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Datum för  
anslags nedtagande   

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams samt platsbesök på  
Orraholmen, kl. 13.00 – 15.40. Ajournering 14.30-14.50. 

Börje Aronsson (KV), ordförande 
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande 
Fredrik Svensson (KD) 
Jan Bengtsson (S)  
Lars Gabrielsson (S) tjs. ers. för Lilli-Ann Grindsiö (M)  
Ronny Andreasson (KV) tjg. ers. för Henri Andreasson (C) 
Patrich Hällfärdsson (SD) 
  
Personal 
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef 
Fam Sundquist, nämndsamordnare  
Sören Dehlin, handläggare § 86 
 
Distansdeltagande via Teams  
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef   
Irene Andersson, kostchef  
Tobias Odsvik, fastighetschef  
Marketta Lundström, lokalvårdschef  
 
 
 

 
Distansdeltagande via Teams  
Peter Friman, tf. fritidschef §§ 85–86 
Ulf Wedin, projektledare  
Mikael Johnsson, renhållningschef  
  

 
 
Patrich Hällfärdsson (SD) 
  
Kommunhuset, Herrljunga, 2021-11-10, kl. 13.00 

Fam Sundquist                   

 

Börje Aronsson (KV) 
 
 
Patrich Hällfärdsson (SD) 
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TN § 85 

 
Förvaltningen informerar 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• Herrljunga kommun deltog på årets kökshjälte 2021 som anordnas av 
Länsstyrelsen Västra Götaland.  Det blev ett fint diplom för kommunen 
för sitt arbete med främjande av närproducerade samt svenska produkter.  

• Planerad utbildning den 22 november för måltidspersonal i eget kontroll-
program. 

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande: 

• Tömning av lokal på Lyckans förskola fortlöper. Verksamheten bedrivs 
numera på Horsbyskolan. Slutbesiktning genomfördes den 20 oktober. 
Återställning pågår. 

• Det pågår en del komplettering av lekgården på Horsbygården.  
• Underhåll av några klassrum, byte av belysning mm pågår under lovet på 

Od skola. 
• Lösning för vattenläckage på Gäsenegården fortskrider. Taket ska läggas 

färdig under kommande vecka.  Byte av papptak på hemgården fortlöper.  
• Det skedde inbrott på Kunskapskällan och undervisningsdatorer blev 

stulna. Händelsen har polisanmälts!  
 

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 
• Asfaltering av kvarnvägen pågår. Arbetet färdigställs under kommande 

vecka.  
• Cykelgaraget vid stationen är nu färdigt och ska öppnas för allmänheten 

på måndag. Det finns planerade informationsinsatser på hemsidan och på 
sociala medier.  

• Det planeras arbete för byte av fallskyddssand på kommuns lekplatser. 
Den gamla sanden kommer att användas till en sandvall för att gynna 
sandlevande bi. 

• Förvaltningen har gått ut med förfrågan till lekplatsen i stadsparken. Mål-
sättningen är att bygga klart anläggningen i juni 2022. 

• Exploatering på södra Horsby etapp 2 pågår enligt plan och beräknas vara 
klart innan jul. Slutbesiktning av Hagens projekt, utbyggnad av gata, har 
flyttats till 15 februari 2022.  

• Skyltning av handikapparkering ses över just nu av förvaltningen. Ingen 
fel skyltning i dagsläget men det kan förtydligas och detta ska förvaltning-
en åtgärda under vintern. 

 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• Det råder en del personal bortfall på verksamheten på grund av sjukdom. 
Trotts detta rullar verksamheten på bra.  

• Arbete med revidering av interna avtal pågår.  
• Arbete för införande av digitalstädprogram fortlöper. 
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Fortsättning TN § 85 
 

• I samband med utökande av städytor jobbar verksamheten med att få hjälp 
av en städrobot. Arbete pågår för att ta fram en lämplig robot.  

• Skyddsronder är utförda och personal har fått HLR-utbildning.   
 

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

• Verksamheten är full i gång inför höstlovet med aktiviteter på simhallen.  
• Personal har fått utbildning i HBTQ. Det finns även planer på att få certi-

fiering av arbetsplatsen.  
• Resultattavlan ska installeras på Mörlanda inom snar framtid.  
• Gymutrustning håller på att installeras för fullt. Utrustningarna installeras 

klart vid årsskiftet.  
 

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande: 
• Mörlandaskolan: Projektet följer tidplanen.  
• Hagen: upphandlingen av tillbyggnaden är avslutat och kontrakt kommer 

att undertecknas med entreprenören som tilldelats uppdraget. Nästa steg i 
projektet är upphandling gällande ombyggnation av den befintliga delen 
på Hagen vilken påbörjas innan årsskiftet. 
 

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 
• Projekt om minimeringsmästarna som är en nationell tävling för hushåll 

som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatav-
trycket. Från Herrljunga kommun deltar 3 stycken hushåll i tävlingen. In-
formation läggs ut löpande om träffarna och vad hushållen ställs inför för 
utmaningar under resans gång.  

