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Plats och tid

Beslutande

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 13.00 – 16.15
Ajournering kl 13.20-15.00.

Börje Aronsson (KV), ordförande
JarI Barkenfelt (S), vice ordförande
Ronny Andreasson (KV) tjg. ers. för Fredrik Svensson (KD)
Jan Bengtsson (S)
Lilli-Ann Grindsiö (M)
Henri Andreasson (C)
Patrich Hällfärdsson (SD)

Övriga deltagare Personal
Michelle Lunne, nämndsamordnare
Jesper Labardi, nämndsamordnare
Jonas Bäckdahl-Elf, praktikant

Distansdeltagande via Teams
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef
Caroline Frid6n, projektledare
Irene Andersson, kostchef

Distansdeltagande via Teams
Jenny Andersson, controller
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef
Tobias Odsvik, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef
Peter Friman, tf. fritidschef
Ulf Wedin, projektledare
Mikael Johnsson, renhållningschef § 20

Utses att justera
Henri Andreasson (C)

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Kommqn}msqt, Herrljunga, 2022-03-08, kl. 14.00
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Jesper Labardi
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Sekreterare
Paragrafer 20–3 1

Ordförande

Börje Aronsson (KV)
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Justerande

Henri Andreasson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivtts genom anslag
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Sammanträdesdatum 2022-03-03
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Datum för
anslags nedtagande 2022-04-01
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Tekniska kontoret, Herrljunga kommun
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HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 3

TN § 20

Förvaltningen informerar

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande:
• Exploateringsprojekt Horsby etapp 2 är i fas och kommer att färdigställas i

aoril

© Exploateringsprojekt Hagen fortlöper som planerat och kommer att färdig-
ställas i april.

• Avtal om en ny lekplats i Stadsparken har signerats och kommer att initie-
ras runt påsk för att senare färdigställas sista maj . Lokalbefolkningen har
fått möjligheten att ge synpunkter på de fem förslag som skickades in.

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande:
• Medborgare har hittat tillbaka till fritidsaktiviteterna efter de lättade re-

striktionerna.

• Större evenemang är planerade i kommun framöver.
• Första planskisserna för discgolfbanorna kommer inom kort.
• Information om jämställdhetsprojektet Utmärkt förening kommer att

skickas ut till föreningarna.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:
Fönsterbyten på Mörlandagården och Hemgården planeras.
Pågående byte av belysning på Hemgårdens avdelningar.
Renoveringsarbetet på Horsbygården håller på att avslutas.
Tidigare i höstas upptäcktes svartmögel vid renovering av förskolan i
Mörlanda. Avdelningen har varit avstängd men förväntas öppna upp i
mars månad.

Nytt avtal gällande fönsterputs har upphandlats tillsammans med Vårgårda
kommun.

•
•
•
•

•

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:
• CleanPilot är till viss del försenat på grund av tekniska problem. För till-

fallet läser man in alla ritningar för berörda fastigheter.
• Städroboten på Hagen är färdigprogrammerad och kan strax tas i bruk.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:
• Nytt avtal med porslin och köksredskap har upphandlats tillsammans med

Vårgårda kommun.
• Schemalagda luncher planeras på högstadiet i enlighet med kostpolicyn.
• Beredskapslagret på Hagen har utökats och fortsatt arbete med krisbered-

skap sker löpande.

Utdragsbestyrkande



gp 1:I',T,'=G,",:::='~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 4

Fortsättning TN § 20

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande:
• Etapp två av Mörlandaskolan ska slutbesiktigas i slutet av mars.
• Sanering i och runt löparbanorna på Skoghälla har gjorts. Ingen arsenik

finns nu kvar i markbädden.

Caroline Frid6n, projektledare, informerar nämnden om följande:
• Programhandlingen av Altorpskolans renovering är nu klar med godkän-

nande från verksamheten.

