~ ~ HERRLJUNG~ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~

Sammanträdesdatum

V

TEKNISKA NAMNDEN

Sid 1

2019-03-28

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Hagens konferenssal, kl. 13 .10-14.00

Plats och tid

Beslutande

Beslutande
Bö1je Aronsson (KV), ordförande
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Fredrik Svensson (KO)
Lilli-Ann Grindsiö (M)
Jan Bengtsson (S)
Tommy Thulin (SO)

Fredrik Svensson (KD)

Utses att justera

'l nm unhu_set, Herrljunga, 2019-04-04, kl. 15.00
"
"\ '

.,

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Ej tjänstgörande ersättare
Thomas Örn-Karlsson (UPAR)
Ronny Andreasson (KV)

Personal
Thomas Liedström, teknisk chef
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef
Eva Norden, fastighetschef, §§ 31-37
Hanna Franzen, fri tidschef, §§ 31- 3 7
Jenny Andersson, controller §§ 31-32
Fam Hlawnceu. nämndsamordnare

Övriqa deltaqare

Sekreterare

Ordförande

~ · .i.,n'UCC~"LJil1-.
Fam Hlawnceu

~Vj<? ~ TV~
B.51J:he-Aronsson (KV)

4,,,

/_,,~

/

(/z.:".,{.--'l/')
Justerande

Paragrafer

....._ -

~

Fredrik Svensson (KD)

I

ANSLAG BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Datum för
anslags uppsättande

2019-04-05

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Ji. fit_fouMf.&Vv
1

Underskrift
1

Datum för
anslags nedtagande

2019-04-26

3 1- 3 8

!~
~

V

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HERRLJUNGA KOMMUN
TEKNISKA NAMNDEN

Sammanträdesdatum

Sid 2

2019-03-28

Innehållsförteckning
§ 31 Förvaltningen informerar.. ..... ............. .. .............. .. ...... ... .... ........ ......... ... .............. ..... ... ... ..4
§ 32 Månadsuppföljning februari 2019 .............................. .............. ....... ............ .................. ...... . 5
§ 33 lnvesteringsuppföljning Energy Performance Contracting (EPC) projekt, etapp 2 ...... ........ 6
§ 34 Startbeslut för projektet Od förskola/skola .............................. ....... ........ ...... .. ............ .. ... ..... 7
§ 35 Svar på medborgarförslag-Hundrastgård i Herrljunga kommun ...... .......... .......... .. .... ......... .. 8
§ 36 Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Södra Horsby till centrum .. ...... 9
§ 3 7 Skötselavtal avseende badplatser ........ ................................. .................... .................... ....... I 0
§ 38_Meddelanden ................................. ... ............ ... ... .................... ............................................ 11

Juslerandes sign

I,,...,........."..

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRUUNGA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 4

2019-03-28

TEKNISKA NAMNDEN

TN § 31

Förvaltningen informerar
Teknisk chef, fastighetschef samt gatu- och parkchef informerar om följande:
•
•
•
•
•
•

Förvärv av mark: förvaltningen tecknade köpekontrakt för Ljung 1: 6
Skyddsrummen som kommunen äger är besiktade. Det upptäckes några
brister vid besiktningen som behöver åtgärdas.
Räddningstjänsten kommer att göra tillsyn under maj enligt LSO
Upphandling av ramavtal pågår
På grund av skadegörelser och inbrott, tittar förvaltningen just nu på att
upphandla nytt låssystem för Hagen och Hemgården.
På uppdrag av kommunen kommer Svevia att besiktiga kommunens broar
som kan kräva åtgärder.

Informationen läggs till handlingarna.
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Sid 5

DNR TK 15/2019

Månadsuppföljning februari 2019

Sammanfattning
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett underskott om
totalt 250 tkr och förklaras av tvättens bedömda underskott.
Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott.
Detta helt enligt plan för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns
mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.
Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgeterade investeringsmedel från 2018 tillkommer senare under året efter beslut från KF. Prognos enligt
budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-14

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
• Månadsuppföljning februari godkänns.

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

Tekniska nämndens beslut
I.

