostnader med Tra
fikverket. I infarten från norra sidan har bilar kört in vid några tillfällen, med 
kostnadskrävande skador som följd. 

För att hindra ytterligare olagliga infarter med bilar föreslås en pollare monteras 
vid den norra infarten. Pollaren förses med lås så att underhållsfordon från Tra
fikverket kan använda tunneln. Åtgärden kostnadsberäknas till 8 tkr, efter offert 
från upphandlad leverantör. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• En pollare med lås monteras vid stationstunnelns norra mynning för att 
förhindra bilar att köra in i tunneln. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. En pollare med lås monteras vid stationstunnelns norra mynning för att 

förhindra bilar att köra in i tunneln. 

Expedieras till: Hrmdläggmen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-06-08 

TN § 89 DNR TK 148/2017 

Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalföränd
ring 

Sammanfattning 
Kommunens verksamhets- och ekonomistyrprinciper innehåller information om 
hur investeringsprojekt ska hanteras. Investeringsprojekt som rör lokalförändring 
berör ofta flera nämnder - en beställande nämnd (tex Bildnings- eller 
Socialnämnd) och en utförarnämnd, Tekniska nämnden. 

Revisorernas granskningsrapport visar att Tekniska nämnden, genom sitt 
reglemente, borde ha en mer aktiv och beslutande roll när det gäller 
investeringsprojekt som rör lokalförändring. För att förtydliga processen och 
tydliggöra de olika nämndernas roll behöver kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrprinciper förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29 
Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring 
Revisorernas granskningsrapport 

Förslag till beslut 
• Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas . 
• Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring 

föreslås läggas till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en 
bilaga. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas. 
2. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring före

slås läggas till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en bilaga. 

Expedieras till: Kummunst:yrclscn 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-06-08 

TN § 90 DNR TK 130/2017 

Extra ärende - Hantering av tvätt 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra en 
konsekvensberedning avseende ett inriktningsbeslut om att lägga ut tvätten på 
extern leverantör. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 104/2017-05-29 

Förslag till beslut 
• Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en 

konsekvensberedning avseende ett inriktningsbeslut om att lägga ut 
tvätten på extern leverantör. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en 

konsekvensberedning avseende ett inriktningsbeslut om att lägga ut 
tvätten på extern leverantör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-06-08 

TN § 91 DNR TK 151/2017 

Extra ärende - Walk of fame 

Sammanfattning 
Odföranden informerar om att Köpmannaföreningen i Herrljunga lämnat in en 
begäran om att få upprätta en "Walk of fame" utefter Storgatans gångbana. 
Föreningen önskar presentera första invigningen i samband med eventet 
"Flammande höstkväll" den 26 september 2017. Tanken är att införa en årligen 
återkommande event för invigning av platta. Samarbete sker med Strängbetong 
och Blomdahls mekaniska samt Fokus. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från köpmannaföreningen 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Nämnden ställer sig positiv till iden under förutsättning att Fokus och 
Köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Nämnden ställer sig positiv till iden under förutsättning att fokus och 

köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna. 

Uidragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-08 

TN § 92 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeforteckning DNR 

FSG-protokoll 2017-06-02 

2 Åtgärder på Ods skola, svar från TK 21 12017 

bildningsnämnden 
Beslut BN § 51/2017-05-08 

3 Begäran från socialnämnden beträf- TK 124/20 I 7 

fande framtagning av bostäder 
Beslut SN § 51/2017-05-02 

4 Ombudgetering av investeringsmedel TK 22/2017 

Beslut KF § 56/2017-05-16 

5 Ansvarsfrihet till styrelse och nämn- TK 50/2017 

der Beslut KF § 54/2017-05-16 

6 Uppföljning av internkontroll 2016 TK 130/2015 

Beslut KS § 78/2017-04-24 

Tekniska nämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Juslerandes si gn 

Sid 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2017-06-08 

TN § 93 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2017-03-02 - 2017-03-30 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbeslut 

2 

Delegeringsbeslut -
fattade under tidsperioden 
2017-05-05 - 2017-06-08 

Ordförandebeslut -
fattade under tidsperioden 
2017-05-05 - 2017-06-08 

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. 

Uldragsbeslyrkande 



Bilaga 1 TN § 84/2017-06-08 

Prislista för allmänhet simhall 

Simhall kronor 

Årskort vuxen 1600 

Årskort ungdom /ålderspens. 850 

10-klippkort vuxen 550 

10-klippkort ungdom /ålderspens. 300 

Engångsbad vuxen 60 

Engångsbad ungdom /ålderspens. 35 

Engångsbad kommunanställd 30 

Engångsbad barn (under 6 år) 0 

Familjebad (2+2) 150 

Simskola 620 

Babysim 620 



Bilaga 1 TN § 85/2017-06-08 

Pris lista för allmänhet gym/gruppträning/bad 

Gvm ink. Bad Gru~~träning ink.bad All kort iNm[gru~~träning[bad 

Årskort 3050 Årskort 3050 Årskort 3400 

Årskort autogiro 260 Årskort autogiro 260 Årskort autogiro 290 

Ungdom 2300 Ungdom 2300 

Ungdom autogiro 199 Ungdom autogiro 199 

Årskort dag 2150 Årskort dag 2150 Årskort dag 2300 

Årskort dag autogiro 179 Årskort dag autogiro 179 Årskort dag autogiro 199 

Årskort kommun. autogiro 179 Årskort kommun. autogiro 179 Årskort kommun. autogiro 199 

Halvårskort 1950 Halvårskort 1950 Halvårskort 2200 

Kvartalskort 1200 Kvartals kort 1200 Kvartalskort 1400 

10-Klippskort 800 Engång 100 

~A 'P( 



Taxor för föreningslivet 2018 

Priserna redovisas per uthyrd timma. 

Sporthallar 

Mindre en 600 m2 

Större än 600 m2 

Badmintonbana 

Simhall 

25 metersbassäng (6 banor) 

25 metersbassäng (lbanaJ 

Undervisningsbassäng 

Hela simhallen 

Ungdom HJ- kommun 

85 

125 

50 

250 

50 

160 

410 

Utanför öppettider (ink !personal) timtaxa +420 

rJ A <PI 

Senior HJ-Kommun 

100 

145 

60 

315 

60 

185 

500 

timtaxa +420 
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Övriga föreningar 

170 

250 

75 

500 

100 

320 

820 

timtaxa +420 

Privat/Företag 

335 

500 

100 

1070 

180 

639 

1500 

timtaxa +420 



Övrigt 

Turnering /evenemang timtaxa +40 

Övernatt. Deltagare/natt so 

Uteblivande av förhyrd tid timtaxa *2 

Skyddsmattor styck 100 

Avbokning senast 7 dagar 0 

innan förhyrd tid 

Avbokning 3-6 dagar halv avgift 

Avbokning 0-2 dagar hel avgift 

Uthyrning bord (ej tillhörande bokning) 

Uthyrning stol (ej tillhörande bokning) 

Uthyrning bord (tillhörande bokning) 

Uthyrning stol (tillhörande bokning! 

Uthyrning flytväst per dygn 

'il 4 '/Jl 

timtaxa +40 

so 

timtaxa *2 

100 

0 

halv avgift 

hel avgift 
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timtaxa +40 

so 

timtaxa *2 

100 

0 

halv avgift 

hel avgift 

timtaxa +40 

so 

timtaxa *2 

100 

0 

halv avgift 

hel avgift 

3S 

7 

0 

0 

2S 