• Bygghandlingsprojektering för Hagen är initierat. Bygglov för reserv-
kraftverk har lämnats in gällande nya och gamla Hagen.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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TN§ 21

Information om att flytta fram sammanträdet 2022-03-31

Sammanfattning
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om en
obligatorisk utbildning för förvaltningen som krockar med nästkommande
sammanträde. Sammanträdets öppning ändras därför från kl 13.00 till kl 17.00.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2022-03-03
Sid 6

TN § 22

Information om Orraholmen

Sammanfattning
Ordförande informerar nämnden om Orraholmens historia. Föredraget bygger på
historiska handlingar som visar på att selektivhuggning har varit utförandenorm i
syfte att föra skogsskötseln framåt.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerand8s sign

F4
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 7

TN § 23 TK 2/2022 306

Verksamhetsberättelse 2021 för tekniska nämnden

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på 3,5 mnkr.

Av investeringsbudgeten på 78,5 mnkr har 54,6 mnkr använts. Awikelsen på
23,9 mnkr hänförs till största delen till pågående projekt, vilka begärs ombudgete-
rade till 2022.

Måluppfyllelsen för 2021 Hr anses som god.

Sjukfrånvaron har halverats jämfört med 2020. Andelen heltidsanställda inom
förvaltningen har ökat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-02
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden.

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021

Beslutsgång
Ordföranden om fön'altningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 202 1

Expedieras till :
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

{4
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 8

TN § 24 TK 3/2022 206

Ombudgetering av investeringar 2021 för tekniska nämnden

Sammanfattning
För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver inve-
steringsmedel överföras till 2022. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade
men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommun-
fullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.
Totalt begärs 20 186 tkr ombudgeterade till år 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021 -02-14
Ombudgering av investeringar 2021-12-3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare
till kommunfullmäktige för beslut.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare

till kommunfullmäktige för beslut.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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TN § 25 TK 297/2021 351

Svar på medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegräns-
ning på Vretavägen

Sammanfattning
2021-11-10 inkom Ronny Modig med ytterligare ett medborgarförslag om hastig-
hetssänkning på Vretavägen.

Han har även tidigare vid flera tillfällen inkommit med medborgarförslag om has-
tighetssänkningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskävelse i ärendet daterad 2022-02-09
Medborgarförslag daterat 2021- 1 1- 10
Redovisning av utredningsuppdrag Vretavägen 2022-02-03 (TK 225/2021 352)

Förslag till beslut
Föwaltningens 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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2022-03-03
sid 10

TN § 26 TK 5/2020 306

Uppföljning av internkontro11 2021

Sammanfattning
Tekniska nämndens plan för internkontro11 2021 innehåller kontrollmoment som
syftar till att säkerställa att de största riskerna inom nämndens verksamheter
omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har visat på A brister i den interna kontrollen. De brister som
framkommit i granskningarna fortsätter att bearbetas och åtgärdas kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-15
Plan för internkontro11 2021

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljning av internkontro11 2021
för tekniska nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvahningens förslag till beslut antas och finner att så
sker,

Tekniska nämndens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljning av internkontro11 202 1 för

tekniska nämnden.

Expedieras till: Kommunstyrelse

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdexiatum

2022-03-03
sid 11

TN § 27 TK 43/2022 901

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Sammanfattning
I och med att ekonomiska ansvaret för bostadsanpassning övergått till fastighets-
enheten från förvaltningschef 2022 behöver delegationsordningen justeras genom
att fastighetschefen övertar delegation att ta beslut i dessa ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2022-02-10
Bilaga1, Reviderad delegationsordning för tekniska.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden godkänner revidering av delegationsordning gällande
bostadsanpassningsärenden enligt bilaga 1

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

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner revidering av delegationsordning gällande

bostadsanpassningsärenden (bilaga 1, TN § 27/2022-03-03).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2022-03-03
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TN § 28 TK 44/2022 901

Förslag till dokumenthanteringsplan för Tekniska förvaltningen

Sammanfattning
Ett utkast av Dokumenthanteringsplanen för Tekniska Förvaltningen reviderades
senast 2012. Det nya förslaget till dokumenthanteringsplan utgår från aktuella
gallringsråd från SKR.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-09
Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Tekniska nämnden godkänner revidering av dokumenthanteringsplan.
• Dokumenthanteringsplanen gäller från den 2022-03-04 och ska revideras

vid behov.
• Tidigare dokumenthanteringsplan upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvahningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner revidering av dokumenthanteringsplan.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från den 2022-03-04 och ska revideras vid

behov.

