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TN § 83 

 

Ändring av dagordningen 
 
Förslag till beslut 
Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen;  

 Information om prisutdelning av årets ungdomsledare  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner 
att så sker.   
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Information om prisutdelning av årets ungdomsledare  
_____ 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Sid 4 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-10-29 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 TN § 84 
 

Information om prisutdelning av årets ungdomsledare  
 

Sammanfattning 
Börje Aronsson (KV) informerar nämnden om prisutdelning av årets ungdomsle-
dare. På grund av rådande pandemi beslutade kommunfullmäktiges presidium att 
ge nämnderna i uppdrag att ordna egna prisutdelningar detta år. Prisutdelning av 
årets ungdomsledare sker på tekniska nämndens sammanträde den 2020-11-26.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 85 

 
Förvaltningen informerar 

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande; 

 Redovisning av planerande, pågående och genomförda reinvestering av  
fastigheter, utfall per 25 okt 2020  

 Lokal- och fastighetskostnader, utfall per 30 sep 2020 
 Arbete kring tryggheten runt stationsområden informeras på nästkom-

mande sammanträde  
 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

 Kost- och måltidsservicepersonal har deltagit digitalt på eventet Måltidens 
mervärde  

 Herrljunga kommun på plats 29 av 274 kommuner på ekomatsligan  
 

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 
 Genomfört abonnemangskontroll för Herrljunga kommun 

 
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 

 Utförda beläggningsåtgärder för 2020, både gator och GC-vägar samt re-
investeringsbehov efter åtgärd 

 Sammanställning av parkeringsövervakning över de senaste fem måna-
derna 

 
Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande: 

 Pågående projektering inom kommunen: Hagen, Horsby, Mörlanda, Od 
samt Altorpsskolan 

 Den nya projektledaren börjar den 9 nov och kommer att börja med det 
fortsatta arbetet av Hagens projekt 

 
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande; 

 Förvaltningen arbetar just nu med framtagande av mål, som sedan ska an-
tas av nämnden den 26 november 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN 86  
 

Information om regional avfallsplan 
 

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om hela Regionens och 
hela kommunens avfallsplan. Tidplan och mål för avfallsplan 2021–2030  
presenterades.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 87 TK 241/2020 560   
 

Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har efter flera år med positivt ackumulerat kapital nu 
återbetalat överskottet i sin helhet till kollektivet. Prognosen för det ackumulerade 
kapitalet inklusive ekonomiskt utfall för 2020 visar på ett underskott för renhåll-
ningskollektivet vilket leder till renhållningstaxan behöver höjas för att uppnå en 
budget i balans. 
 
I förslag till renhållningstaxa 2021 föreslås en höjning med ca 25 procent i jämfö-
relse med nivån för 2020. Den miljöstyrande taxan gällande utsortering av matav-
fall bibehålls. 
 
Förvaltningens förslag till höjning presenterades på tekniska nämndens samman-
träde 2020-10-01 (§72). Informationen innehöll bland annat en jämförelse med 
taxan för ett antal övriga kommuner. Renhållningstaxan i Herrljunga ligger lägre 
än genomsnittet, även efter taxehöjningen. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Taxa renhållning 2021 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Taxa Renhållning 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

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

 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Renhållningstaxa 2021 fastställs enligt bilaga (bilaga 1, TN § 87/2020-10-
29). 

______ 
 
 

 
 

 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 88 TK 29/2020 351   

 
Reinvestering Storgatan 
 

Sammanfattning 
Under år 2000 (etapp 1) och 2011 (etapp 2) byggdes Storgatan om till 
miljöprioriterad genomfart. Etapp 1 gällde sträckan Ringleden (väg 183) till 
Västergårdsgatan. Etapp 1 var totalt 880 m lång varav 250m belades med 
betongmarksten och resterande 630m belades med asfalt. Etapp 2 gällde sträckan 
Västergårdsgatan till Stora Skolgatan. Etapp 2 var 200m och hela sträckan 
belades med asfalt. 
 
Etapp 1 är nu i stort behov nytt slitlager på körbanan och under rubriken 
ekonomisk bedömning redovisas kostnader för 2 st alternativa åtgärder. 
Förvaltningens förslag är att befintliga sträckor körbanan med betongmarksten 
(250m) plockas upp och hela sträckan (880m) på etapp 1 förses med nytt slitlager 
av asfalt, enligt ekonomisk bedömning alternativ 2. Kostnad för denna åtgärd 
beräknas till ca1 500.tkr. Hållbarhetstid beräknas till 25 år. Efter 25 beräknas 
kostnad för ny toppbeläggning till ca 1 000.tkr, vilket medför en årlig 
kostnad på ca 40.tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-01 
Kostnadsberäkning daterad 2020-05-26 
Foto på slitaget på befintlig betongmarksten efter 20 år 
Kartor på nuvarande fördelning av asfalt-betongmarksten på Storgatan 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Befintliga sträckor körbanan med betongmarksten (250m) plockas upp 
och hela sträckan (880m) på etapp 1 förses med nytt slitlager av asfalt, en-
ligt ekonomisk bedömning alternativ 2. 

