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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön, kl.l3.00-16.00 
Ajournering kl. 14.30-15.15 

Sid l 

Beslutande Ej tjänstgörande ersättare 

Börje Aronsson (KV), ordförande 
Osborn Eklund (M), vice ordförande 
Henri Andreasson (C) 
Håkan Körberg (L) 
Jan Knudsen (KV) 
Lena Bertilsson (S) tjg ersättare för Bert-Åke Johansson (S) 

Jan Bengtsson (S) 

Personal 
Magnus Stenmark, tf teknisk chef 
Thomas Liedström, tillträdande teknisk chef 
Hanna Franzen, fritidschef 
Magnus Grönvall, controller§§ 112-122 
Mattias Strandberg, nämndsamordnare 
I rene Andersson, tf kostchef 
Mikael Johnsson, renhållningschef 
Eva Norden, fastighetschef 
Marketta Lundström, lokalvårdschef 

Håkan Körberg (L) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-12-07, kl. 15.00 

~~ 
Mattias Strandberg 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

Datum för 

Paragrafer 11 2- 12 8 

2018-11-29 

2018-12-07 
anslags nedtagande 2018-12-29 

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun 
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Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2018-11-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-11-29 

TN § 112 

Ändringar i dagordningen 

Håkan Körberg (L) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen : 
• Farthinder på Storgatan. 
• Parkering vid Herrljunga sim- och idrottshall. 

Jan Knudsen (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Förvaltningens tjänstefordon. 

Osborn Eklund (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Frågor om förvaltningens tjänstefordon samt hyrd lokal på Verkstadsgatan. 

Henri Andreasson (C) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Gatubelysning i Grude. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om de förslagna ändringarna i dagordningen antas och finner 
att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Följande ärenden tillförs dagordningen: 

• Farthinder på Storgatan. 
• Parkering vid Herrljunga sim- och idrottshall. 
• Förvaltningens tjänstefordon. 
• Frågor om förvaltningens tjänstefordon samt hyrd lokal på Verkstads

gatan. 
• Gatubelysning i Grude. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-11-29 

TN § 113 

Presentation av ny teknisk chef 

Thomas Liedström, ny teknisk chef, presenterar sig för nämnden och hälsas väl
kommen. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-11-29 

TN § 114 

Förvaltningen informerar/förvaltningschefen informerar 

Fastighet 
Eva Norden, fastighetschef, informerar nämnden om resultatet av de luftmätning
ar som gjorts i Ods skola. Resultatet visar på fukt i en vägg på övervåningen och 
sporer i källaren. Den senare har rensats ut och ventilation i såväl rum som grund 
har tillskapats. Det är ingen fara att uppehålla sig i byggnaden. Bildningsnämnden 
och rektorerna är underrättade. 

Fritid 
Hanna Franzen, fritidschef informerar om att gymmet vill utöka sina lokaler för 
att kunna ställa in fler maskiner. Gymmets önskan kommer att tillgodoses, men 
det kommer innebära en hyreshöjning. Investeringen belastar kontot för verksam
hetsanpassningar. Vidare informeras nämnden om att nuvarande öppettider för 
simhallen och gymmet behålls samt att en förenings ansökan om lokalbidrag 
kommer avslås på grund av att den redan har hyresrabatt 

Förvaltningschef 
Magnus Stenmark, tillförordnad förvaltningschef~ informerar om uthyrningen av 
lägenheter på Gäsenegården. För närvarande är 9 av 27 lediga. Det är stor efter
frågan på lägenheter med två rum och köp. Lägenheterna på Gäsenegården kom
mer, tillsammans med tekniska förvaltningens övriga lokaler, tas upp i en kom
munövergrip ande lokalresursplan. 

Renhållning 
Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar om att Vårgårda kommun har 
godkänt en förlängning av pågående renhållningsentreprenad som Herrljunga och 
Vårgårda kommuner köper tillsammans . Tekniska nämnden i Herrljunga kommun 
fattade samma beslut den l november 2018 (TN § l 05). 

