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TN § 61 
 

Ändring av dagordningen 
 

Förslag till beslut 
Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Fråga från Henri Andreasson (C) till Samhällsbyggnadsförvaltningen angå-

ende skötsel av ytorna mellan gång-och cykelvägen och Ringleden. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner 
att så sker.   
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Fråga från Henri Andreasson (C) till Samhällsbyggnadsförvaltningen an-
gående skötsel av ytorna mellan gång-och cykelvägen och Ringleden. 

_____ 
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TN § 62 

 
Förvaltningen informerar 

 
Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande: 

• Ny slamentreprenör från och med 2022-01-01. Avtalet är signerat med GJ 
och Son. 

• Ekonomisk överenskommelse med Cleanpipe är signerad. 
• Kommunala ansvaret för insamling av tidningspapper blir troligtvis inte 

lika dyrt som tidigare varnats för. 
• Regional avfallsplan: inkomna remissvar har hanterats och slutversionen 

skall i dagarna tillstrykas av regionförbundet innan den skickas ut till del-
tagarkommunerna för fastställande i respektive kommuns Kommunfull-
mäktige.  

• Diskussion förs om att eventuellt fortsätta ha gemensam resurs inom reg-
ionen. Renhållningsavdelningen ställer sig positiv till att regionen även 
fortsättningsvis har en resurs inom avfalls-/cirkulära-/hållbarhetsområdet. 
 

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 
• Driftverksamheten löper på som planerat. 
• Exploateringsprojekt Horsby etapp två går enligt tidsplan. 
• Exploateringsprojekt Hagen ska inom kort skriva kontrakt med entrepre-

nör.  
• Byggnation av cykelgarage fortlöper som planerat. 
• Asfalteringsarbetet gjordes klart före semestern.  
• Under hösten kommer upprustning av lekplatser att ske. 

 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• Lokalvården har haft en bra sommar med låg sjukfrånvaro. 
• Delvis hög arbetsbelastning beroende på en ökning av lokaler som ska 

städas, bland annat socialkontorets nya lokaler. 
• Upphandling av ett nytt digitalt städprogram pågår vilket kommer under-

lätta för verksamheten. 
• I september kommer de ges möjlighet för lokalvårdare att genomgå repe-

titionsutbildning. 
• Medarbetarsamtal kommer hållas under september och oktober månad. 

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande: 

• Reinvesteringar av fastigheter fortlöper. 
• Mörlanda har haft problem med läckage i köket vilket har åtgärdats under 

veckan.  
• På Gäsenegården ska innertaket i entrén bytas ut på grund av fuktskador. 
• Vid Lyckans förskola ska moduler flyttas under hösten. 
• Socialkontorets nya lokaler håller på att renoveras vilket har tagit upp 

mycket resurser, inflyttningen har påbörjats. 
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 Fortsättning TN § 62 

 
• Ny tjänst har tillsats från och med 1 september med ansvar för tekniska in-

stallationer så som brandlarm, lås, larm med mer. 
• Ett medborgarlöfte har antagits för arbetet kring säkrare och tryggare stat-

ionsområde. Medborgarlöftet kommer presenteras närmare den 23 sep-
tember. 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• Nytt avtal gällande livsmedel ska antas från och med oktober (flera kom-
muner kommer ingå i samma avtal). 

• Avtal med Duveredskött går ut i september, fortfarande osäkert om nytt 
kontrakt kan tecknas då leverantören stundtals haft problem med leveran-
sen.  

• Arbetet med att minska matsvinn fortlöper och har gett goda resultat. 
• Elev från restaurangprogrammet har i nuläget sin praktik hos kostenheten.  
• Medarbetarsamtal kommer ske under september och oktober månad. 

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

• Verksamheten har haft öppet hela sommaren med en del begränsningar.  
• Sommartisdagar i stadsparken har varit populära. 
• Hopptornet och rutschkanan har tagits ner i simhallen. 
• Gymupphandlingen är klar och nytt kontrakt kommer att skrivas i oktober. 
• Utegymmet är monterat och klart. 
• Vaccineringen som pågått i sporthallen avslutades förra veckan.  

 
Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande: 

• Horsby: projektet är redo för avslut. En slutrapport kommer att presenteras 
vid nästa nämndsammanträde. Verksamheten är i gång i alla lokaler. 

• Mörlandaskolan: projektet fortlöper som planerat. 
• Vid Hagen: både nybyggnationen och ombyggnationen fortlöper som pla-

nerat. 
 

