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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-01 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00- 16.00 
Ajournering kl 13.05- 13.25 
Ajournering kl 14.40-15.05 

Sid l 

Beslutande 
Börje Aronsson (KV), ordförande 
Osborn Eklund (M), vice ordförande 
Henri Andreasson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bjarne Palmen (C) 

Jan Knudsen (KV) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Håkan Kör berg, (L) 

Personal 
Hanna Franzen, fritidschef 
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef 
Magnus Grönvall, controller 
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare 
Ulf Wedin, projektledare 
Roger Karlin, driftledare 
I rene Andersson, tf kostchef 
Mikael Johnsson, renhållningschef 

Henri Andreasson (C) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-11-07, kl15.00 

a~~wJZt1A_ 
Fam Hlawnceu 

~y_ ~ Vlfof&k---
Börje ronsson (KV) - ---

J/~ Jv. ~t?0-1 "---
Henn Andreasson (C) 

ANSLAG / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2018-11-01 
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-11-01 

TN § 99 

Förvaltningen informerar 

Ulf Wedin, projektledare informerar om följande: 
- Roger Karlin är tillförordnad fastighetschef tills fastighetschefen är åter på 

plats. 
- Installation av solceller på Hagen är påbörjad. 
- Kommunfullmäktige har beviljats investering av solceller till Horsby skola 

och förskola. Ansökan om statligt stöd för solcellerna har gjorts. 

Ajournering! 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-11-01 

TN § 100 

Information om verksamheten-fastighetsavdelningen 

Sammanfattning 

Roger Kar lin, driftledare och tillförordnad fastighetschef informerar om 
fastighetsverksamheten . 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-11-01 

TN ~ 101 

Information om reinvesteringsbehov av asfaltbeläggningar 

Sammanfattning 

Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef informerar om reinvesteringsbehov av 
asfaltbeläggningar i kommunen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-11-01 

TN ~ 102 DNR TK 258/2018 

Information om Fastighetsorganisation 

Sammanfattning 
På Tekniska nämndens sammanträde 2018-08-30 TN § 88 framfördes en 
inkommen synpunkt om personaltätheten på fastighetsavdelningen. 
Personaltätheten och budget från 2015 till och med 2018 återredovisas i en 
skrivelse. 

Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-11-01 

TN § 103 DNR TK 26/2018 

Äterremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds 
återvinningsstation 

Sammanfattning 
Inkommen motion önskade bättre struktur samt ordning och reda på Annelunds 
återvinningscentraL 

Tekniska förvaltningen besvarade den tvådelade motionen med att man avser för
bättra skyltning men att en breddning av ramp skulle medföra en stor kostnad. 

Kommunfullmäktige beslutade om återremiss för att genomföra en ekonomisk 
bedömning i enligt motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
KF § l 02/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Tekniska Nämnden beslutar att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett ekonomiskt underlag i enlighet med motionen. 

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

Tekniska nämndens beslut 
1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag i enlighet 

med motionen. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-11-01 

TN § 104 DNR TK 264/2018 

Renhållningstaxa 2019 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Till 2018 sänktes 
renhållningstaxan med ca 20 procent för att påbörja återbetalning av upparbetat 
överskott till renhållningsabonnenterna. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 
2018 visar på ett underskott vilket är i linje med budget. 

Renhållningstaxan för 2019 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att 
fortsätta återbetalningen. Förtydligande samt komplettering har genomförts i ka
pitel 3.2 gällande posterna "bomkörning" och "felaktigt avfall". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 
Taxa Renhållning 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Taxa Renhållning 2019 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Tekniska nämndens beslut 
1. Taxa Renhållning 2019 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

för fastställande . 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-11-01 

TN § 105 DNR TK 265/2018 

Förlängning av avtal med slamentreprenad 

Sammanfattning 
Pågående entreprenad i Herrljunga och Vårgårda gällande insamling av slamav
fall från enskilda avloppsanläggningar gäller fram till 2019-12-31. I avtalet finns 
möjlighet till förlängning om det meddelas entreprenören senast 2018-12-31. 