3. Tidigare dokumenthanteringsplan upphävs.

Justerandes sign

gR
Utdragsbestyrkande
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TN § 29 TK 56/2022 392

Initiativärende angående skötselåtgärder på Orraholmen

Sammanfattning
Jarl Barkenfelt (S) inkom den 2022-02-16 med ett initiativärende om att inhibera
avtalet om skötselåtgärder på Orraholmen tills ärendet hanterats i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Jarl Barkenfelt (S) inkommet 2022-02-16

Förslag till beslut
JarI Barkenfelt föreslår följande:

• Tekniska nämnden beslutar om en inhibering av avtalet med Södra tills
ärendet hanterats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Ordföranden frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker.

Votering begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = nämnden bordlägger initiativärendet till nästkommande sammanträde
Nej = nämnden beslutar om initiativärendet idag

Med 4 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Tekniska nämndens beslut
1. Initiativärende angående skötselåtgärder på Orraholmen bordläggs (Omröst-

ningsbilaga 1, TN 6 29/2022-03-03).

Reservation

Jarl Barkenfelt (S) och Jan Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Meddelande

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

NR Meddelandeförteckning

FSG-protokoll

Regional avfallsplan 2021–2030
Beslut KF § 155/2021-11-23

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdexiatum

2022-03-03
Sid 14

DNR

1

2 KS 103/2021

Tekniska nämndens beslut
1. Meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Sid 15

TN§ 31

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2022-01-14 – 2022-02-10

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr Delegeringsbeslut DNR

1 Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2022-01-14- 2022-02- 10

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

Tekniska nämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes sign

#4
Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 , TN S 27/2022-03-03
DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD:

TN 262/2019

TN § 21/2018-02-01

VERSION:

SENAS T REVIDERAD: TN § 85/2019-10-31

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR:

Tillsvidare

Teknisk chef

Delegeringsordning
t)elegeringsordning för Tekniska Nämnden

Beslutsinstans: Tekniska nämnden. Dokumentet gäller för tekniska nämnden och tekniska
förvaltningen.
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Bilaga 1 , TN S 27/2022-03-03

1. Allmänt om delegation

1.1 Syfte och avgränsning
Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften:

• att avlasta det politiska organet rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av
principiella ärenden

• att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare

Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras är bl.a. att det föreligger alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.

Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en laglighetsprövning
kan göras av besluten.

Revidering av delegationsordning ska göras vid förändringar i verksamheten. Minimikravet är att den
revideras inför varje mandatperiod.

Utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar och tillsynsansvar ska kommunstyrelsens
delegationsordning tillämpas i respektive nämnds delegationsordning. Nämnden fastställer delegat inom
sitt ansvarsområde.

Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder in helt i
kommunstyrelsens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett
kommunstyrelsebeslut respektive nämndbeslut. Beslut som fattas på delegation gäller direkt och kan inte
ändras av styrelsen/nämnden. Däremot kan kommunstyrelsen återta sin delegation, även för ett enskilt
ärende, men detta får inte rättsverkan på redan fattade beslut.

Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till:

• en grupp av ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex. ett utskott eller nämndens
presidium

• enskild ledamot eller ersättare inom nämnden
• enskild anställd inom kommunen

I Herrljunga kommun gäller generellt att kommundirektör och förvaltningschef har rätt att vidaredelegera
delegationen om inte annat anges.

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar,
kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med vägledande
bestämmelser utfärdade av nämnd/styrelse.

Delegaten har också att beakta gällande beslut om anslag och budget samt förvissa sig om att de resurser
som behövs för att verkställa beslutet står till förfogande.

Varje beslut ska innehålla uppgift om vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vilket beslut som
fattats och vad beslutet avser samt vid behov kostnadsställe.

2
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Bilaga 1 , TN 5 27/2022-03-03

Tillämpningsanvisningar finns i Riktlinjer för dokument- och ärendehantering.

Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas ofta på instruktioner, avtal eller policy och ingår
oftast i tjänsten. Typiska exempel på sådana beslut är tillämpning av tjänstledighetsregler, tilldelning av
förskolepIats enligt regelverk och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Sådana beslut kan heller inte
överklagas.

Antalet beslut som fattas som ren verkställighet är mycket omfattande. Det finns inte någon mening i att
lista alla möjliga beslut som kan fattas som ren verkställighet. Ett mindre antal verkställighetsbeslut finns
listade i delegationsordningen för att klargöra att dessa beslut är, just verkställighet, (V).