Lokalvård 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar om att alla lediga tomter ligger 
ute på kommunens hems ida. A v dessa har två annonserats på Hemnet. Intresset är 
stort. Vidare informeras nämnden om att tekniska förvaltningen beviljats omställ
ningsbidrag om 114 tkr för utbildning av lokalvårdare. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-11-29 

TN § 115 DNR TK 86/2018 

Månadsuppföljning oktober 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del, exklusive kapitalkostnader, pro
gnostiserarett underskott om totalt -1 71 O tkr. Prognosen är en förbättring mot 
delårsprognosen med l 460 tkr. Den taxefinansierade delens prognos kvarstår 
med ett underskott om -540 tkr. 

Årets investeringsbudget uppgår till 90 649 varav 29 469 tkr är ombudgeterade 
investeringsmedeL Förvaltningen har per 31 oktober förbrukat 41 475 tkr och 
prognosen är ett överskott på 34 41 O tkr. Observera att prognostiserat överskott, 
om inget annat nämns, redogör för kostnadsutfallet år 2018 och inte projektets to
tala slutprognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-12. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning oktober. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Månadsuppföljning oktober godkänns. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-11-29 

TN § 116 DNR TK 282/2018 

Tekniska nämndensattestanter 2019 

Sammanfattning 
Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår 
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till 
ekonomi kontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-31 
Attestreglemente för Herrljunga Kommun 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen . 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter 
och ersättare. Förteckningen ska gälla från 2019-01-0 l. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns. Förteckningen 

ska gälla från 2019-01-0 l. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-11-29 

TN § 117 DNR TK 239/2018 

Revidering av budget 2019 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 fastställdes att tekniska nämnden 
tilldelas ytterligare 900 tkr i budgetram. Tilldelningen avser att täcka det på fas
tighet bedömda underskott som framkommer av externa hyresintäkter. 

I beslutet tillkommer även en förändring på investeringssidan som innebär en 
ökad investeringsbudget om l 500 tkr som förklaras av följande: 

• Budgeten för asfalteringar/reinvesteringar gata ökar med l 000 tkr till att 
totalt bli 2 000 tkr. 

• Budgeten på 300 tkr för underhåll av löparspår Annelund flyttas fram till 
2019. 

• I samband med underhåll av löparspåren tillkommer 200 tkr för anlägg
ning av utegym bredvid spåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner revidering av budget 2019. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Revidering av budget 2019 godkänns. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-11-29 

TN § 118 DNR TK 289/2018 

Omdisponering av investeringsmedel färskolebyggnad på Lyckan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har avsatt l mnkr i investeringsmedel för uppförande av 
färskolebyggnad på Lyckan. Tekniska nämnden har startat projektet och upp
handling har genomförts. Efter utvärderingen av anbuden står det klart att de in
vesteringsmedel som avsatts inte räcker. Tekniska nämnden har omdisponerat yt
terligare 575 tkr för projektet. 

Ytterligare 800 tkr behövs för att täcka nödvändiga etableringskostnader som är 
kopplade till projektet. I investeringsbudget finns avsatt medel EPC-B. Delar av 
dessa medel bedöms inte behövas under 2018 och är därför möjliga att omdispo
nera för ovanstående ändamål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• 800 tkr omdisponeras från projekt EPC-B till färskolebyggnad på Lyckan. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. 800 tkr omdisponeras från projekt EPC-B till färskolebyggnad på Lyckan . 



~ g HERRLJUNGA KOMMU> 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-11-29 

TN § 119 DNR TK 259/2018 

Äterrapportering av nyttjandegrad för Annelunds konstgräsplan 

Sammanfattning 
Konstgräsplanen i Annelund har en låg nyttjandegrad främst under säsong samt 
eftersäsong då flertalet lag använder sig av befintliga gräsplaner. Planen används 
som mest under försäsongen och då främst för seniorverksamhet 
Nyttjandegraden uppgår under denna period till 85 procent av de uthyrningsbara 
tiderna. 