 
Ordföranden bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg: 

 Reinvestering av Storgatan sker 2023 och finansieras ur kontot’ ’Reinve-
stering Gata’’. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens till-
äggsförslag antas och finner att så sker.  

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Befintliga sträckor körbanan med betongmarksten (250m) plockas upp 
och hela sträckan (880m) på etapp 1 förses med nytt slitlager av asfalt, en-
ligt ekonomisk bedömning alternativ 2. 

2. Reinvestering av Storgatan sker 2023 och finansieras ur kontot ‘Reinve-
stering Gata’. 
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TN § 89 TK 232/2020 355   

 

Ändrad användning av investeringsprojekt 5507, gatubelysning 
 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 5507, Gatljus, var tänkt att användas till installation av ny 
styrutrustning för kommunens gatljusanläggning. Efter kommunfullmäktiges be-
slut om att delsläckning av gatljuset under nattetid inte längre ska utföras, finns 
Inte behovet av ny styrutrustning kvar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-02 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Investeringsprojekt ”Gatljus” kan användas till reinvestering i befintlig 
gatljusanläggning. 

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

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Investeringsprojekt ”Gatljus” kan användas till reinvestering i befintlig 
gatljusanläggning. 

______ 
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TN § 90 TK 222/2020 351   

 

Avstängning av Träbron över Nossan för motorfordonstrafik 
 

Sammanfattning 
Kvarnbron (stenvalvsbron) över Nossan har stora underhållsbehov, samt att bä-
righeten på denna bro är svår att beräkna. Även säkerheten kring bron är bristfäl-
lig. 
 
Kvarnvägen har följande begränsningar: axeltryck max 6 ton, fordonslängd max 
10m och begränsad fri höjd 2.5m. Underfarten under stambanan har en begränsad 
höjd på 2.5m, vilket innebär en stor risk för påkörning med högre fordon, vilket 
även har skett under åren, med risk för stopp av trafiken på stambanan. 
 
Kostnaden för upprustning av Kvarnbron för fortsatt fordonstrafik, är svårkalkyle-
rade. Grov uppskattning på ca 3-4 000.tkr. Om träbron stängs av för motorfor-
donstrafik, behöver inte så omfattande åtgärder utföras på Kvarnbron. Kostnaden 
för de åtgärder som ändå måste utföras för att säkerställa fortsattgång och cykel-
trafik, beräknas till ca 600 tkr. Denna kostnad beräknas kunna utföras i befintlig 
budget för mindre gatuarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-21 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Träbron över Nossan stängs av för motorfordonstrafik från och med 2021-
01-15. 

 Kvarnbron säkerställs för fortsatt gång-och cykeltrafik. 
  

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

1. Träbron över Nossan stängs av för motorfordonstrafik från och med 2021-
01-15. 

2. Kvarnbron säkerställs för fortsatt gång-och cykeltrafik. 
 ______ 
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TN § 91 TK 236/2020 206   

 

Svar på begäran om yttrande över rekommendationer i revisions-
rapporten om upphandling och inköp 
 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
upphandlings- och inköpsprocessen i Herrljunga för att bedöma om kommunsty-
relsens och nämndernas hantering av upphandlingar och inköp ändamålsenlig uti-
från lagen om offentlig upphandling (LOU) och de kommunala riktlinjerna och 
om den interna kontrollen är tillfredställande. Revisorer har den 7 oktober begärt 
ett yttrande från tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden har tagit emot och genomläst granskningen. Tekniska nämn-
den kommer att se över rutiner, mallar och delegationer. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-22 
Granskning av upphandlings- och inköpsprocessen 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden godkänner svaret och överlämnar det till kommunre-
visionen. 
 

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

1. Svaret godkänns och överlämnas till kommunrevisionen. 
______ 

 

Expedieras till: Kommunrevisionen 
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TN § 93 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-08-20 – 2020-09-23 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
 
3 

FSG-protokoll  
 
Svar på medborgarförslag om ökad tillgäng-
lighet av sittplatser eller bänkar inom tätorter 
Beslut KF § 100/2020-09-15 
 
Inventering och analys av framtida behov 
avseende särskilt boende på Hagen 
Beslut SN § 116/2020-09-29 
 

-- 
 
X 
 
 
 
X 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 93 

 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
  

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  

    

1 Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-09-23 – 
2020-10-22 
 

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

   
   



Taxa renhållning 2021 

DIARIENUMMER: TK 2020/241 

FASTSTÄLLD:  KF §XXX/2020-XX-XX 

VERSION:   1 

SENAST REVIDERAD: 2020-10-13 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Renhållningschef 

Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29
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§ 1 ALLMÄNT 
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).  

