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TN § 90 
 
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 § 91 

 
Förvaltningen informerar 

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

• Efter årsskiftet kommer de nya nämnderna, en internservicenämnd och en 
samhällsbyggnadsnämnd att träda i kraft, med en förvaltning bestående av 
en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation. 

• Möte med revisorerna genomfördes i slutet av november. 
 
Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 

• Driftverksamheten löper på enligt plan. 
• Restaureringen av parkeringen bakom kyrkan har pågått under hösten. As-

falteringen är klar och arbetet ser ut att kunna vara färdigt under veckan. 
• Arbetet med Furulundsvägen är klart. 
• Arbetet med Arvidsgårdsgatan pågår, där det var tänkt att det skulle vara 

färdigt under 2022. Troligtvis är arbetet klart våren 2023. 
 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande: 

• Vid elljusspåret i Annelund har 17 lampor varit trasiga något som nu är 
åtgärdat. 

• Det har varit full aktivitet i sportcentret under hösten med bland annat in-
nebandycuper och lussefirande. 

• Det har uppkommit frågor gällande energibesparing i verksamheten men 
än så länge har inomhustemperaturen inte sänkts. 

• En ny kultur- och fritidschef har anställts och kommer att börja sin an-
ställning 22 februari 2023. 

• Från och med 1 januari 2023 kommer fritidsverksamheten att ligga under 
kommunstyrelsens förvaltning och därmed förflyttas från samhällsbygg-
nadsförvaltningen.  

• Sedan samarbetet med Fritidsbanken blev klart har det inkommit diverse 
utrustning som används i verksamheten.  

• Discgolfbanorna är nu helt klara. 
 

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:  
• Vid Mörlandaskolan genomförs slutbesiktning i veckan. Utbyggnad av 

matsalen har påbörjats. 
• Kiosken vid järnvägsstationen kommer att rivas i slutet av januari om ing-

en överklagan inkommer. 
• El-besiktning har genomförts, något som görs var sjätte år.  
• Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts på skolorna. 
• Lokalresursplanen har uppdaterats. 

 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 TEKNISKA NÄMNDEN 2022-12-08 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning TN § 91 
 
Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 

• Befintligt avtal gällande insamling av mat- och restavfall upphör 2023-09-
30. Upphandling pågår. Förhoppningsvis har entreprenör tilldelats ny av-
talsperiod runt årsskiftet. 

• Kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hus-
håll från 1 januari 2024. Förpackningsinsamlingen (FTI) erbjuder alla 
kommuner att köpa befintliga containrar för att återvinningstationer skall 
kunna drivas vidare i kommunal regi. Från 1 januari 2027 måste kommu-
nerna även erbjuda fastighetsnära insamling. Det pågår marknadsdialog 
med sex entreprenörer tillsammans med några Sjuhäradskommuner. I dia-
logen undersöker vi intresset för drift av våra återvinningstationer men 
även insamling av fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbo-
stadshus.  

• Förslag på taxehöjning gällande slam från enskilda avloppsanläggningar 
höjs med 13 procent enligt tidigare ärende. Kan jämföras med indexhöj-
ning i gällande avtal med 15,6 procent samt mottagningsavgiften till Herr-
ljunga Vatten som höjs med 36 procent.  

• Förvaltningen ansöker om dispens gällande obligatorisk insamling av 
matavfall från 2024-01-01. Eventuell politisk process under 2023. 

• Nytt insamlingssystem kommer utredas tillsammans med flertalet kom-
muner i Sjuhärad för att kunna vara färdigt senast 2027-01-01. 

• Avfallssamordnare Emma Gustafsson slutar i januari. Rekrytering pågår. 
 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• Projektet CleanPilot fortgår. Att lokalvårdarna har fått läsplattan och där-
med kontoret på städvagnen har blivit ett stort lyft i verksamheten. 

• Julplaneringen är klar. 
• Under vecka 50 är det jullunch för alla lokalvårdare och årets julklapp 

kommer även att delas ut. 
• Alla tvättmaskiner i kommunen har genomgått service, något som görs en 

gång per år. 
 

