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TN § 78 
 
Ändring av dagordning 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden.  
 
Ingen av de närvarande ledamöterna anmäler något extra ärende och den utskickade 
dagordningen godkänns. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 79 

 
Förvaltningen informerar 

 
Emil Hjalmarsson, t.f. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 

• Verksamheten löper på enligt plan.  
• Det kommer bli en del arbete gällande förändringar av Remmenes skjut-

fält vilket har betydelse för Herrljunga. Herrljungas befintliga bostadsom-
råden påverkas inte men framtida bebyggelse kan komma att göra det. En 
gemensam skrivelse med Vårgårda kommun kommer att lämnas in gäl-
lande skjutfältet.  

• Tomtförsäljningen har minskat.  
• Förrättningen för Lyckan har laga kraft. Byggnation är planerad att påbör-

jas vecka 6. 
• Projekteringen vid Skoghälla väntas starta inom kort. 

 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande: 

• Discgolfbanan är mer eller mindre klar. Tyvärr kördes halva elljusspåret 
sönder i processen. 

• Avtalet med Fritidsbanken är nu påskrivet vilket kommer möjliggöra 
bättre tillgång till olika former av redskap för kommunen. 

• Jubileumsmässan 21-22 oktober var lyckad. 
• Full fart i verksamheten i och med novemberlovet. 
• En del sjukdom bland personalen. 

 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• Under vecka 44, tillika novemberlovet, genomförs kontroll av skyddsom-
buden. Storstädning av skolorna pågår också under lovet. 

• Under vecka 45 kommer Forshaga kommun på studiebesök för att se hur 
arbetet med CleanPilot fungerar. Den 24:e kommunen som genomför 
platsbesök. 

• Få sjuka bland personalen. 
• Finns viss oro kring den kommande omorganisationen. 
• Bidrag kommer att sökas för två personer från omställningsfonden för att 

ta körkort, något som gjorts tidigare år. 
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Fortsättning TN § 79 

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:  

• Bytet av Altorpskolans tak är klart. 
• Taket på Mörlandaskolan håller också på att renoveras där det förekom-

mer problem med fuktläckage. Markarbete har även påbörjats för utbygg-
nad av matsalen. I övrigt är renoveringen av Mörlandaskolan i slutfasen 
där slutbesiktning kommer att ske 5 december. 

• Tak och fasad har tvättats på Eriksbergs skola där även fönster har be-
ställts, något som även har gjorts för Musikskolan och skolan i Od. Föns-
ter ska även bytas på Horsbyskolan framöver. 

• Det har inkommit frågor gällande energibesparing och vilka åtgärder 
kommunen gör för att spara energi. 

• Möjligheterna för investeringar av reservkraftverk har undersökts, för att 
komplettera den befintliga tillgången på energi. 

• En nyanställning väntas bli klar inom kort. 
 

Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 
• Driften av verksamheten löper på enligt plan, även om löven fallit sent i 

år. 
• Ett möte har hållits med entreprenörerna gällande eventuella åtgärder för 

vintern. 
• Asfalteringen är i stort sett klar och det som var planerat under året har 

också genomförts. 
• Arbetet med parkeringen bakom kyrkan fortsätter. En gammal oljetank har 

hittats under parkeringen. 
• Arbetet med att ta fram handlingar för upphandling av park- och grönyte-

driften fortsätter. 
• Gatljuset i Ölltorp håller på att byggas ut. 
• Under nästkommande år är det tänkt att underhållsarbete ska genomföras 

av Storgatan. 
• Dan Fridén går i pension vid årsskiftet. Nyanställning kommer inte att ge-

nomföras utan hans arbetsuppgifter kommer att fördelas inom förvaltning-
en. 

 
Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 

• Kommunen kommer att ta över det operationella ansvaret för insamlingen 
av förpackningsavfall och för information till hushållen om förebyggande 
och sortering av förpackningsavfall. Ansvarsövergången sker den 1 janu-
ari 2024. Herrljunga kommun kommer till en början att ansöka om dispens 
från lagkravet. 

• Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling var införd för hus-
hållen. 

• Avfallssamordnare Emma Gustafsson kommer att avsluta sin anställning 
inom 3 månader. 
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Fortsättning TN § 79 
 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• Den 1 november genomfördes ett studiebesök på Gäsene Mejeri som var 
mycket uppskattat. I samband med besöket genomfördes ett planerings-
möte i räddningstjänstens lokaler i Annelund. 

• Under novemberlovet är servering av mat enbart igång inom verksamhet-
erna fritids och förskola. 

• Sökandet efter en ny leverantör av närproducerat kött fortsätter, då Duve-
reds inte levererar längre. Galtholmens slakteri kommer dock att fortsätta 
med sin försäljning.  

