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 ANSLAG/BEVIS 
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Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande   

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00 – 15.45 
Ajournering kl 14.25 – 14.43 
 Börje Aronsson (KV), ordförande 
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande  
Henri Andreasson (C) 
Fredrik Svensson (KD)  
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Jan Bengtsson (S) 
 

Personal 
Jenny Andersson, controller §§ 62-64, 66 
Ulf Wedin, teknisk chef 
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef §§ 60-67 
Irene Andersson, kostchef  §§ 62-64 
Peter Friman, tf. fritidschef  §§ 62-64 
Fam Sundquist, nämndsamordnare 
Tobias Odsvik, fastighetschef §§ 62-64 
Angela Aylawrd, verksamhetssamordnare NTF §§ 
60-61 

 

Henri Andreasson (C) 
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Henri Andreasson (C) 
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Tekniska kontoret,  Herrljunga kommun  
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 TEKNISKA NÄMNDEN 2020-08-27 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
TN § 60 

 
Ändring av dagordningen 
 
Förslag till beslut 
Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;  

• Revidering av attestordning för tekniska förvaltningen 
• Revidering av skogsbruksplan för Orraholmen 

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

1. Revidering av attestordning för tekniska förvaltningen 
2. Revidering av skogsbruksplan för Orraholmen 

_____ 
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 TEKNISKA NÄMNDEN 2020-08-27 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
TN § 61 

 
Information om Nollvision från NTF 
 
Angela Alyward, verksamhetssamordnare från NTF (Nationalföreningen för tra-
fiksäkerhetens främjande) informerar nämnden om kommunens olycksstatistik 
samt Nollvisionen som går ut på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i  
trafiken. Informationen ska bidra till att minska kommunens kostnader för trafiko-
lyckor. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TEKNISKA NÄMNDEN 2020-08-27 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
TN 62 

 
Förvaltningen informerar 

 
Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande: 

• Ny förvaltningschef tillträder den 1 september. Ulf Wedin kommer att ha 
kvar sin post som teknisk chef ett tag framöver och kommer att fokusera 
på projektarbeten  

• Tidplan och arbetsläget för de pågående projekten; Horsby, Hudene, Mör-
landa och Odskola med mera 

• Renhållningstaxan kommer att revideras till 2021, underlaget tas fram  
efter delårsbokslutet  
 

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande; 
• Det har varit relativt lugnt kring skolarna i och kring skolstarterna 
• Information om pågående reinvesteringar på fastighetsavdelningen  
• Sabotage på kommunensfastigheter 
• Kameraövervakning vid stationen huset har fungerat bra och ger positivt 

effekt  
• Arbete med att få tillstånd till kameraövervakning på Horsbyskola och 

Mörlandaskola fortlöper 
 

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande; 
• Simhallen har varit stängt under sommaren för besiktning av bassängen 
• Stort intäktsbortfall under våren på grund av pandemin  
• Upphandling av gymverksamhet är avbruten, ny upphandling på gång 
• Idrottshallar kommer att hyras ut till företag som använder lokalerna. Det 

finns idag ingen taxa bestämd för kommersiell verksamhet, taxeförslag 
skickas till nästa nämnd för beslut 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• Det är åter självservering i skolrestaurangerna i Herrljunga. Antalet  
salladskomponenter vid salladsbuffén har minskat för att undvika grängsel 

• Beställning av specialkost sker numera via hemsidan 
• Kriterier för specialkost behöver ses över då antal specialkost har ökat av-

sevärt 
• Nyhaga restaurang är fortsatt stängt och återöppnas när besöksförbudet på 

boenden upphävs 
 

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 
• Driftarbeten på gata/grönytor går enligt plan 
• Reinvestering av gatuarbete (asfaltering) klart  
• Projektarbete vid Ölltorps industriområde fortlöper och beräknas vara 

klart 2020-11-30 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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 TN § 63 TK 15/2020 206   
 

Månadsuppföljning per 2020-07-31 för tekniska nämnden 
 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott om to-
talt 1 800 tkr. 
 
Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska 
vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet. 
Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett överskott som kan täcka tvättens un-
derskott. 
 
Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halv-
årets överskott. Prognosen kan hållas om andra halvåret blir ”normal” gällande 
vinterväder. Beslutet att utöka gatubelysningen påverkar prognosen negativt. 
 
Fastighetsverksamheten prognostiserar ett överskott för året. Budgeterade medel 
för underhåll kommer inte att användas fullt ut. 
 
Fritidsverksamheten förlorar intäkter på grund av Corona pandemin. Uppgörelsen 
angående gymredskap kostade mer än beräknat och påverkar prognosen negativt. 
 
Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. 
Detta är enligt budgeterat. Med årets underskott kommer den ackumulerade skul-
den att ersättas med en fordran på kollektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-17  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per den 2020-07-31 för tekniska nämnden godkänns. 
 

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

 
Tekniska nämndens beslut  

1. Månadsuppföljning per den 2020-07-31 för tekniska nämnden godkänns. 
______ 
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TN § 64 TK 98/2020 213   

 
Översyn av jaktarrendeområden 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges senaste beslut är från 1982 då man tog beslut om vilka 
områden som ska utarrenderas och vilka som ska arrenderas med reducerad jakt. 
Mycket har hänt sedan dess och en uppdatering av vilka områden som bör 
utarrenderas är lämplig ,vilket också var ett önskemål från tekniska nämnden i 
april 2020. Ansvaret för jakträttsfrågor ligger under tekniska nämnden, därför 
vore det lämpligt att även beslut om lämpliga områden för jaktarrenden bör ingå i 
ansvaret. 
 
En genomgång av kommunens jaktarrendeområden har nu gjorts och samtliga 
befintliga jaktarrendeområden har lagts in i GIS. Utgångspunkt för översynen har 
varit kommunfullmäktiges beslut från 1982. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30 
Karta över befintliga jaktarrendeområden  
Kommunfullmäktige § 107/1982-08-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera sitt beslut 
från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över 
lämpliga områden för jaktarrenden. 

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

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska 
nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för 
jaktarrenden. 

______ 
 
 
 

 
 

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige   
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
TN § 65 TK 167/2020 201   

 
Tekniska nämndens yttrande över fullmäktigeberedningens för-
slag till ny politisk organisation  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) beslutat om en organisat-
ionsförändring som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska för-
valtningen slås samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med be-
slutet att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning tillsattes en fullmäktigeberedning. 
Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation samt utredningen 
som ligger till grund för förslaget, skickades bland annat till tekniska nämnden för 
yttrande (FB § 6). 
 
Tekniska nämnden anser att den nya samhällsbyggnadsnämnden ska börja vid den 
nya mandatperioden 2023-01-01, vilket ger tid att gå igenom de praktiska delarna 
för att den nya politiska organisationen ska kunna tillträda. Vidare bör det analys-
eras om hur och vad som ska vara med i den nya nämnden då det idag finns vissa 
uppdrag som tekniska nämnden arbetar med, som ligger under kommunstyrelsens 
ansvar.  Det är också rimligt att öka antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämn-
den då ärendemängden kan öka och det blir en ännu bredare verksamhet än idag 
att överblicka. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-20 
Fullmäktigeberedning § 6/2020-07-02 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till fullmäkti-
geberedning. 
 

Fredrik Svensson (KD) bifaller ordförandens skrivelse i sin helhet.  
 

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

1. Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till fullmäkti-
geberedning (bilaga 1, TN § 65/2020-08-28). 

______ 
 

Protokollsanteckning 
Skrivelse till ärendet gick ut till nämndledamöter som presidieskrivelse. Jarl Bar-
kenfelt (S), vice ordförande, beslutar att inte längre ställa sig bakom skrivelsen på  
sammanträdet. Skrivelsen är därmed ordförandeskrivelse.
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TN § 66 TK 29/2019 301   

 
Revidering av attestlista för tekniska förvaltningen 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny förvaltning, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, där Tekniska förvaltningen innefattas. Ny förvaltningschef är an-
ställd och behöver därtill behörighet att attestera för samtliga nämndens verksam-
hetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-27 
Bilaga, reviderad attestlista 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter 
och ersättare. Förteckningen ska gälla från 2020-09-01. 
 

