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 TN § 43    
 

Ändring av dagordningen 
 

Förslag till beslut 
Jarl Barkenfelt (S) föreslår att en fråga läggs till i dagordningen:  

• Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen om farthinder på Kvarnvägen.  
 
Jan Bengtsson (S) föreslår att en fråga läggs till i dagordningen: 

• Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen om planerna framöver med Skog-
hälla. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om de föreslagna ändringarna i dagordningen antas och finner 
att så sker. 
 
Tekniska nämndens beslut 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 

1. Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen om farthinder på Kvarnvägen.  
2. Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen om planerna framöver med Skog-

hälla.  
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TN § 44 
 

Förvaltningen informerar 
 

Emil Hjalmarsson, t.f. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 
• Organisationsförändringarna för samhällsbyggnadsförvaltningen godkän-

des tidigare i veckan på kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget är att 
samhällsbyggnadsförvaltningen delas upp i en internservice förvaltning 
och en samhällsbyggnadsförvaltning. Tidigare förslag på omorganisation 
fick avslutas på grund av möjlig jävssituation vilket nya förslaget ska 
kunna undvika. Förslaget ska nu upp till kommunfullmäktige för slutgil-
tigt beslut.  

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

• Driftavtalen rörande gata och grönytor löper på enligt plan. Slutbesiktning 
för nya lekparken i stadsparken pågår med officiell invigning den 20 au-
gusti i samband med Herrljunga festivalen.  

• Man har gjort en stor insats på parkeringen vid hembygdsparken där par-
keringsytan är utökad samt att handikappsparkeringar har ritats ut. Tra-
fikmätning har skett på Harabergsgatan efter synpunkter från medborgare 
och resultat kommer framöver.  

• Exploateringsprojekt Horsby 2 och Hagen är klart.  
 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande: 

• Aktiviteterna på sportcentret har kommit igång på riktigt efter pandemin 
med flera läger och tävlingar. Sommaraktiviteterna i parken kommer att 
utökas i år med aktiviteter på tisdagar och torsdagar mellan vecka 24–32.  

• Discgolfbanan i Annelund förväntas bli klar nästa vecka och därefter fort-
sätter man med banan i Herrljunga. Idrottsbiblioteket samlar för närva-
rande in föremål för utställning. Föremål lämnas in vid sportcentret.  
 

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 
• Under 2023 löper avtalet med Ragn Sells ut och man tittar just nu på al-

ternativa lösningar för kommunens renhållning därefter. Mer info kommer 
efter sommaren.  

 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• På grund av leveransproblem framgent har man varit ute i god tid med be-
ställningar rörande städning. Man matar fortfarande in ritningar till Clean-
pilot och 6 iPads har hittills delats ut till lokalvårdare. Man framför också 
sina synpunkter till referensgruppen som arbetar med Altorps nybyggnat-
ion så att det ska bli bra ur ett lokalvårdarperspektiv.  
 

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 
• Ekoligan 2021 visade på att 40% av råvarorna i Herrljunga kommuns re-

stauranger är ekologiska. Kommunen placerar sig på plats 39 av Sveriges 
240 kommuner.  
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Fortsättning TN § 44 
 

• För tillfället flyttar man verksamheten i Nyhagaköket till Altorpskolan på 
grund av att vatten tagit sig in under mattan. Det är ett stort projekt då allt 
ska röjas ut.  

• Arbetet med att börja sälja matlådor i Altorpskolans restaurang har startat. 
Elever kommer att kunna köpa överbliven mat till medhavd matlåda. 
Detta har resulterat i mindre svinn för andra kommuner.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 TEKNISKA NÄMNDEN 2022-06-09 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
  
 TN § 45 TK 177/2022 910  
  

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden 
 

Sammanfattning 
I Herrljunga kommuns arkivreglemente fastslås att samtliga nämnder ska redovisa 
sina handlingar verksamhetsbaserat i en informationshanteringsplan. Tekniska 
nämndens informationshanteringsplan har uppdaterats för att följa arkivreglemen-
tets krav och Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning. 
Informationshanteringsplanen ersätter tekniska nämndens tidigare dokumenthan-
teringsplan. 
 