• Framöver kommer det komma nya nordiska näringsrekommendationer. 
De innebär att mer vegetabilier och fiskprodukter kommer att tillsättas i 
maträtterna. Portionsstorlekarna kommer därmed att bli lite större. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 80 DNR TK 4/2022 206  

 
Budget och verksamhetsplan 2023 tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har för år 2023 tilldelats en driftbudget 27 208 tkr samt en in-
vesteringsbudget på 119 275 tkr. 2022 års mål och målindikatorer föreslås oför-
ändrade till 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Tekniska nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Budget och verksamhetsplan 2023 för Tekniska nämnden godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Budget och verksamhetsplanen för 2023 godkänns. 
______ 

 
Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 81 DNR TK 293/2022 560 

 
Renhållningstaxa 2023 

 
Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapi-
tal. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 är enligt budget, som i detta 
fall är ett prognostiserat underskott. 
 
Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent. 
Övriga taxor föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges. 
 
Förslag på övriga tillägg och förtydliganden enligt följande: 

• § 2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från 
grundavgift. 

• § 3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan ut-
rustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent. 

• § 4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överens-
kommelse med entreprenören. 

• § 5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från 
företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket. 

• Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås läm-
nas oförändrade. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-13 
Förslag till Renhållningstaxa 2023 
Powerpoint Renhållningstaxa 2023 

 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

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

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

_____ 
  

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 82 DNR TK 289/2022 560   

 
Renhållningsföreskrifter 

 
Sammanfattning 
En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kom-
muns renhållningsföreskrifter uppdaterades senast 2020-11-17, § 147 och är ut-
formade efter en då gällande mall från Avfall Sverige. 
 
De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållnings-
föreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov.  
 
Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är:  

• att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter 
att reglerna har ändrats på EU-nivå.  

• kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag. 
• utökad sorteringsanvisning som bilaga. 

 
Renhållningsföreskrifterna har varit utställda på kommunens digitala anslagstavla 
under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning, 27/9 till 25/10. Synpunkter 
har inte inkommit. När nya föreskriften antas upphävs den tidigare som antogs av 
kommunfullmäktige i november 2020 (KF § 147/2020-11-17). 
 
Förslaget påverkar inte budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18. 
Förslag till Renhållningsföreskrifter 

 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner förslag till renhållningsföreskrifter och 
lämnar vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

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

1. Förslag till renhållningsföreskrifter godkänns och ärendet lämnas vidare 
till kommunstyrelsen för beslut. 

_____ 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 83 DNR TK 302/2022 387   

 
Ansökan om kommunalt utvecklingsstöd för investeringar och 
satsningar från Gäseneryttarna 

 
Sammanfattning 
Den 21 oktober 2022 inkom en ansökan om stöd för installation av nytt avlopp 
från Gäseneryttarna. Total kostnad för installation beräknas till 84 750 kr. Enligt 
bifogade dokument ansöks om delfinansiering av Herrljunga kommun på 30% av 
total installationskostnad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Årsbokslut 2021 
Verksamhetsplan 2022 
Verksamhetsberättelse 2021 
Situationsplan ansökan avlopp 
Protokoll 2022-10-12 med beslut om avlopp 
Projektets fortlevnad 
Kostnadsförslag  
Hållbarhet i projektet 
Finansieringsplan avlopp 
Delegationsbeslut avlopp 
Beskrivning av klubbens verksamhet 
Arrendeavtal  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden beviljar ett investeringsstöd på 25 425 kr för delfinan-
siering för anläggande av nytt avlopp till Gäseneryttarna. 

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

1. Gäseneryttarna beviljas ett investeringsstöd på 25 425 kr för delfinansie-
ring för anläggande av nytt avlopp. 

______ 
  

 
Expedieras till:  Gäseneryttarna 
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TN § 84 DNR TK 306/2022 219 
 
Nyttjanderättsavtal Annelunds IF 
 
Sammanfattning 
Ett förnyat nyttjanderättsavtal har skrivits mellan Herrljunga kommun och An-
nelunds IF. Förändring mot tidigare nyttjanderättsavtal är avgiften för upplåtelsen 
där en sådan avgift inte får överstiga 400 kronor per timme. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig framställan på tekniska nämndens sammanträde 2022-11-03 
Nyttjanderättsavtal Annelunds IF 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningens förslag till beslut: 
• Tekniska nämnden godkänner nyttjanderättsavtalet med Annelunds IF. 

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

1. Nyttjanderättsavtalet med Annelunds IF godkänns. 
 
 

Expedieras till:  Annelunds IF 
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TN § 85 DNR TK 147/2021 387 
 
Regelverk för finansiering av ansökningar avseende rensning av 
tillflöden till Nossan 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag (KS § 98/2021-05-31) att med 
stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning och 
finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan. 
 
Herrljunga Kommun har historiskt gett bidrag upp till 50 procent på kostnaden 
(under 1980 talet) för underhållen gällande Nossan och tillflödena, för att ge ca 7-
10 procent under 2000-talet.  
 
Ansökningarna från dikesföretagen är få och intervallen är runt 20 år vilket inne-
bär att det inte är något årligt återkommande. Kostnaden bör därför vara upp till 
kommunstyrelsen att reglera. Bidragens storlek historisk har varit mellan ca 10 
och 40 tkr och det har varit ca fem ansökningar under 40 år. 
 