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan 
redovisas både exklusive och inklusive moms. 

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9). 

2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet. 
Grundavgift helår  exkl moms  inkl moms 

En- och tvåfamiljshus 800 kr 1 000 kr 

Lägenhet 400 kr 500 kr 

Verksamhet 400 kr 500 kr 

Fritid 400 kr 500 kr 

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. 
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av. 
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler, 
hantering av farligt avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. 

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka 
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 

190 L 1 200 kr 1 500 kr 1 200 kr 1 500 kr 2 400 kr 3 000 kr 

240 L* 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 

370 L 2 000 kr 2 500 kr 2 000 kr 2 500 kr 4 000 kr 5 000 kr 

660 L 3 200 kr 4 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 6 400 kr 8 000 kr 

800 L* 4 400 kr 5 500 kr 4 400 kr 5 500 kr 8 800 kr 11 000 kr 

Container, 3 m³ 9 750 kr 12 188 kr 9 750 kr 12 188 kr 14 625 kr 18 281 kr 

Container, 5 m³ 15 990 kr 19 988 kr 15 990 kr 19 988 kr 23 985 kr 29 981 kr 

Container, 8 m³ 25 480 kr 31 850 kr 25 480 kr 31 850 kr 38 220 kr 47 775 kr 

Container, 10 m³ 29 640 kr 37 050 kr 29 640 kr 37 050 kr 44 460 kr 55 575 kr 

* Endast befintliga abonnemang

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med 
tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.  

Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29
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2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep 
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 
exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 320 kr 400 kr 320 kr 400 kr 640 kr 800 kr 

190 L 480 kr 600 kr 480 kr 600 kr 960 kr 1 200 kr 

240 L* 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 

370 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 920 kr 2 400 kr 

660 L 1 440 kr 1 800 kr 1 440 kr 1 800 kr 2 880 kr 3 600 kr 

* Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 11 gånger om året. 

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka 

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt 
matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.  

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp exkl moms  inkl moms 

140 L 160 kr 200 kr 

190 L 320 kr 400 kr 

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 

Hämtning av förpackningar och 
tidningar 

Pris per hushåll och år 
 exkl moms  inkl moms 

Flerbostadshus 344 kr 430 kr 

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt) 

Kärltyp  exkl moms  inkl moms 

370 L 552 kr 690 kr 

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året. 

2.7 Byte av kärlstorlek 

 exkl moms  inkl moms 

Avgift för byte av kärlstorlek* 250 kr 313 kr 

*Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29
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2.8 Extrasopor 
exkl moms  inkl moms 

Extra tömning av kärl (140-190 L) 250 kr 313 kr 

Extra tömning av kärl (240-370 L) 315 kr 394 kr 

Extra tömning av kärl (660-800 L) 540 kr 675 kr 

2.9 Tillägg hämtningsavstånd 
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats. 

 exkl moms  inkl moms 
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från 
tomtgräns* 250 kr 313 kr 

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

§ 3 SLAMSUGNING 
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång 

exkl moms inkl moms 

Volym max 3 m3 840 kr 1 050 kr 

Volym  > 3 - 6 m3 1 500 kr 1 875 kr 

Tillkommande för varje ytterligare m³ 300 kr 375 kr 

3.2 Extra slamsugning 
 exkl moms inkl moms 

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 3 
arbetsdagar: 

968 kr 1 210 kr 

Tillkommande kostnad för tömning under 
jourtid. 

1 380 kr/tim 1 725 kr/tim 

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår 100 kr 125 kr 

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 775 kr 

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare) 560 kr 700 kr 

Tömning av fosforfälla 1 000 kr 1 250 kr 

Bomkörning* 420 kr 525 kr 

Felaktigt avfall ** ** 

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för
mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING 
 exkl moms  inkl moms 

Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29
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Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 200 kr 250 kr 

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har 
entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL 
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som 
ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift. 
Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa. 

Avfallsslag  exkl moms  inkl moms 
Sorterbart avfall 400 kr/släp 500 kr/släp 

Sorterbart avfall (halvt släp) 200 kr/släp 250 kr/släp 
Trädgårdsavfall (kr per släp) 200 kr/släp 250 kr/släp 
Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr) 100 kr 125 kr 
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/liter 10 kr/liter 

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN 
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild 
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska 
nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp. 

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER 
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels 
i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 31 oktober. 

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli. 

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april. 

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar. 

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras. 

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av 
stora mängder osorterat avfall. 

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas. 

Taxan träder ikraft 2021-01-01. 

Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29