Tekniska nämndens informationshanteringsplan reglerar hur de handlingar som är 
specifika för nämndens kärnverksamhet ska hanteras. De handlingar som är del av 
styrande eller stödjande verksamhetsområden redovisas i stället i den kommunö-
vergripande informationshanteringsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-23 
Informationshanteringsplan för tekniska nämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden antar informationshanteringsplan för tekniska nämn-
den. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden antar informationshanteringsplan för tekniska nämnden 
______ 
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 TN § 46    
 

Start för digital signering i augusti 
 

Sammanfattning 
Utbildning för digital signering kommer att påbörjas i augusti för alla nämnder i 
kommunen. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 47    

 
Svar till Länsstyrelsen ang. Orraholmen från Södra Skog Region 
Väst 

 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar nämnden om svar till Länsstyrelsen angående Orrahol-
men från Södre Skog Region Väst genom bifogat dokument.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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TN § 48  TK 7/2022 206   

 
Månadsuppföljning 2022-04-30 Tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget. Utfallet per april må-
nad visar på ett överskott men skiljer sig åt mellan enheterna. 
 
Prognos för investeringar är ett överskott på 9 000 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-12 
Månadsrapport Tekniska nämnden per 2022-04-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning 2022-04-30 Tekniska nämnden godkänns.  
 

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

1. Månadsuppföljning 2022-04-30 Tekniska nämnden godkänns.  
______ 
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TN § 49 TK 224/2021 388   

 
Beslut om medborgarförslag gällande ställplatser för husbil vid 
Orraholmen 

 
Sammanfattning 
Kent Johansson inkom 2020-12-30 med medborgarförslag om 
 
• att upphäva tidigare beslut (KF § 7/2018-02-13, DNR KS 263/2020 388) gäl-
lande ställplatser för husbilar på Orraholmen.  
 
I medborgarförslaget finns tre platser som förslagsställaren ser som mer lämpade 
1. Grusparkeringen vid hembygdsparken  
2. Gamla guldgrävarlägret vid Nossan  
3. Folketspark vid skoghälla  
 
• Förslagsställaren förordar dock grusplanen vid hembygdsparken 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 (DNR KS 263/2020 388) följande:  
1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås.  
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25  
Medborgarförslag i ärendet daterad 2020-12-30 
TK 224/2021 Skrivelse angående ställplatser från besöksnäringsansvarig 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Punkt 2 i medborgarförslaget avslås. Förvaltningen använder de avsatta 
medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra 
medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som 
är lämpliga för övernattning med husbil. 

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

1. Punkt 2 i medborgarförslaget avslås. Förvaltningen använder de avsatta 
medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra 
medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som 
är lämpliga för övernattning med husbil. 

______ 
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TN § 50 TK 158/2022 824   
 

Initiativärende om ny ramp i Norra Sämsjön 
 

Sammanfattning 
2021-09-02 inkom initiativärende att anlägga ny båtramp i Norra Sämsjön  
 
”Det hade varit väldigt bra med en till ramp i Sämsjön, en bra plats hade varit 
vid segelsällskapet i norra delen av sjön. Där finns det mycket parkeringsplatser, 
camping/kiosk som säljer fiskekort och möjlighet till en fin ramp. Idag blir det 
väldigt trångt med bara en ramp i sjön, då den är så pass populär för både fis-
kare och folk som ska ut på öar och bada. 
• Vägen ner till rampen i Ollestad blir idag väldigt hårt belastad och det märks 
tydligt på vägen då den är väldigt dålig med mycket stora gropar. 
• Det är ofta väldigt mycket folk vid rampen i Ollestad speciellt sommartid, vilket 
leder till väntetid för iläggning och upptagning av båt ofta runt 1 timme ibland 
ännu mer. 
• Det blir svårt med parkeringsplatser då rampen är populär och även Ollestad 
badplats, så ibland får folk vända för att det inte finns plats och parkera, vilket är 
väldigt tråkigt. 
• Det är väldigt mycket nedskräpning då det är så mycket folk i omlopp. 
• Uppskattningsvis åker det uppemot 4000 fordon på grusvägen per år och det är 
väldigt mycket för den vägen.” 
  