Utvärderingen av nyttjandegrad för Annelundskonstgräsplan redovisades på 
tekniska nämndens sammanträde 2018-11-0 l. Nämnden återremitterade ärendet 
till förvaltningen för förtydligande av utvärderingen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-08 
TN § 106/2018-11-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden godkänner informationen och redovisar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Informationen godkänns och ärendet redovisas till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

TN § 120 DNR TK 268/2018 

Äskande om föreningsbidrag från Annelunds IF 

Sammanfattning 

Sid 11 

Äskande har inkommit från Annelunds IF gällande bidrag för inköp av 7 ton gra
nulat till konstgräsplanen i Annelund. Kostnad per ton är mellan 7-17 tkr. 
Det är enligt avtal tecknat 2016 föreningens ansvar att stå för kostnader av granu
lat om det överskrider ett ton per år. Besiktning av planen visar att det krävs ca 4 
ton för att nå lägsta rekommendationsnivå. 

Oavsett avtal vill föreningen ha bidrag för att bära kostnaderna som årligen vid en 
vinterskött konstgräsplan enligt leverantör hamnar på ca 3-5 ton granulat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-20 
Drift och skötselavtal Annelunds IF 
Besiktningsprotokoll 
Äskande från Annelunds IF 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förvaltningen tar kostnaden för hälften av de tre tonen som föreningen 
enligt avtal skall stå för vilket innebär en kostnad på l O 500 kronor för 
året 2018. 

• Inför kommande säsong 2019 förs en dialog med föreningen hur finnanse
ringen skall ske framgent och om gällande avtal skall regleras. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Förvaltningen tar kostnaden för hälften av de tre tonen som föreningen 

enligt avtal skall stå för vilket innebär en kostnad på l O 500 kronor för 
året 2018. 

2. Inför kommande säsong 2019 förs en dialog med föreningen hur finnanse
ringen skall ske framgent och om gällande avtal skall regleras. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-11-29 

TN § 121 DNR TK 146/2018 

Ansökan om bidrag från Herrljunga Flygklubb 

Sammanfattning 
Ansökan från Herrljunga segelflygsklubb inkom under våren 2018 gällande bi
drag för arrangemang av DM. Ansökan var ställd till 40 tkr men korrigerades un
der hösten 2018 till 20 tkr efter begäran av komplettering av ekonomiskt un
derlag. 

Underlaget som kom kommunen till handa bestod av en budget från arrange
manget och ingen ekonomisk redovisning som var begärd. I underlaget fanns 
tveksamma poster såsom avslutning/prisutdelning, eget arbete mm. Det saknades 
även redovisning av intäkter från arrangemangets försäljning (kafe) samt bidrag 
från förbundet 15 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-21 
Ansökan inkom 18-05-22, komplettering 18-05-28 
Komplettering av ansökan med ekonomisk redovisning 18-11-13 
Regler för stöd till föreningslivet 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Tekniska nämnden avslår ansökan då det inte finns något stöd i gällande 
bidragsregler. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Tekniska nämndens beslut 
l. Ansökan om bidrag avslås då det inte finns något stöd i gällande 

bidragsregler. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2018-11-29 

TN § 122 DNR TK 27112018 

Industriväg Ölltorp Industriområde 

Sammanfattning 
Magrab Natursten AB och Magrab Krossprodukter AB har sedan en tid etablerat 
sig på Ölltorps Industriområde. Industrigatan ''Ölltorps industriväg", till och ut
med dessa etableringar, består i dag av en grusgata med en bredd av ca 5 m. Då 
trafiken till och från dessa etableringar uteslutande består av lastbil med släp med 
en totallängd av 25.25 m är inte gatan i tillräckligt skick för att klara detta på ett 
tillfredställande sätt. För att trafiksituationen skall bli godtagbar bör Industrigatan 
förstärkas, breddas och beläggas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-0 l 
Foton på industrigatan 
Inkommen synpunkt från företag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Förslag l. 

• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra upprustning av 
industrigatan på Ölltorp industriområde. Outnyttjade medel på projekt 
5575, Södra Horsbyetapp l , (692 tkr), omförs till projekt 5508, Mindre 
gatuanläggningar. 

Förslag 2. 
• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra upprustning av 

industrigatan på Ölltorp industriområde. Förvaltningen får tilläggsanslag 
för 2019 på 800 tkr. 

Förslag 3. 
• Tekniska nämnden avslår förvaltningens förslag till upprustning av indu

strigata på Ölltorps industriområde. 

Bötje Aronsson (KV) föreslår att tekniska nämnden beslutar i enlighet med för
slag 2 med följande tillägg: 
Tilläggsanslaget ska tas från EPC-B-projektet i investeringsbudgeten. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om Börje Aronssons (KV) förslag antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Förvaltningen ges i uppdrag att utföra upprustning av industrigatan på Öll

torp industriområde. Förvaltningen får tilläggsanslag för 2019 på 800 t kr. 
Tilläggsanslaget tas från EPC-B-projektet i investeringsbudgeten. 

Utdragsbestyrkande 

l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-11-29 

TN § 123 

Farthinder på Storgatan 

Håkan Körberg (L) anser att farthindren på Storgatan utanför Ica samt hotellet är 
för höga och branta och önskar att något görs åt detta. 

Informationen skickas som meddelande till den nyvalda tekniska nämnden. 

Fiir kiinnc<lnm 
till: 

Tekniska nämnden 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-11-29 

TN § 124 

Parkering vid Herrljunga sim- och idrottshall 

Håkan Körberg (L) undrar om det går att öka antalet parkeringsplatser på den nya 
parkeringen vid simhallen samt göra parkeringsplatsen mindre trång. I dagsläget 
har 8-1 O platser samt körvägen fram till parken tagits bort. En möjlig lösning är 
att bredda inåt parken och låta bilar stå där. 

Informationen överlämnas till Gatu- och parkchefen . 

För klinnedom 
till: 

G•tu- och parkchef 

Juslerandes sign 

tA-
l """'~""''"""' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-11-29 

TN § 125 

Gatubelysning i Grude 

Henri Andreasson (C) frågar om gatubelysningen i Grude och verkställandet av 
medborgarförslaget om att sätta upp de gatlyktor som togs ned när vägen byggdes 
om. Presidiet följer upp detta och återkommer. 

Presidiet tar till sig informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2018-11-29 

TN § 126 

Förvaltningens tjänstefordon 

Jan Knudsen (KV) drar tillbaka sin fråga. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2018-11-29 

TN § 127 

Frågor om förvaltningens tjänstefordon samt hyrd lokal på Verk
stadsgatan 

Osborn Eklund (M) frågar om nyttjandet av tekniska förvaltningens tjänstefordon 
och önskar ta del av leasingavtaL Vidare ställs frågor om profilering (Herrljunga 
kommuns logotyp) på förvaltningens tjänstefordon samt lokalen på Verkstadsga
tan som tekniska nämnden hyr. Osborn Eklund (M) önskar ta del av hyresavtalet 
som avser den sistnämnda lokalen. 

Förvaltningen återkommer via e-post till tekniska nämndens ledamöter med be
gärda handlingar samt svar på frågor. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

TN § 128 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning 

Riktlinjer för informationssäkerhet i 
Herrljunga kommun 

2 Begäran om förtydligande startbe-
slut för Horsbyskola etapp 2 och 3 
samt investering för solceller 

3 Äskande om investeringsmedel för 
solceller på Horsbyskolan 

4 Försäljning av industrimark på del 
av fastigheten Herrljunga 31: l 

5 Sponsring av IK Friscapojkarna 

Tekniska nämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna . 

DNR 

TK Postlista 
2018:24 

TK 21/2018 

TK 161/2018 

TK Postlista 
2018:25 

TK Postlista 
2018:26 

Sid 19 