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 
• Avtalet med Duvereds kött gick ut i oktober månad. Arbetet med att hitta 

ett nytt samarbete gällande nötkött pågår.  
• Avtalen avseende vildsvinskött och lammkött ska förlängas. 
• Arbetet med kostombud fungerar bättre än det gjort tidigare. 
• Enkäter har skickats ut till brukarna i hemtjänsten gällande maten. 
• Måltidsenheten kommer att ha julbord 22 december på Trollabo. 
• Julschemat är klart. 
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Fortsättning TN § 91 
 
Caroline Fridén, projektledare informerar om följande: 

• Avseende Altorpskolan är det i stort sett klart med planeringen, projekte-
ringen ska gå vidare med VVs och el. 

• Projekteringen av Hagen etapp 2 pågår, förväntad byggstart är i slutet av 
september 2023. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 92 DNR TK 7/2022 206  

 
Månadsuppföljning 2022-10-31 tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
För tekniska nämnden prognostiseras för driften ett överskott mot budget på 1 200 
tkr. 
 
Prognos för investeringar är ett överskott på 13 100 tkr. Av dessa avser 4 000 tkr 
upprustning av Gäsenegårdens lägenheter, här inväntas förstudien innan projektet 
startas. Övriga överskott hänförs till exploateringsområdena Södra Horsby och 
Hagen. 
 
Prognos gällande drift samt investering är oförändrad jämfört med föregående 
uppföljning 2022-08-31.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-02 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning 2022-10-31 för tekniska nämnden godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Månadsuppföljning 2022-10-31 godkänns. 
______ 
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TN § 93 DNR TK 10/2022 301 

 
Attestanter 2023 för tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda be-
sluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens 
samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Nämnden utser attestanter för ekono-
miska transaktioner inför varje nytt budgetår. Förteckning skall godkännas och 
lämnas till ekonomikontoret. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2023, be-
fattning 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2023, 
person 

 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter 
och ersättare. 

• Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 
• Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023.  

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

1. Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns. 
2. Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023. 

_____ 
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TN § 94 DNR TK 286/2022 268   

 
Svar på medborgarförslag gällande ishall i Herrljunga kommun 

 
Sammanfattning 
Efter årsskiftet kommer tekniska nämnden i Herrljunga kommun att upphöra. 
Tekniska nämnden kan inte bereda ärendet på så kort tid då det är viktigt att väga 
in många olika faktorer. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen där verksam-
hetsområdet fritid kommer att ingå efter årsskiftet. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-11-29 
Kommunstyrelsen § 138/2022-09-26 
Medborgarförslag inkommit 2022-06-08 

 
Förslag till beslut  
Presidiets förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för bered-
ning. 

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

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

 
Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 95 DNR TK 306/2022 219 
 
Revidering av 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. Vid tekniska nämn-
dens sammanträde 3 november (TN § 84/2022-11-03) godkändes avtalet. En för-
ändring har gjorts i avtalet där en ny mening har lagts till: Jordägaren åtar sig att 
djuprengöra anläggning vid behov, förväntad intervall för djuprengöring 3 till 5 
år. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig framställan på tekniska nämndens sammanträde 2022-11-03 
Muntlig framställan på tekniska nämndens sammanträde 2022-12-08 
Nyttjanderättsavtal Annelunds IF 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningens förslag till beslut: 
• Tekniska nämnden godkänner revidering av nyttjanderättsavtal med An-

nelunds IF. 
 

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

1. Revidering av nyttjanderättsavtal med Annelunds IF godkänns. 
 
 

Expedieras till:  Annelunds IF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 11 

 TEKNISKA NÄMNDEN 2022-12-08 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TN § 96 DNR TK 307/2022 351 
 
Svar på medborgarförslag angående roligare farthinder 

 
Sammanfattning 
Den 12 oktober inkom Ronny Modig med ett medborgarförslag om roligare fart-
hinder. 
 
Betonghinder är något som förvaltningen jobbar med att inte använda som just 
farthinder.  
 