Badplatsen vid Norra Säm i anslutning till Säms Camping är frekvent använd av 
badgäster, till stor del barn och ungdomar. Parkeringen är ofta full vid bra badvä-
der. Att utöka parkering och bygga ny båtramp är inte möjligt då Herrljunga 
kommun ej äger ytterligare mark i området. 
Att ytterligare utöka flödet av trafik till badplatsen och camping i form av bilar 
med båtkärror är inte rimligt med tanke på omfattningen av badgäster sommartid. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-12 
TN § 68 2021-09-02 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Initiativärendet avslås.  
 

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

1. Initiativärendet avslås.  
______ 
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TN § 51 TK 108/2022 387   

 
Ansökan om kommunalt utvecklingsstöd för investeringar och 
satsningar från Eriksbergs Kultur & Intresseförening  

 
Sammanfattning 
2022-04-01 inkom ansökan om stöd för installation av nytt avlopp från Eriksbergs 
Kultur & Intresseförening Prästgården Eriksberg. 
 
Total kostnad för installation beräknas till 150 000 kr. enligt bifogade dokument 
ansöks om delfinansiering av Herrljunga kommun på 30% av total installations-
kostnad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-06-01 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden beviljar ett investeringsstöd på 45 000 för delfinansie-
ring för anläggande av nytt avlopp till Eriksbergs Kultur & Intresseföre-
ning 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beviljar ett investeringsstöd på 45 000 för delfinansiering 

för anläggande av nytt avlopp till Eriksbergs Kultur & Intresseförening. 
______ 
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TN § 52 TK 152/2022 211   

 
Utreda överlåtelse eller försäljning av stationshuset i Ljung 

 
Sammanfattning 
Stationshuset i Ljung med adressen Stationsvägen 18 och fastighetsbeteckning 
LJUNG 1:200 har under flera år hyrts ut till Trafikverket som i sin tur bedrivit 
verksamhet på plats. Under 2021 moderniserade Trafikverket stationsområdet 
med bl.a. fjärrstyrning och behovet av lokalen i stationshuset upphörde. Hyresav-
talet sades upp i november 2021 med löptid fram till och med 2022-12-31. Tra-
fikverket har en hyra för 2022 på 23.708 kr/år. 
 
På andra våning i fastigheten hyr kommunen ut en lägenhet på tre rum och kök 
med en hyra på 67.896 kr/år. Lägenheten har dock sagts upp under året men har 
från och med 1 juni 2022 en ny hyresgäst. 
 
Då Trafikverkets tidigare expedition/lokal är svår att hyra ut pga storlek och dess 
läge så kommer detta medföra ytterligare hyresbortfall kommande år. 
Förvaltningen ser inget skäl till att äga och förvalta stationshuset i Ljung som en 
ren hyresfastighet utan hade då i stället sett att ägandet och förvaltningen övertogs 
av det kommunala fastighetsbolaget Herbo eller av annan privat aktör. 
 
Fastigheten visade upp ett positivt resultat på ca 28 tkr för 2020 och ett negativt 
resultat på ca 30 tkr för 2021. Per april 2022 finns det ett underskott på detta 
kostnadsställe på ca 27 tkr. Stationshuset har ett bokfört värde i redovisningssy-
stemet på ca 600 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-26 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda kring ett eventu-
ellt överlåtande eller försäljning utav fastigheten LJUNG 1:200. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda kring ett eventuellt 

överlåtande eller försäljning utav fastigheten LJUNG 1:200. 
______ 
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                                         TN § 53 TK 168/2022 171   
 

Initiativärende gällande tillgänglighet på socialkontoret 
 

Sammanfattning 
Anette Rundström (S), Carina Fredriksen (S) och Kitty Andersson (S) har lämnat 
in en skrivelse till Socialnämnden daterad 2022-04-11 där följande står: 
 
”Det har uppmärksammats att det finns brister i tillgängligheten vid nya Social-
kontoret. För personer som sitter i rullstol och för de som använder rollator tycks 
tillgängligheten vara bristfällig vid såväl entré som till toaletter. Det finns även 
brister för de som har synnedsättning.  
 