Fullmakt skiljer sig från delegation på flera sätt.

Fullmakt ligger inom ramen för civilrättens område och avhandlas i avtalslagen. Lagen utgår från
grundtanken att fullmakten är en förklaring av fullmaktsgivaren (det politiska organet) att fullmäktigen
(förtroendevald eller tjänstepersoner) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren
tar således på sig ansvaret för de rättshandlingar (avtal mm) som fullmäktigen ingår för dennes räkning
inom fullmaktens gränser. Beslut och andra rättshandlingar inom ramen för en fullmakt kan inte
överklagas genom kommunalbesvär.

1.2 Om delegation
Tekniska nämnden delegerar nedanstående ärenden till delegaten i enlighet med Kommunallagen 6 kap
§33-§38.

Delegeringsordnings struktur, numrering och rubriksättning följer Kommunstyrelsens

delegeringsordning i tillämpliga delar. Kompletterande ärenden och rubriker är tillagda utanför

Kommunstyrelsens struktur för att undvika ihop blandning.

Beslut som fattats med stöd av denna delegeringsordning (D) ska anmälas till nämnden i efterhand.

Arenden som är markerade med V (verkställighet) behöver inte anmälas till nämnden.

Av nämnden här delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell betydelse eller ärenden
av större vikt

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera enligt vad som angivits i delegeringsordningen. Ingen

annan delegat har rätt att vidaredelegera.
Vid tillsättning av tf Teknisk chef tillfaller delegationen den tillförordnade såvitt annat inte följer av
beslutet om tillförordnande.

Delegerade ärenden som vidaredelegeras ska beslutas om i särskild vidaredelegationsordning, som ska
meddelas till nämnden.

Delegation får om inget annat sägs alltid ske av överordnad chef
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1.2.1 Förkortningar

Tn

TnOrdf

Tchef

Ec

F = Fullmakt

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ordförande

Teknisk chef

Enhetschef

D = Delegation V = Verkställighet

2. Delegeringsordning för Tekniska Nämnden
Delegationsordning avseende Upphandling/Inköp/Avtal, Extra ordinär händelse, Krisledning och IKT/IT
gäller för samtliga nämnder.

Tillämpliga delar utifrån tekniska Nämndens ansvar för funktionerna administration, ekonomi,
organisation och personal.

Innehållsförteckning delegationsordning:

A. Allmänna administrativa ärenden

Ekonomiärendenc.

D. Upphandling/Inköp/Avtal

PersonalärendenG.

H. Lönesättning

Tjänstledigheter

Arbetsmiljöarbete

1.

J.

K. Lokalplanering och Lokalanvändning

Samhällsplanering

Mark- och exploateringsärenden

Fastighets-, markköp respektive försäljning TN (KF)

Trafik och Väghållning

Renhållning och bostadsanpassning

Fritids- och föreningsområdet

M.

N.

0.

P.

Q.

R.

Fn x+
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A. Allmänna administrativa ärenden
Nr

A.2

A.3

A.4

Ärende Delegat Not

Representation (förtroendevalda) TnOrdf

TnOrdf

D

D

D

Förtroendevaldas deltagande i

kurser, konferenser o dyl upp till
7 000 kr per person

Beslut å tekniska nämnden vägnar

enligt kommunallagen (6 :36) i fall
som är så brådskande att nämndens

beslut inte kan avvaktas

mr

A.6 Utfärda fullmakt för ombud att föra
nämndens talan inför domstol och

andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag inom
ramen för tekniska nämndensa
ansvarsområden

Tchef D

e

uppgifter/allmän handling samt enl
prövning av Sekretesslagen

Tchef D

D

D

D

Efter samråd
med kanslichef

r
överklagande av beslut att ej lämna

ut allmän handling

Tchef

e

överklaganden enligt

föwaltningslagen § 24

Tchef

Tchefe

tekniska nämndens

dokumenthanteringsplan

5
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A.15 1 Personuppgiftsbehandling inom TNs l Tchef
ansvarsområde