Justerandes s1gn

Månadsuppföljning februari godkänns .
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DNR TK 154/2015

Investeringsuppföljning Energy Performance Contracting (EPC)
projekt, etapp 2
Sammanfattning
Energy Performance Contracting handlar om att genomföra åtgärder i fastighetsbeståndet som syftar till att minska energiåtgången samt skapa ett gott inomhusklimat. Totalt har 8.900tkr avsatts för ändamålet och av dessa har 7.11 Otkr varit
disponibla under 2018. Av investeringsmedlen har 800tkr disponerats om till
Lyckans förskola enligt beslut i Tekniska nämnden, DNR TK 289/2018. Ytterligare 800tkr har omdisponerats till Industriväg Ölltorp Industriområde, DNR TK
271/2018.
De fastigheter som varit berörda i detta projekt är Eriksberg skola, Gamla Sporthallen, Hagen, Hemgården, Kulturhuset, Stationshuset i Ljung och Gäsenegården.
5028 Lön ej pålägg autom PO
5610 Arb.giv.avg lön o skatte pi ers

48
18

6173 VVS-arbeten

1910

6174 Elarbeten

2 787

6176 Må lningsa rbeten
6177 Övriga husbyggnadsarbeten
Teknisk nämnd

160
17

4940

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
• Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.

Juslerandes s1gn

fG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA.KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 7

2019-03-28

TEKNISKA NAMNDEN

TN § 34

DNR TK 41/2019

Startbeslut för projektet Od förskola/skola
Sammanfattning
Bildningsnämnden har tagit beslut på att renovera, samt bygga om och till, förskolan och skolan i Od. Ett projektdirektiv för ärendet har tagits fram efter att
Bildningsförvaltningen genomfört en förstudie om verksamheten och dess lokaler. Det finns avsatta medel för genomförande av projektet. Under 2019 finns
4.000tkr och under 2020 finns ytterligare 4.000tkr.
För att få effektivitet i projekteringen förutsätts att startbeslut beviljas för samtliga
avsatta investeringsmedel. Projektering och upphandling av projektet, enligt det
framtagna projektdirektivet, ska ingå i de beslutade investeringsmedlen. Prioriteringar kommer behöva göras under projekteringens gång utifrån den tillkommande omfattning i direktivet, så som utemiljö och gång mellan husen. Alla prioriteringar kommer att genomföras med styrgrupp och beställare. Fastighetsenheten har även reinvesteringsmedel avsatta för Od skola/förskola som kommer att
användas i samband med projektet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12
BN § 12, DNR UN 224/2019
Projektdirektiv Od förskola/skola daterad 2018-12-06
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od förskola/skola
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od
förs ko la/sko la.

Exp0<licras till:

Justerandes s1gn

Kom111u11fullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TN § 35

Svar på medborgarförslag-Hundrastgård i Herrljunga kommun
Sammanfattning
2018-09-06 inkom ett medborgarförslag från Carolina Sjöberg, Herrljunga om att
kommunen anlägger en hundrastgård.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beredning.
Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan
förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04
KF §141/2018-10-23
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 beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

Ex11cdicrns till :

Justerandes s1gn

Kommunfullmäktige
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DNR TK 69/2019

Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Södra
Horsby till centrum

Sammanfattning
Medborgarförslag inkom 2019-01-31 från Egon Svantesson, Herrljunga om att
uppföra GC-väg från Södra Horsby till centrum.
Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning.
En GC-väg från Södra Horsbyområdet till Horsbyskolan och vidare in mot centrum är befogad, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. GC-vägen
tas med i projekteringen av Södra Horsby Etapp 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07
KF § 36/2019-02-12
Karta

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget beviljas.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Medborgarförslaget beviljas.

Expcdic1 '"till:
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DNR TK 93/2019

Skötselavtal avseende badplatser

Sammanfattning
Respektive förening skall mot ersättning ombesörja skötsel av badplatsen (Mollasjön, Sandsken, Ollestad och Stensjön) och där tillhörande ytor så att de som besöker badplatsen upplever den som välkomnande och trevlig.
I samband med tecknandet av detta avtal förser Herrljunga kommun badplatsen
med en tillfällig toalettlösning under badsäsongen (ca 15/5-15/9). Ersättningen
föreningen erhåller är 3 tkr årligen.

Bes Iutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-14
Förslag till skötselavtal
Offert från Hyrtoaletten

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Skötselavtal tecknas enligt förslag.
• Toaletter hyrs en enligt offert.
• Fri tidschef bemyndigas att teckna ovanstående avtal.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Skötselavtal tecknas enligt förslag.
2. Toaletter hyrs in enligt offert.
3. Fri tidschef bemyndigas att teckna ovanstående avtal.
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

Meddelandeförteckning

DNR

Projektering av Mörlanda förskola och skola
Beslut KF § 8/2019-02-12

TK 263/2018

2

Arbetsmiljöverket besöker regioner och
kommuner under våren

Postlista TK
2019:7

3

Förvärv av markområde för industriändamål
Beslut KS § 36/2019-02-18

Post Iista TK
2019:6

4

Rivningslov och finansiering avseende
fastigheten Herrljunga Amundeholt 1:5 i
Fåglavik
Beslut KS § 35/2019-02-18

Postlista TK
2019:6

5

FSG-protokoll

Pärm i närarkiv

NR

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
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