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande:  
• Personalen kommer under hösten gå en utbildning i kund-och service-

mannaskap. 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 63 TK 7/2021 206   
 

Månadsuppföljning per juli för tekniska nämnden 
 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen redovisar en oförändrad driftprognos jämfört med föregå-
ende uppföljningstillfälle, med ett marginellt överskott på 50 tkr. 
 
I maj månad har lönerevisionen blivit klar och förvaltningarna har tilldelats medel 
för löneökningarna. För tekniska nämnden innebär det en tilläggsbudget med 347 
tkr. Kapitalkostnader har justerats tom augusti och innebär en minskad ram för 
tekniska nämnden med 196 tkr. 
 
Investeringsprognosen försämras med 800 tkr på grund av att förstudie Hagen 
demenscentra beräknas bli dyrare än beräknat. Prognostiserat överskott för 
investeringsbudgeten med 2 280 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per juli 2021 för tekniska nämnden godkänns. 
 

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

1. Månadsuppföljning per juli 2021 för tekniska nämnden godkänns. 
______ 
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TN § 64 TK 145/2021 610   

 
Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon 

 
Sammanfattning 
2021-05-24 inkom Sverigedemokraterna i Herrljunga, med en motion om att 
Herrljunga kommun bör bygga laddplatser för laddbara fordon. 
 
Herrljunga kommun har sedan 2018 en antagen strategi för laddinfrastruktur som 
för perioden 2019-2023. I strategin framgår att: 
 
”Kommunen har inte för avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur eller 
medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med aktörer 
som vill etablera laddstolpar. Kommunen ser heller inte att drift eller underhåll av 
uppsatta laddstolpar kan eller bör ske inom de kommunala förvaltningarna.” 
I strategin finns även lämpliga platser för etablering av laddstolpar utpekade. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24 
Kommunfullmäktige § 66/2021-04-20 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 
 
Patrich Hällfärdsson (SD) föreslår att motionen beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Patrich Hällfärdssons 
(SD) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enighet med förvaltning-
ens förslag. 

 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
 
Reservation 
Patrich Hällfärdsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reser-
vation enligt följande: 
 
SD Herrljunga menar på att den strategi, som anses vara grunden till förvaltning-
ens förslag till beslut, inte kunnat förutse den utveckling som skett inom utveckl-
ingen samt försäljningen av bilar som är beroende av en laddinfrastruktur. De le-
dande bolagen som tillverkar dessa fordon har nästan ökat med 1000% sedan 
2018 när denna strategi lades fram.  
 
SD Herrljunga menar även på att det inte skett något arbete för att marknadsföra 
för intressenter att möjligheten för att etablering finns i Herrljunga Kommun.  
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Fortsättning TN § 64 
 
Det har delvis medfört att strategin inte gått att uppfylla, och resulterat i att mer 
en halva perioden som strategin täcker är redan gången utan någon förändring. 
Därav bör strategin ses över för att vi ska kunna möta den efterfrågan som finns 
på laddinfrastruktur inom kommungränsen idag jämfört med då. 
______ 
 

  
 
 

 
  
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 65 TK 123/2021 301   

 
Stöd till föreningar vid skadegörelse 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog till tekniska nämnden att undersöka möjlighet och 
förutsättning för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vanda-
lisering. 
 
Det finns inga specifika medel i budget för ersättning till föreningar vid skadegö-
relse. Medel finns avsatta till föreningsstöd. Föreningar får idag stöd för aktivitet, 
drift och lokalstöd. Föreningar har även möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd 
för investeringar och satsningar, ansökning om ersättning för skadegörelse och 
vandalisering föreslås hanteras på samma sätt. Ansökningar sammanställs under 
hösten och fördelas ut med de medel som finns kvar i budget vid årets slut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-17 
Kommunstyrelsen § 84/2021-04-26 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och 
vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för för-
eningsstöd. 
 

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

1. Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och 
vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för för-
eningsstöd. 

_____ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 66 TK 193/2021 215   

 
Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har fått frågan ifrån Telia Sverige Net Fastigheter AB att 
överta ägandet av två stycken telebyggnader placerade i Od med fastighetsbe-
teckning; OD 13:1 samt i Fåglavik, LINDSPÅNG 1:36. Telebyggnaderna ligger 
på kommunens tomtmark. Byggnaderna överlåtes i befintligt skick. Säljaren an-
svarar för att demontera alla teleinstallationer inne i byggnaden och att klippa av 
inkommande telekablar till byggnaden. Teleabonnemanget kommer tas över av 
köpare hos aktuellt elbolag.  
 