Vi vill ha en omedelbar utredning av de beskrivna bristerna, och en snabb åtgärd 
därefter. Offentliga lokaler måste vara anpassade så att de är tillgängliga även 
för de med olika funktionsvariationer.” 
 
Socialnämnden beslutade att skicka vidare initiativärendet om tillgänglighet på 
socialkontoret till tekniska nämnden för vidare hantering.  
 
Beslutsunderlag 
SN § 57/2022-05-03 Initiativärende gällande tillgänglighet på socialkontoret 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten 
på socialkontoret.  

• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda beslutsprocessen 
om hur Socialkontorets lokaler valdes med hjälp av Herrljunga kommuns 
byggprocess.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 
1.  Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten på 

socialkontoret. 
2. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda beslutsprocessen om 

hur Socialkontorets lokaler valdes med hjälp av Herrljunga kommuns bygg-
process.  

______ 
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TN § 54 TK 193/2022 269   

 
Upprätta hyreskontrakt för ny gruppbostad och korttidsvistelse 
för barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har gett socialchefen att tillsammans med samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att ta fram ett nytt hyresavtal för en ny gruppbostad och ny 
verksamhet för korttidsvistelse jml LSS i Herrljungas tätort med extern hyresvärd 
i området ”Lyckan”. 
 
Herrljunga kommun har idag en gruppbostad enligt LSS med sex platser belägen i 
Gäsenegården i Ljung. I en gruppbostad ingår omvårdnad och stöd av personal 
dygnet runt. Lägenheterna är de enskildas hem och varje individ har ett eget hy-
reskontrakt på sin bostad. De sex lägenheterna har inte kunnat täcka det behov 
som finns och behovet bedöms därtill öka inom en snar framtid. Detta har hittills 
medfört att kommunen har att köpa platser till en hög kostnad av externa utförare 
eller av andra kommuner. Dygnskostnaden för en gruppbostad i egen regi skulle 
ligga substantiellt lägre än dygnskostnaden för våra externt köpta platser 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
översyn av de befintliga lokalerna i kommunen och kan konstatera att det inte 
finns några lokaler som är lämpliga för ändamålen. Det finns idag inte heller nå-
gon mark projekterad för att i kommunens regi bygga en fastighet som kan in-
rymma en gruppbostad och/eller en korttidsvistelse. Efter översynen har en dialog 
skapats med den privata fastighetsägare som vunnit marktilldelningen på området 
”Lyckan” i Herrljunga. De har varit villiga att inrymma båda dessa verksamheter i 
sin projektering och på så sätt skapas en boendemiljö för målgruppen som saknats 
i centrala Herrljunga där särskilda lägenheter integreras i samma fastighet som 
med vanliga lägenheter. 
 
Ekonomi 
Kommunen har fått ett utkast på nytt hyresavtal med hyresvärd RE Equity för 
gruppbostaden och korttidsvistelsen med en årshyra på 2 221 000 kr för ca. 781 
m2 lokalyta. Kostnaden för genomförande av gruppboenden och korttidsboenden 
är ungefär på samma nivå, men med tillägget att den mindre ytan för korttidsbo-
endet får något högre hyra per m2 än den större ytan för gruppboendet. Detta pga. 
stora fasta kostnader med bl.a. sprinkler, brand- och utrymningslarm. 
I bilagorna finns utkast på hyreskontrakt samt en kostnadsfördelning och uträk-
ning för både gruppbostad och korttidsvistelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-30 
SN § 15 DNR SN 14/2022 7761 
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Fortsättning TN § 54 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda de totala kostna-
derna för ny gruppbostad.  

• Att undersöka Gäsenegården som ett alternativ till Lyckan.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 
1.   Att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda de totala kostnaderna 

för ny gruppbostad. 
2.  Att undersöka Gäsenegården som ett alternativ till Lyckan. 