Samråd har skett med olika organisationers personer från LRF, Länsstyrelsen, 
Herrljunga Vatten, Vattenkonsulter, m.fl.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Kommunstyrelsen § 98/2021-05-31  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där 
kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från 
dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden. 

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

1. Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där 
kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från 
dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden. 

______ 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 86 DNR TK 9/2022 306 
 
Internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt verk-
samhetsområde.  
 
Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens an-
svarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. 
För 2023 har förslag till internkontrollplan tagits fram för tekniska nämndens 
verksamhetsområden.  
 
De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedöm-
ning. Tekniska nämnden kan komplettera internkontrollplanen med risker som 
behöver fokuseras på av politiska skäl, snarare än den väsentlighetsbedömning 
som förvaltningen gör. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-24 
Plan för internkontroll 2023 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner internkontrollplan 2023 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

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

1. Internkontrollplan 2023 godkänns och skickas vidare till kommunstyrel-
sen. 

______ 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 87 DNR TK 284/2022 101 
 
Sammanträdesplan 2023 för internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022 (KF § 113/2022-06-21) beslu-
tades att genomföra en uppdelning av samhällsbyggnadsförvaltningen till en sam-
hällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation från och med verk-
samhetsåret 2023. Vid fullmäktige sammanträdet i augusti 2022 (KF § 127/2022-
08-22) beslutades att den politiska organisationen i internserviceorganisationen 
ska kallas för internservicenämnd.  
 
Under fullmäktige sammanträdet i september (KF § 139/2022-09-19) beslutades 
att nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdesplanen för 2023. Då ledamö-
terna i den nya internservicenämnden ännu inte är utsedda har de inte möjlighet 
att fastställa sammanträdesplanen för nästkommande kalenderår. Tekniska nämn-
den uppmanas därför att fastställa tiderna samt lämna över till interservicenämn-
den att i sin tur fastställa sammanträdesplanen för 2023 på ett extrainsatt samman-
träde torsdagen 12 januari 2023 klockan 13.00.  
 
Förvaltningen föreslår att internservicenämnden under 2023 sammanträder på 
torsdagar kl. 13.00 enligt följande datum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid det extrainsatta sammanträdet 12 januari 2023 föreslås även att ny delegat-
ionsordning antas för internservicenämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidieberedning 
Torsdagar kl. 09.00-12.00 

Nämndsammanträde 
Torsdagar kl. 13.00-16.00 

-- 
19 jan 2023 
16 feb 2023 

16 mars 2023 
20 apr 2023 
25 maj 2023 
17 aug 2023 
21 sep 2023 
19 okt 2023 
23 nov 2023 

12 jan 2023 
2 feb 2023 

2 mars 2023 
30 mars 2023 
4 maj 2023 
8 juni 2023 
31 aug 2023 
5 okt 2023 
2 nov 2023 
7 dec 2023 
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Fortsättning TN § 87 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Bilaga, sammanträdesdatum 2023 för internservicenämnden 
Kommunfullmäktige § 139/2022-09-19  
Kommunfullmäktige § 127/2022-08-22 
Kommunfullmäktige § 113/2022-06-21 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Sammanträdesplan 2023 för internservicenämnden fastställs.  
• Tekniska nämnden lämnar över till interservicenämnden att fastställa 

sammanträdesplanen för 2023 på ett extrainsatt sammanträde torsdagen 12 
januari 2023 klockan 13.00 

• Vid nämndssammanträdet 12 januari 2023 antas en ny delegationsordning 
för internservicenämnden. 

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

1. Sammanträdesplan 2023 för internservicenämnden fastställs.  
2. Tekniska nämnden lämnar över till interservicenämnden att fastställa 

sammanträdesplanen för 2023 på ett extrainsatt sammanträde torsdagen 12 
januari 2023 klockan 13.00 

3. Vid nämndssammanträdet 12 januari 2023 antas en ny delegationsordning 
för internservicenämnden. 

______ 
 
 

Expedieras till:  Internservicenämnden 
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Meddelanden  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 

Protokollsutdrag från Boråsregionen 
gällande trafikförsörjningsprogrammet 
2021 
 
KF § 131/2022-09-19 Svar på medbor-
garförslag om skolmaten i kommunen 
 
Protokoll från kommunala pensionärs-
rådet 2022-09-20 
 
KF § 132/2022-09-19 Svar på medbor-
garförslag gällande ställplatser för hus-
bil vid Orraholmen 
 
KS § 142/2022-09-26 Upprätta hyres-
kontrakt för ny gruppbostad och kort-
tidsvistelse för barn och ungdomar som 
tillhör LSS personkrets 
 
Protokoll från förvaltningssamverkans-
grupp (FSG) 2022-09-22 

TK Postlista/2022:2 
 
 
 
TK 116/2022 
 
 
TK 227/2022 
 
 
TK 224/2021 
 
 
 
TK 193/2022 
 
 
 
 
-- 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

______ 
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2022-06-01 – 2022-10-24 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1.  Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2022-06-01 - 2022-10-24 
 
 

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



 

5aa823b2-95d9-48dc-9306-7095a12c5bce 

 

Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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