D

D

V

e

inom Tn

Tchef

e

skrivelser för nämndens yttrande ej
anses påkallat

TnOrdf

r s
eller kommunala myndigheter i
anslutning till nämndens verksamhet

V

V

V

V

D

v

politiskt antagna styrdokument resp

handlingar

Ec

Eca

ändringar i avtal och andra

handlingar

r

registrering och arkivering inom
nämndens ansvarsområde

Ec

r i

delegation I ursprungsbeslutet

C. Ekonomiärenden
Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar fullt ut för tilldelad budget. Inom

fastiställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut. Undantag
finns om förbehåll eller annan delegation är fastställd. Det innebär i korthet att
delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram
Ärende Delegat D/V Not

Beslutsattestant för tekniska
nämndens ansvarsområde

Tchef Tchef ges rätt att
utse ersättare för

sig själv och

6

28 1@
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beslutsattestanter

och ersättare för

nämndens
ansvarsområden.

v

fordran

Ec D

C.4

C.9

r

till kommunen till ett högsta belopp

av 3 prisbasbelopp

D

Omfördelning av investeringsmedel
inom budgeterad investeringsram

TN

C.50 Igångsättning av investeringsprojekt TN

D. Upphandling/inköp/avtal
Kommunens policy och riktlinjer för inköp och upphandling ska följas.
Upphandlingsansvarig (Uha) i kommunen ska anlitas. I LOU antagna beloppsnivåer
för upphandlingar ska beaktas.

Ärende – –e noNr

D.1 Direktupphandling Ec V Direktupphandlingar
över 100 000 kronor

ska dokumenteras
och diarieföras.

Riktlinjer för
direktupphandling
ska följas.

Starta och genomföra
upphandling
Beslut

Avtal/beställning
Ev avtalsförlängning enl
option

D.2 Förenklad upphandling Ec D TN informeras

innan upphandling
startas.Starta och genomföra

upphandling
Beslut
Teckna avtal

7
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Ev avtalsförlängning enl
option

Öppen upphandlingD.3 D TN informeras

innan upphandling
startas.Starta och genomföra

upphandling
Beslut
Teckna avtal
Ev avtalsförlängning enl
option

Ec

Ec

Ec

Ec

v 1
befogenhet att vid avtalsbrott häva
avtal

)

upphandlingsform

e

annonserad upphandling

Tchef

Tchef

)

upphandlingsform

DD.12 Föra nämndens talan i domstol

rörande upphandlingsärenden eller
avtalsrättsliga ärenden som är
kopplade till inköp eller
upphandling

G-J. Personalärenden
eNr

G. 1

H.3

Ärende Not

Anställning, anställningsvillkor,
lönesättning, förflyttning,

avstängning, disciplinpåföljd,
uppsägning eller avsked

Ec

Ec

D

V

Tillfälliga
anställningar räknas
som verkställighet.
Innan

chefer/arbetsledare
anställs ska TN

presidium informeras.

1.1 Beslut om tjänstledighet med
löneförmån

Tchef D

8
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J.1

J.2

Ansvar för arbetsmiljöuppgifter Tchef

Tchef

D

D

Ansvar för

arbetsmiljöuppgifterna
är delegerat till

nämnden, som ska

genom orförande

delegera till Tchef,

som i sin tur delgerar
till respektive chef i
linjeorganisationen.

Plan för systematiskt
arbetsmiljöarbete

1

§19, §38

t

Tchef

Ec

D

D

K. Lokalplanerinq och lokalanvändnin\
NotNr

K.2

Ärende Ma
Teckna hyreskontrakt för lokaler
avseende boende och/eller

verksamhet med annan nämnd

Ec D

K.4

K.5

Beslut om inköp utrustning
arbetsplatser

Ec

Tchef

V

VTeckna hyresavtal för fastigheter

med externa fastighetsägare

Efter samråd med
nämnd. Samråd ska
dokumenteras och
redovisas till

kommunstyrelsen.