Byalagen i Fåglavik samt Od har efterfrågat att få nyttja byggnaderna till egna 
ändamål, något som kommunen ställt sig positivt till. Byggnaderna kommer där-
förefter överlåtandet hyras ut till byalagen för egen verksamhet. 
 
Den överenskomna köpeskillingen för båda två byggnaderna utgör två hundra 
kronor (200 kr). Köpeskillingen erläggs genom inbetalning på säljarens konto 
senast tillträdesdag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-24 
Karta över fastigheter  
Överlåtelseavtal  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja överlåtelsen av 
telebyggnaderna på fastigheterna OD 13:1 och LINDSPÅNG 1:36. 
 

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

1. Överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna OD 13:1 och 
LINDSPÅNG 1:36 beviljas. 

______ 
 

 
 
 

 
 
 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 67 TK 187/2021 215   

 
Ny prissättning av tomter på Kv Hagen 

 
Sammanfattning 
Antagandet av detaljplanen för Kv Hagen öppnar upp möjlighet för ett ytterligare 
ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknads-
värdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt 
exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt 
på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och 
dagvattenlösningar. 
 
Ekonomisk bedömning baseras på att täcka exploateringskostnaderna och redovi-
sas i bifogad kalkyl, bilaga 1. Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga 
kommun var på Horsby etapp 2, som prissattes under början av året till 299 
kr/m2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-16 
Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2021-05-25 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning av tomtpris för 
kvarteret Hagen till 315 kr/m2, exklusive anslutningsavgifter. 
 

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

1. Ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen fastställs till 315 kr/m2, 
exklusive anslutningsavgifter. 

______ 
 
 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 68 TK 158/2021 824   

 
Initiativärende om ny ramp i Norra Sämsjön 

 
Sammanfattning 
Henri Andreasson (C) inkom den 2021-06-10 med ett initiativärende om att 
inrätta en ny ramp i Norra Sämsjön.  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Henri Andreasson (C) daterad 2021-06-10 
 
Förslag till beslut 
Henri Andreassons (C) förslag till beslut: 

• En ny ramp inrättas vid segelsällskapet i norra delen av Sämsjön.  
 
Ordförande föreslår att ärendet först skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen 
(f.d tekniska förvaltningen) för utredning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Henri Andreassons (C) förslag till beslut mot ordförandes för-
slag och finner att tekniska nämnden beslutar i enighet med ordförandes förslag 
till beslut. 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. 
______ 
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TN § 69    

 
Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen angående skötsel av 
ytorna mellan gång-och cykelvägen och Ringleden 

 
Sammanfattning 
Henri Andreasson (C) påpekar att ytorna mellan gång-och cykelvägen och 
Ringleden är dåligt skötta. Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef, meddelar att 
den gång-och cykelvägen och Ringleden, samt ytorna där emellan, är 
Trafikverkets ansvar och informerar om möjligheten att skicka in synpunkter till 
Trafikverket. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 70 
 
Meddelande  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
  

FSG-protokoll 
 
Svar på medborgarförslag om att införa has-
tighetsbegränsning utanför Tallkottens för-
skola 
Beslut KF § 68/2021-05-24 
 
Omfördelning av investeringsmedel mellan 
olika projekt- Horsby 
Beslut KF § 73/2021-05-24 
 
Omfördelning av investeringsmedel mellan 
olika projekt- Od 
Beslut KF § 74/2021-05-24 
 
Nya riktlinjer för Gäsenegårdens trygghets-
boende 
Beslut KS § 108/2021-06-14 
 
Rambeslut för budget 2022–2024 för Herr-
ljunga kommun 
Beslut KF § 86/2021-06-22 

. .. 
 
TK 68/2019 
 
 
 
 
TK 73/2021 
 
 
 
TK 76/2021 
 
 
 
TK 146/2021 
 
 
 
TK 5/2021 
 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 71 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-06-02 – 2021-08-24 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2021-06-02 – 2021-08-24 
 
 

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

   
   


	Ändring av dagordningen
	Förvaltningen informerar
	Månadsuppföljning per juli för tekniska nämnden
	Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon
	Stöd till föreningar vid skadegörelse
	Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik
	Ny prissättning av tomter på Kv Hagen
	Initiativärende om ny ramp i Norra Sämsjön
	Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen angående skötsel av ytorna mellan gång-och cykelvägen och Ringleden
	Meddelande
	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  2021-06-02 – 2021-08-24