• Det har inkommit synpunkter om nedskräpning vid olika återvinningsstat-
ioner. Synpunktslämnaren hänvisar till ett inlägg från en facebookgrupp 
vilket är svårt för förvaltningen att följa upp.  

 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 86    
 

Information om bostadsanpassning 2021 
 
Sammanfattning 
Sören Dehlin, handläggare för bostadsanpassning, informerar nämnden om 
bostadsanapssning i Herrljunga kommun. Bostadsanpassning är ett stöd för den 
som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra sin bostad och 
närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt. Syftet är att den som har 
funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i sin egen bostad så långt det 
är möjligt. 
 
Handläggaren informerar också om vilka regler och kreterier som krävs för att få 
bidrag till bostadsanpassning. För 2021 budgeteras ca 1,27 mkr för 
bostadsanpassning och hittills har 900 tkr av medlen brukats.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 87 TK 243/2021 560   
 

Renhållningstaxa 2022 för Herrljunga kommun 
 

Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har vid ingången av 2021 ett negativt ackumulerat kapital 
vilket kommer att kvarstå vid utgången av 2021 även om prognosen för året är ett 
visst överskott. 
 
Den vanliga sophämtningen föreslås att lämnas oförändrad (§2). 
 
Vid årsskiftet kommer en ny entreprenör påbörja en ny avtalsperiod gällande in-
samling av slam från enskilda avloppsanläggningar. §3.1 gällande den vanliga 
slamhämtningen föreslås att lämnas oförändrad. §3.2 som handlar om akut töm-
ning eller andra extratjänster justeras så den anpassas till den nya entreprenaden. 
Största skillnad blir det för de kunder som själva gör avrop på tömning, där det 
tillkommer en extra budningsavgift på 100 kr exklusive moms. Taxan i §3.2 har 
justerats enligt tabellen nedan. Taxorna i tabellen anges exklusive moms i svenska 
kronor. 
 
Förslag på taxa (2022) exkl moms 
Budad tömning (inom 5 arbetsdagar) 100 kr 
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24 timmar (kommande arbets-
dagen). 1 000 kr 

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (under arbetstid). 1 000 kr/tim 
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (utanför arbetstid). 1 600 kr/tim 
Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 1 000 kr 
Tömning av fosforfälla 1 500 kr 
Tömning av minireningsverk 1 000 kr 
Tömning av mobil tank (ex bajamaja) 1 200 kr 
    
Befintlig taxa (2021) exkl moms 
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 3 arbetsdagar: 968 kr 
Tillkommande kostnad för tömning under jourtid. 1 380 kr/tim 
Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 
Tömning av fosforfälla 1 000 kr 

 
I övrigt föreslås endast ändringar av redaktionell art. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-11 
Taxa Renhållning 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Taxa Renhållning 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
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Fortsättning TN § 87 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Renhållningstaxa 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande (bilaga 1, TN § 87/2021-11-04). 

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
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TN § 88 TK 228/2021 353   

 
Uppföljning av parkeringsövervakning 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden tog beslut 2020-01-30 om att införa parkeringsövervakning i 
Herrljunga kommun (TN § 5/2020-01-30). Avtal om utförande av parkeringsö-
vervakning tecknades med Securitas, med en giltighetstid på 2 år.  
 
Efter att parkeringsövervakning utförts under tiden 2020-04-01 till 2021-09-30 
(18 månader) har kostnaden blivit enligt följande: 

1. Kostnad för utförandet av parkeringsövervakningen enligt avtal med Secu-
ritas 159.957kr. 

2. Utfärdade p-böter 262st. Transportstyrelsen, som hanterar fakturering av 
parkeringsböterna, tar ut en hanteringsavgift på cirka 10% av bötesbelop-
pet. Nettointäkt för kommunen under perioden 120.870kr. 

3. Total kostnad för kommunen under perioden: 39.087kr. 
 
Tekniska nämnden beslutade även att en utvärdering av parkeringsövervakningen 
skulle ske innan avtalet förlängdes. Utvärderingen visar att efter införandet av 
parkeringsövervakning har parkeringssituationen förbättrats. Antal utskrivna par-
keringsböter minskades från 25 st /månad till 10 st/månad under perioden 2020-
04-01 till 2021-09-30.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-13 
TN § § 5/2020-01-30 
Redovisning antal utskriva parkeringsböter  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Alt 1: Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med 
parkeringsövervakning i Herrljunga kommun efter det att gällande avtal 
går ut 2022-03-31. 

• Alt 2: Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsluta parke-
ringsövervakningen i Herrljunga kommun då gällande avtal löper ut 2022-
03-31. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot varandra och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag alternativ 1. 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta med parkeringsövervakning i 
Herrljunga kommun efter det att gällande avtal går ut 2022-03-31. 