)

byggnadsarbete,

anläggningsarbeten och
installationer

Ec V

9

84
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Besiktningar och efterarbeten
samt godkännande av utförda
arbeten

Uthyrning av bostäder och andra

lokaler i kommunens fastigheter

Beställarombud vid entreprenader

och konsultuppdrag

M. SamhäIlsplanerir\\
Delegatr o

Dv
och miljönämnden i ärenden om
enkelt planförfarande enligt PBL

Tchef

TchefM.10 Bevakning av kommunens
intressen vid fastighetsbildning,
fastighetsbestämning,

planläggning och
byggnationsplanering

D

M. 12 Yttranden gällande enskilda
fastighetsägare där kommunen är
påverkad med anledning av

ägarförhållande till närliggande
fastighet

Tchef V

r
andra där nämnden och

kommunen inte är direkt

påverkade

Tchef V

a

lantmäteriförättning, vid

fastighetsreglering,

sewitutsärenden o dyl

Tchef D

10

74 j4



Bilaga 1 , TN S 27/2022-03-03

N. Mark- och exploaterin,
DelegatNr

N.2

N.3

Ärende Not

DTeckna servitutavtal och

ledningsrättsöverenskommelser

för kommunens fastigheter

Tchef

TchefIntrångsersättningar i samband
med anläggningsarbeten,
servitutsavtal och

ledningsrättsöverenskommelser
upp till 2 basbelopp

D

N.4 Utarrendering av kommunens
mark för en upplåtelsetid av

maximalt 5 år i sänder

Tchef D

a <

mark för längre upplåtelsetid än 5
år

D

<

samt teckna avtal om desamma

Ec

Tchef

D

D

V

V

V

V

r
avsedd för bostadsändamål

(villatomter)

t Ec

Ecr

torghandelsstadgan

a

mark

Tchef

Tchef
)

Yttrande till polismyndigheten
enligt 3 kap § 2 ordningslagen

74
11

Jd+
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nnan tillstånd för att ta allmän

plats i anspråk ges

P. Trafik och Väl
DelegatNr

P.1

Ärende o

VBidrag till enskild väg eller
vägförening i enlighet med
fastställda principer

Ec

P.2 Bidrag till enskild väg eller
enskild vägförening i strid mot
fastställda principer

TnOrdf D

V

D

P.3

P.4

P.5

Yttrande gällande nämndens
ansvar som väghållare

Ec

Lokal trafikföreskrift av icke

principiell karaktär

Ec

o

fall där kommunen är

beslutandemyndighet

P.6

P.7

P.8

Undantag av den art som avses i

Trafikförordningen 13 kap §8

Ec

Ec

Ec

Föring av liggare och
ajourhållning av digitala system
enligt förordning (2007:235)

Verkställande av förordningar
från central nivå

V

D

D

t

c e
för rörelsehindrade

12
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P.11 I Avslag på ansökan om

parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Tchef

r

omfattar fasta anläggningar

och/eller beslutomfattning om
längre tid än tre månader.

1. Renhållning och bostadsanpassnin\
r e ao
t ,t 3

c

renhållningsföreskrifter

Ec D

e -

bostadsanpassningsbidrag upp till 1 Ec

5 basbelopp

D

R. Fritids- och förening
Delegat D/VÄrende

Avtal gällande skötsel av
fritidsanläggningar

Undantag från regler för stöd till

föreningslivet

Tchef

13

g/l ta
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Beviljande av föreningsbidragR.3

)
och Friskvårdscenter

enlighet med regler för stöd till

föreningslivet

14
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Ursprungs Tillägg/ Summa
UtfallOmbudg Budget Äskatbudget