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

1. Bifogat förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns. För-
teckningen gäller från 2020-09-01 (bilaga 1, TN § 66/2020-08-27). 

______ 
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TN § 67 TK 204/2020 216   

 
Revidering av skogsbruksplan för Orraholmen 

 
Sammanfattning 
Fastigheten Orraholmen 1:1 ingår i kommunens skogsbruksplan. 
Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande skogs-
bruksplan klassade med målklass PG (Produktion med Generell naturhänsyn.). 
Denna klassning används i områden där intresset för virkesproduktion är domine-
rande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor. 
 
Avsikten med revideringen är att klassa om dessa avdelningar till målklass NS  
(Naturvård Skötselkrävande). Denna klassning innebär naturvård utan produkt-
ionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel. 
 
Arbetet kommer att utföras av Södra, snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-26 
Bilaga, Karta på berörda områden/avdelningar. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande 
skogsbruksplan för Orraholmen klassas om från målklass PG till målklass 
NS (Naturvård Skötselkrävande). 
 

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

1. Avdelningarna 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157 och 160 är i gällande 
skogsbruksplan för Orraholmen klassas om från målklass PG till målklass 
NS. 

______ 
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TN § 68 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 

Rambeslut för budget 2021-2023 
Beslut KF 80/2020-06-16 
 
 

TK 14/2020 
 
 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 69 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-05-28 – 2020-08-20 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
  

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-05-28 – 2020-08-20 
 

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

   
   



TEKNISKA NÄMNDEN 
Yttrande 

2020-08-25 
Dnr TK 167/2020 201 

Sida 0 av 2 

Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) Fax Internet
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se

FULLMÄKTIGEBEREDNING 
Herrljunga kommun 

KS 92/2020 101 

Tekniska nämndens yttrande över fullmäktigeberedningens förslag till ny 
politisk organisation med anledning av bildandet av 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) beslutat om en organisationsförändring 
som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slås samman till en 
samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med beslutet att bilda en 
samhällsbyggnadsförvaltning tillsattes en fullmäktigeberedning. Fullmäktigeberedningens 
förslag till ny politisk organisation samt utredningen som ligger till grund för förslaget, 
skickades bland annat till tekniska nämnden för yttrande (FB § 6).  

Beslutsunderlag 
Fullmäktigeberedning § 6/2020-07-02 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-08-25 

Förslag till beslut 
• Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till fullmäktigeberedning.

Yttrande 
Tekniska nämnden tycker det vore bra att den nya samhällsbyggnadsnämnden börjar vid den nya 
mandatperioden 2023-01-01 vilket ger tid att gå igenom hur reglementen, delegeringar, 
förvaltningsuppdragen, nämndens mål, om följduppdrag som tillhör ordföringarna idag skall ändras, 
diskutera vilka verksamheter som skall ingå, mm. 

Det bör analyseras om hur och vad som ska vara med i den nya nämnden då det idag finns en bland 
annat plankommitté som är under kommunstyrelsen och trygghetsråd som också från början tillhörde 
kommunstyrelsen men är under tekniska nämnden idag. Dessa har ingen formell beslutsrätt utan skall 
vara kontakt och planeringsforum men viktiga som informations organ för politiken, tjänstemän samt 
allmänheten genom olika företrädare. 

Idag arbetar tekniska förvaltningen med övriga förvaltningarna i kommunhuset. Detta sker över 
förvaltningsgränserna och nämndernas ansvarsområden. Om chefen för det som ska bli den nya 
samhällsbyggnadsenheten i framtiden får arbeta för två nämnder och förvaltningar under ytterligare ett 
år så är det inget hinder under tiden tills ny mandatperiod inträder. Detta ger mer stabilitet i politiken 
och i verksamheterna än att förändra under perioden och välja för ett år. 