_____ 
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TN § 89 TK 225/2021 352   

 
Svar på medborgarförslag om att sänka den generella hastig-
hetsgränsen i kommunens tätorter 
 
Sammanfattning 
2021-05-05 inkom medborgarförslag från Ronny Modig om att sänka den gene-
rella hastighetsgränsen i kommunens tätorter. Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.  
 
Den generella hastigheten i tätorter i Sverige är i dag 50km/h. Kommuner har 
dock möjlighet att sänka denna till 30 eller 40 km/h. Herrljunga kommun följer i 
dag den generella hastigheten, 50km/h. Beslut har dock vid tidigare tillfällen ta-
gits, om att sänka hastigheten till 30km/h förbi skolor och förskolor samt i de cen-
trala delarna i Herrljunga. Kostnad för omskyltning i tätorten beräknas till ca 250 
tkr. Medel till detta finns inte budgeterade, därför föreslår tekniska nämnden att 
avslå medborgarförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-13 
Kommunfullmäktige § 119/2021-09-20 
Trafikverkets publikation ”Rätt fart i staden” 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås.  
 

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

1. Medborgarförslaget avslås.  
______ 

 
 

 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 90 TK 9/2021 306   

 
Internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens an-
svarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. 
För 2022 har förslag till internkontrollplan tagits fram för tekniska nämndens 
verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och 
väsentlighetsbedömning. Tekniska nämnden kan komplettera internkontrollplanen 
med risker som behöver fokuseras på av politiska skäl, snarare än den väsentlig-
hetsbedömning som förvaltningen gör. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-18 
Internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2022 och över-
lämnar den till kommunstyrelsen. 
 

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

1. Upprättad internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden godkänns och 
överlämnar den till kommunstyrelsen (bilaga 1, TN § 90/2021-11-04). 

______ 
 
 
 Expedieras till: Kommunstyrelsen  
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TN § 91 TK 234/2021 610   

 
Utredning gällande åtgärder för ladugårdstak på Orraholmen  

 
Sammanfattning 
Det finns omfattande behov av att reparera ladugårdstaket på Orrraholmen 
omgående. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda frågan 
utifrån tre olika alternativ. Alternativen är att laga befintligt tak, byt till ny 
takbeläggning eller rivning av delar eller hela ladugården (TN § 82/2021-08-24). 
 
Förvaltningen har tagit in offerter ifrån byggentreprenör som kommunen har 
upphandlade ramavtal med. I offerten finns de olika delarna specificerade utifrån 
vad som behöver göras. I bilagor finns offererat pris ifrån byggentreprenör. 
 
Kostnaden på 300 000 kr för åtgärdsbeslut finansieras av tekniska nämndenn 
överskott för 2021. Resterande del av kostnaden behöver därför täckas av 
förvaltningens reinvesteringar för 2021 efter omfördelningen eller tas på 
fastighetsenhetens drift och underhåll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-27 
TN § 82/2021-08-24 
Bilaga 1, offert från byggentreprenör 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Alternativ 1: Tekniska nämnden beslutar om att laga befintligt tak (be-
tongpannor) till en kostnad av 725 250 kr. 

• Alternativ 2: Tekniska nämnden beslutar om att belägga nytt tak (plåttak) 
till en kostnad av 598 000 kr. 

• Alternativ 3: Tekniska nämnden beslutar om rivning av delar eller hela la-
dugården till en kostnad av cirka 150 000 kr. 

 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för tydligare ut-
redning och ekonomiskredovisning kring lagning av befintligt tak.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens remissförslag antas och finner att så sker.  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för tydligare utredning och eko-
nomisk utredning kring lagning av befintligt tak.  

______ 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

 TEKNISKA NÄMNDEN 2021-11-04 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
TN § 92 TK 261/2021 912   

 
Svar på frågor från kommunrevisionen inför ansvarsprövning  

 
Sammanfattning 
Inom ramen för den årliga ansvarsprövningen har tekniska nämndens presidium 
arbetat fram förslag på svar till de frågor kommunrevisionen skriftligen skickat ut 
inför möte med revisionen den 19 november. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-10-28 
Frågor från kommunrevisionen 
Bilaga 1, svar på frågor daterad 2021-10-26 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner och ställer sig bakom förslag på svar till re-
visorerna. 

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

1. Tekniska nämnden godkänner och ställer sig bakom förslag på svar till re-
visorerna.  

______ 
 
 
 Expedieras till: Kommunrevisionen 
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TN § 93 
 
Meddelande  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

FSG-protokoll 
 
Stöd till föreningar vid skadegörelse 
Beslut KS § 148/2021-09-27 
 
Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fågla-
vik 
KS § 149/2021-09-27  
 
Protokoll från kommunala pensionärsrå-
det/rådet för funktionshindrade 

.. 
 
TK 123/2021 
 
 
TK 193/2021 
 
 
 
TK postlista  
11/2021 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 94 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-09-29 – 2021-10-26 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2021-09-29- 2021-10-26  
 
 

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