Under lång period i början på avtalet var det stora förseningar hos entreprenören 
och maxtiden på 15 månader efterlevdes inte alltid. Entreprenören har nu kommit 
till rätta med denna försening. 

Tekniska förvaltningen rekommenderar en förlängning av avtalet med två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden beslutar att förlänga renhållningsentreprenaden med 
två år. 

• Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag, om det även blir 
ett godkännande från V årgårda kommun, att meddela entreprenören om en 
förlängning. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Avtal med renhållningsentreprenaden förlängs med två år. 
2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag, om det även blir ett godkännande 

från V årgårda kommun, att meddela entreprenören om en förlängning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-11-01 

TN § 106 DNR TK 259/2018 

Nyttja n deg rad An n el undskonstg räspla n 

Sammanfattning 
Konstgräsplanen i Annelund har en låg nyttjandegrad främst under säsong samt 
eftersäsong då flertalet lag använder sig av befintliga gräsplaner. Planen används 
som mest under försäsongen och då främst för seniorverksamhet 
Nyttjandegraden uppgår under denna period till 85% av de uthyrningsbara 
tiderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-09 
Utvärdering nyttjandegrad 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner informationen och redovisar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

BeslutsgSng 
Bert-Åke Johansson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
förtyd! i gan de av underlaget. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med Bert-Åke Johanssons (S) förslag till beslut. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Ärendet återremitteras till förvaltningen för förtydligande av underlaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-11-01 

TN ~ l 07 DNR TK 268/2018 

Ansökan om föreningsbidrag från Annelunds IF för påfyllning av 
Granulat 

Sammanfattning 
Äskande har inkommit från Annelunds IF gällande bidrag för inköp av 7 ton 
granulat till konstgräsplanen i Annelund . Kostnad per ton är mellan 7-17 tkr. 
Det är enligt avtal tecknat 2016 föreningens ansvar att stå för kostnader av 
granulat om det överskrider ett ton per år. Besiktning av planen visar att det krävs 
ca 6 ton för att nå lägsta rekommendations nivå. 

Oavsett avtal vill föreningen ha bidrag för att bära kostnaderna som årligen vid en 
vinterskött konstgräsplan enligt leverantör hamnar på ca 3-5 ton granulat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Drift och skötselavtal Annelunds IF 
Besiktningsprotokoll 
Skrivelse från Annelunds IF 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

l. Bevilja föreningens ansökan med krav på omförhandling av befintligt av
tal då föreningen inte kan hantera nuvarande upplägg. 
Med Konsekvensen att kommunen framgent får ökade driftkostnader på 
ca 20-60 tkr årligen och en kostnad för 2018 på ca 60 tkr. 

2. Bevilja föreningens ansökan men sänka nivån till 4 ton och hantera det 
som en enskild händelse. 
Avs lå föreningens ansökan med hänvisning till befintligt avtal. 

3. Med stor risk kommer föreningen att säga upp befintligt avtal vilket med
för kostnader för inköp av skötsel av konstgräsplanen . 

Beslutsg~ng 
Ordföranden bifaller förslag nummer l och tillägger att diskussion om avtal med 
föreningen ska ske. 

Ordföranden frågar om förslag nummer l med ordförandens tillägg till beslut 
antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Föreningens ansökan beviljas med krav på omförhandling av befintligt 

avtal. 
2. Diskussion med föreningen förs avseende avtalet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-01 

TN ~ 108 DNR TK 269/2018 

Tillagning av mältider i förskolan Lyckan 

Sammanfattning 

Sid 13 

Tekniska förvaltningen lagar mat till förskolan Lyckan. Alla dagens måltider 
såsom frukost , lunch och mellanmål tillagas på plats. I genomsnitt lagas 15 port
ioner frukost, 22 portioner lunch och 13 mellanmål per dag. Kock med tjänstgö
ringsgrad 75 %är anställd för detta ändamål. Det är få portioner som tillagas i 
förhållande till personal och hyreskostnad. Detta innebär en hög kostnad med 
personal och hyra för tekniska förvaltningen som inte ingår i ramen för portion 
priset. 