Bilaga 1, TN § 65/2020-08-27



TEKNISKA NÄMNDEN 
Yttrande 

2020-08-25 
Dnr TK 167/2020 201 

Sida 1 av 2 

Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) Fax Internet
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se

Det är rimligt att öka antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden då ärendemängden kan öka och 
det blir en ännu bredare verksamhet än idag att överblicka och det kan eventuellt bli behov av utskott 
för t ex fritidsverksamheten.  

Ett alternativ är att se vad som är lämpligt att överföras till kommunstyrelsen så besluts och 
ansvarsskyldigheten kommer på samma linje. Då bör kanske kommunstyrelsen utökas till femton 
ledamöter. Viktigt att politiken känner den demokratiska påverkansmöjligheten även efter 
förändringen. 

Börje Aronsson (KV)      

Ordförande  tekniska nämnden          

Bilaga 1, TN § 65/2020-08-27



Tekniska nämndens attestanter 2020 Upprättad: 2019-11-11

DNR 2019-29 Beslutad: 2019-11-28

Senast reviderad: 2020-08-27

Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ändringsdatum
5*,7* Samtliga kostnadsställen Joakim Strömdahl Ulf Wedin 2020-09-01

5*,7* Samtliga kostnadsställen Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5000 Teknisk nämnd Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5011 Bostadsanpassning Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

Mark
5110 Mark Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5112 Jaktarrenden Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5113 Övriga arrenden Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

Skog
5210 Skog Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

Renhållningen
5333 Insamling renhållning Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5334 Återvinningscentral Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5335 Drift Tumberg Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5336 Renhållning gemensamt Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5337 Slam Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5398 Sluttäckning Tumberg Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

Gata & Park
5410 Park Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5411 Gata Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5412 Gata Park gemensamt Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5413 Exploatering Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

5414 Trafiksäkerhet Claes-Håkan Elvesten Ulf Wedin

Fastighet
55xx Samtliga KST under ansvaret fastighet Tobias Odsvik Ulf Wedin 2020-05-25

Bilaga 1, TN § 66/2020-08-27



Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ändringsdatum
Måltider

5610 Skolmåltider Irene Andersson Marketta Lundström

5620 Nyhagaköket Irene Andersson Marketta Lundström

5630 Måltid gemensamt Irene Andersson Marketta Lundström

Tvätten
5710 Tvätteri Irene Andersson Marketta Lundström

Förvaltningsledning
5810 Förvaltningsledningen Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

5830 Projektledare Ulf Wedin Claes-Håkan Elvesten

Personalkaffe
5820 Personalkaffe Irene Andersson Marketta Lundström

Lokalvård
5930 Lokalvård gemensamt Marketta Lundström Irene Andersson

Fritidsverksamhet
7000 Fritidsadministration Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7001 Föreningsbidrag Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7002 Skoghälla IP Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7003 Sämbadet Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7004 Ollestadbadet Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7005 Isbanor Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7006 Elljusspår Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7007 Idrottshallen Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01
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Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ändringsdatum
7008 Mörlandahallen Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7009 Orraholmen Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7010 Friskvårdcenter gemensamt Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7011 Friskvårdcenter bad Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7012 Friskvårdcenter gym Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7013 Friskvårdcenter gruppträning Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7014 Biografen Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7015 Herrljunga marknad Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7016 Lotteritillstånd Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7017 Tingshuset Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7018 Bowlinghallen Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7019 Sandsken badplats Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

7020 Konstgräsplan Mörlanda Peter Friman Marketta Lundström 2020-01-01

Gemensamma bestämmelser
Joakim Strömdahl är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan. 2020-09-01

Joakim Strömdahl äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år. 2020-09-01

Ulf Wedin är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan. 2020-09-01

Ulf Wedin äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år. 2020-09-01

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut av teknisk nämnd 2020-08-27

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika 

kostnadstället.

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens 

betalningsskyldigheter fullgörs.
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