Idén att ta fram ”Stins” i betong kan dock vara bra men i så fall att använda som 
reklampelare, utsmyckning i torgmiljö eller liknande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-31 
Medborgarförslag 2022-10-12 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

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

1. Medborgarförslag anses besvarat. 
______ 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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TN § 97 DNR TK 298/2022 351 
 
Svar på initiativärende gällande driftsansvaret för Kyrkvägen i 
Annelund 

 
Sammanfattning 
Den 6 oktober 2022 anmälde Henri Andreasson ett initiativärende kring att drifts-
ansvaret för hela Kyrkvägen i Annelund bör övertas av kommunen. Samma 
ärende har tidigare behandlats i ärende KS-41/1997. Då beslutades att kommunen 
inte skulle ta över driftsansvaret för hela Kyrkvägen, utan att kommunen enbart 
har driftsansvaret för delen Ängsvägen till fastigheten Hov 9:1. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-10 
Karta 
Initiativärende TN § 75, 2022-10-06 
Tidigare beslut i ärendet KS-41/1997 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunen övertar inte driftsansvaret för hela Kyrkvägen i Annelund, 
utan beslutet från ärende KS-41/1997 kvarstår. 

 
Henri Andreasson (C) yrkar på att kommunen tar över hela driftsansvaret för 
Kyrkvägen i Annelund. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Henri Andreassons (C) 
förslag till beslut. 
 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: 
Ja = Förvaltningens förslag till beslut. 
Nej = Henri Andreassons (C) förslag till beslut. 
 
Med 5 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att tekniska nämnden beslutar 
i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
(Omröstningsbilaga 1, TN § 97/2022-12-08) 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Kommunen övertar inte driftsansvaret för hela Kyrkvägen i Annelund, 
utan beslutet från ärende KS-41/1997 kvarstår. 

______ 
 
Reservation 
Henri Andreasson (C) reserverar sig mot beslutet. 
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TN § 98 DNR TK 324/2022 109 
 
Digital ärendehantering för internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
Markus Larsson, nämndsamordnare, informerar nämnden om att varje nämnd 
måste fatta ett eget beslut gällande övergången till digital ärendehantering då 
varje nämnd ansvarar för sitt närarkiv. Ett beslut måste därför fattas av den nybil-
dade internservicenämnden efter årsskiftet hur arkiveringen av handlingar ska gå 
till framöver. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 99 
 
Meddelanden  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Grafisk profil för Herrljunga kommun 
 
Protokoll från kommunala funktions-
hinderrådet 2022-09-15 
 
Protokoll från förvaltningssamverkans-
grupp (FSG) 2022-10-20 
 
Granskning av ansvarsutövande tek-
niska nämnden 
 
Angående val till Avfall Sveriges sty-
relse och revision 

-- 
 
TK 314/2022 
 
 
-- 
 
 
TK 329/2022 
 
 
TK Postlista 2022:4 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

______ 
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TN § 100 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2022-10-31 – 2022-11-30 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1.  Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2022-10-31 - 2022-11-30 
 
 

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



 
 
 

Omröstningsbilaga 1, TN § 97/2022-12-08 

 
 
 
Tjänstgörande 

 
 
Propositionsordning: JA = 
Förvaltningens förslag till 
beslut. NEJ = Henri 
Andreassons (C) förslag till 
beslut. 

  JA NEJ Avstår 
Börje Aronsson, ordförande (Kv) X  X   

Jarl Barkenfelt, vice ordförande (S)  
X  

X 
 

  

Henri Andreasson, ledamot (C) X   X  
Fredrik Svenson, ledamot (KD) X  X   
Lilli-Ann Grindsiö, ledamot (M) X  X  
Jan Bengtsson, ledamot (S) X  X   
Daniel Fredriksson, ledamot (SD) X  X   
     
     
Thomas Örn Karlsson, ersättare (UPAR)     
Lars Gabrielsson, ersättare (S)     
Vakant, ersättare (S)     
Gudrun Gustafsson, ersättare (M)     
Nils-Åke Johansson, ersättare (M)     
Ronny Andreasson, ersättare (Kv)     
Peter Müller, ersättare (SD)     
Summa  5 2  
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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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