______ 
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TN § 55 TK 116/2022 350   

 
Svar på medborgarförslag om skolmaten i kommunen 

 
Sammanfattning 
2022-02-23 inkom ett medborgarförslag gällande att erbjuda mer husmanskost för 
eleverna som äter på Altorpskolan, utöka mängden mat så att det räcker åt alla 
elever samt önskemål om att öka skolmatsbudgeten. 
 
Frågan om vilket som uppfattas som husmanskost, lyfts via matråd med elever. 
Måltidsservice följer Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan 
vid menyplanering, vilket förstärks av kommunens kostpolicy som är beslutad i 
fullmäktige. 
 
Herrljunga kommun har som mål att minska matsvinnet därför fylls det inte alltid 
på för fullt i serveringen utan tages fram efter hand. Vilket kanske kan upplevas 
som att maten är slut men det är en missuppfattning då det finns mera att tillgå i 
köket. Anslag finns nu uppsatta om att fråga personal på plats om påfyllning om 
detta inte uppmärksammats av densamma. Den mat som inte varit i serveringen 
kyls ned i nedkylningsskåp för att återanvändas, det innebär att det inte blir något 
matsvinn. Däremot om den varit i serveringen måste den kasseras. 
 
I skolmatsbudgeten finns det utrymme redan i dag att servera tre alternativ på 
menyn, därtill en generös salladsbuffé. När det gäller det tredje alternativet så kan 
det variera ibland kan det ta slut för dagen men då ersätts det med en annan rätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-11 
Medborgarförslag i ärendet daterad 2022-02-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås men Måltidsservice har blivit varse om syn-
punkterna.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
1.    Medborgarförslaget avslås men Måltidsservice har blivit varse om syn-

punkterna.  
_____ 
 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
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TN § 56 
 
Fråga från Jarl Barkenfelt (S) om farthinder på Kvarnvägen 
 
Sammanfattning 
Jarl Barkenfelt (S) inkom under sammanträdet med en fråga till samhällsbygg-
nadsförvaltningen angående farthinder på Kvarnvägen. Det har inkommit syn-
punkter från medborgare om att de tidigare farthindren ska återställas då bilar kör 
fort förbi den smala vägen.  
 
Beslut om att ställa tillbaka farthinder tas inte idag. Gatu- och parkchef fortsätter 
med arbetet kring hastigheten på vägen. Förste och vice ordförande fortsätter dia-
logen med avsändaren. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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TN § 57 
 
Fråga från Jan Bengtsson (S) om arbetet med Skoghälla 
 
Sammanfattning  
Jan Bengtsson (S) inkom under sammanträdet med en fråga till samhällsbygg-
nadsförvaltningen angående arbetet med Skoghälla. Samhällsbyggnadschefen in-
formerar om att inga medel finns avsatta för utveckling av Skoghälla. Friidrotts-
klubben har varit i kontakt med samhällsbyggnadschef för att undersöka möjlig-
heten att anlägga gummiasfalt runt löparbanorna som för tillfället består av grus. 
Klubben fick i uppgift att undersöka möjligheten att söka medel från olika stiftel-
ser och sedan återkomma för att se om kommunen kan hjälpa till.  
 
Hyreskontraktet med föreningarna aktiva på Skoghälla går ut under nästa år. Man 
kommer börja titta på möjligheten till ett nytt avtal och skapa dialog med alla för-
eningar.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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TN § 58 
 
Meddelande  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 

FSG-protokoll 
 
Hantering av nämndernas över- respek-
tive underskott från år 2021 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för 
Herrljunga kommun  
 
Införande av digital underskrift 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 
tekniska nämnden 
 
Startbeslut för genomförande av projekt 
renovering Altorpskolan 
 
Riktlinjer för systematiskt brandskydds-
arbete 
 

. . 
 
TK 159/2022 
 
 
TK 160/2022 
 
 
TK 161/2022 
 
KS 1/2022 
 
 
TK 28/2022 
 
 
TK 27/2022 
 
 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Meddelandet läggs till handlingarna. 

______ 
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TN § 59 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2022-03-17 – 2022-06-03 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2022-03-17- 2022-06-03 
 
 

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