Ett alternativ kan vara att lunchportionerna tillagas i Altarpskolans kök utan extra 
personal för att sedan transporteras till Lyckans förskola. Tillagning i 
Altarpskolans kök innebär en ökad transport kostnad med 8 800 kr per år. 

Scenario med personal i Lyckan förskolan år 2018 - 240 500 kr, år 2019 -241 500 
kr. 

Scenario tillagning i Al torpskolans kök år 2018 50 700 kr, år 2019 
49 700 kr. 

I nuläget tillagas lunchportioner i Altarpsskolans kök till förskolan Tussilago. En 
transport körs med lunchportioner och diverse varor varje dag. Frukost ombesö1js 
av kund, disk skickas med tillbaks till Altarpskolans kök. Likaledes kan utföras 
för Lyckans kök. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-23 
Ekonomi kalkyl- Lyckan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Förslag l 
• Fortsätt tillaga alla måltider i Lyckans förskola med personal 

Förslag 2 
• Tillagning av måltider i förskolan Lyckan avvecklas 
• Maten tillagas i Altarpskolans kök och transport till förskola Lyckan sker 

samtidigt med befintlig transport till förskola Tussilago 

Beslutsg§ng 
Ordförande bifaller förslag nummer 2 och föreslår följande tillägg: 

• Tillagning av måltider i förskolan Lyckan avvecklas jd)n och med 
20JR-12-31. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-11-01 

Fortsättning § 108 

Ordföranden frågar om förslag nummer 2 med ordförandens tillägg till beslut 
antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tillagning av måltider i förskolan Lyckan avvecklas från och med 

2018-12-31. 
2. Maten tillagas i Altarpskolans kök och transport till förskola Lyckan sker 

samtidigt med befintlig transport till förskola Tussilago. 

----------------------.-------------------
Just erandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-11-01 

TN § 109 DNR TK 263/2018 

Projektering av Mörlanda förskola och skola 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har genomfört en förstudie kopplat mot de behov som verk
samheten och bildningsförvaltningen identifierat i tjänsteskrivelse. Bildnings
nämnden har i sammanträdesprotokoll beslutat att projektering skall påbörjas och 
överlämnat ärendet till tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 
Förstudie från Bildningsnämnden 
BN § 112/2018-10-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden beslutar att begära startbeslut från kommunfullmäktige 
för projektering. 

Beslutsg§ng 
Ordförande bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg: 

• 250 tkr för projektering av Mörlanda förskola och skola beviljas. 

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

Tekniska nämndens beslut 
l. 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet 

Mörlanda förskola och skola. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-11-01 

TN § 110 DNR TK 21/20 l 7 

Förstudie Ods skola 

Sammanfattning 
Under flera års tid har den gamla vita byggnaden i Od skola inte genomgått något 
underhåll mer än akut. Anledningen har varit ovisshet om skolan framtid och fas
tigheten har bedömts klara av några år till, utan något större underhåll. Byggna
den har nu kommit till ett skede där underhåll är nödvändigt för att undvika ka
pitalförstöring. Det påpekas också från verksamhet samt från miljökontoret att 
byggnaden är i behov av underhåll. Ytskikten är slitna och de blir därav svårstä
dade . Husets yttre skikt är så åtgångna att fukt tränger igenom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-25 
Besiktningsrapport 2018-09-25 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden startar en förstudie tillsammans med Bildningsnämn
den för att se över vad som skall renoveras och vad som behöver byggas 
nytt utifrån deras behov. 

• Förstudien finansieras från Bildningsnämndens konto förstudie Ods skola. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Tekniska nämndens beslut 
l . Förstudien startas tillsammans med Bildningsnämnden för att se över vad 

som skall renoveras och vad som behöver byggas nytt utifrån deras behov. 
2. Förstudien finansieras från Bildningsnämndens konto förstudie Ods skola. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-01 

TN§lll 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning 

Motion- Motverka ofrivillig 
ensamhet 

2 Protokoll från kommunala pens-
ionsrådet 

Tekniska nämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

TK Postlista 
2018:22 

TK-postlista 
2018:21 

Sid 17 