Projekt (tkr) 20212021 Awik till 20222021 2021

Summa investering gm Tekniska 20 465 2 637,2 57110 000 30465 33 036

Sammanställning

Förstudie Altorpskolan

Horsby förskola/skola

Ombyggnad Od

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

Förstudie Hagen demenscentra

Hagen ombyggn + nybyggn 10 000

-22

6 119
4 545

8 421
1 402

-22

6 119
4 545

8 421
1 402

10 000

-22

9 089
6 782
9 950
2 665
4 571

-2 970
-2 237
-1 529
-1 263

5 429

-1 529
-1 263
5 429

Ställplatser husbilar

Mindre gatuanl / GC-vägar

Asfaltering/Reinvesteri ng gata

Upprustn allmänna lekplatser

Upprustn parkering kyrkan + GC

Cykelgarage järnvägsstation

VA-anslutningar
Summa Gata Park

Maskiner fastighetsskötsel
Tvättmaskiner och torktumlare

Säkerhetshöjande åtgärder
EPC B

Verksamhetsanpassning

nIIgångIighetsanpassning

Reinvesteringar

Brandskydd Hemgården

Hagen värme o ventilationsstyr

Hagen kök ventilation

Hudene tillbyggnad av kök

Gäsenegärden attraktiva Igh

1 000

2 000
200

1 100
800

100 100

1 000

2 000
200

1 100
800

291

2 306
265

100

709
-306

-65
1 100

178

486

2 202
296

231

607

380

-2 593
500

4 723
3 993
1 550
2 240
-136

3 080

100

700

100

785

1 100

1 900

622

-486

2 998
204

49

393

405

3 593

5 100
500

280

1 000

5 200
500

280

1 000
785

1 000
500

10 400
4 000

2 000

2 900

1 000
500

9 000
4 000
2 000
2 900

380

1 400

-1 920

5 677
7

450
660

136

3 993

1 550

3 0805 000 3 080
t

Summa Måltider

26445 11574 14871

280 21961

Värmevagnar måltid

Förpackningsmaskin Matdistrib

200

80

200
80

- 200 200
61 19

Städmaskiner

Städ och tvättmaskiner lokalv

Digitalt lokalvårdsprogram
Summa Lokalvård

Idrottsmaterial/redskap
Materiel Simhall

Möbler Herrljunga sportcenter

Resultattavlor sporthallar

översyn elljusspår

Utegym Herrljunga tätort

200

300

500

125

100

100

75

75

200

200

300

500

125

100

100

75

75

200

414

414

110

63

56

195

-414

200

300

87
125

-10

37

19

75

5

75

675 7-252423
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Ursprungs Tillägg/ Summa
Utfallbudget Ombudg Budget Äskat

2021 20212021 2021 Awik till 2022
32 735 365 33100 15470 17630 11 178

Projekt (tkr)
Summa egna investeringar
Exploatering Ölltorp

Exploatering

Exploateringsomräde Hagen

Södra Horsby etapp 2

1 000

9 000

1 -1
113 207

596 6294
5384 2314

-680

6 890
-1 302

320

6 890
7 698

6 294
2 314

Summa Exploatering
Summa Teknisk nämnd

6 094 8 814 8 60810 000 4 908 14 908
78473 54 600 23 873 22 42352 735 25 738

Projektbeskrivning

Ombyggnad Mörlanda skola
Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering
Projektet är pågående. Underskottet som tas med från 202 1 täcks av budget för projektet 2022.

Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra
Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering
Projektet är pågående.

Ställplatser Husbilar
KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering
Beslutet är ej verkställt. Under 2021 har ärendet hanterats då nytt medborgarförslag inkommit om ny

placering. Utredning pågår var ställplats bör läggas.

Mindre gatuanläggningar/GC-vägar
Mindre gatuarbeten. Ombyggnad Arvidsgårdsgatan

Skäl för ombudgetering
Ombyggnaden är försenad. Om projektet genomförs under 2022 erhåller kommunen bidrag från
Trafikverket.

Upprustning parkering kyrkan + GC
Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet.

Utökad belysning av parkeringsytan. Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen

Skäl för ombudgetering
Om projektet genomförs under 2022 erhåller kommunen bidrag från Trafikverket.

EPC B

Projektet avser energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

ge 4@



Projektet pågår.

Brandskydd Hemgården
Säkerställa brandskyddet i Hem

Skäl för ombudgetering

gårdens lokaler så att kraven uppfylls

Projektet är avhängigt av Hagens ny- och ombyggnad

Hagen värme och ventilationsstyrning
Utökning med fler shtmtgrupper till varje avdelning

Skäl för ombudgetering
Projektet är avhängigt av Hagens ny- och ombyggnad

Gäsenegården attraktivare lägenheter
Renovering av lägenheterna på Gäsenegården.

Skäl för ombudgetering
Förstudiemedel har beviljats under 202 1. Ett om- och nytag kommer att göras.

Förslutningsmaskin matdistribution
Inköp av ny förslutningsmaskin för matdistribution

Skäl för ombudgetering
Leveransen är försenad. Avsatta medel för maskinen räcker inte så medel från värmevagnar används
istället.

översyn elljusspår
Renovering av elljusspåren i kommunen

Skäl för ombudgetering
Leverantör hade ej möjlighet att utföra uppdraget under året.

Exploateringsområde Hagen
Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering
Projektet är pågående

Exploatering Södra Horsby etapp 2
Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering
Projektet är pågående.

gH 1@.
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