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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-26

TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 3

TN § 94
Förvaltningen informerar
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande;
• Caroline Fridén, den nya projektledaren, presenteras och hälsas välkommen.
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:
• Flytt till det nya Horsbyskolans kök har påbörjats
• Eleverna har varit positiva till servering av vildsvins kött
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:
• Det är en del planeringar inför flytt till den nya Horsbyskolan
• Leverans av de nya städmaskinerna är försenade, dem beräknas vara på
plats inom några veckor
• Omställningsfond beviljad för 2020. Bidraget kommer dock inte att utnyttjas detta år på grund av Covid-19. Offerter för utbildningar inför 2021 är
påbörjat.
• Högt antal frånvaro på lokalvården den senaste veckan men läget är nu
under kontroll
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande:
• Byte av armaturerna på GC-vägar pågår, beräknas vara klart om en vecka.
• Exploatering av Ölltorp industri är i slutskede, slutbesiktning sker den 1
december.
• Uppsättning av årets juldekorationer är igång
• Planering inför vinter har påbörjats och kommunen är väl förberett
• Besiktning av Kvarnbron presenteras
Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande:
• Slutbesiktning av Horsby matsalen etapp 2 sker den 27/11 och slutbesiktning för hela bygget den 30/11
• Framtagande av handlingar till Horsby etapp 3 har påbörjat. Slutbesiktning beräknas sker i juni/juli 2021
• Mörlandas projekt kommer att delas upp i tre olika etapper. Anmälan till
bygglovsansökan kommer att lämnas in till byggenheten inom snar framtid.
• Invändigt ombyggnationer på Odskolan pågår. Bygget går enligt plan.
Slutbesiktningen beräknas ske i maj 2021.
• Förprojektering av Hagen har åter dragits igång.
• Nytt omtag behöver tas med Altorpsskolans projekt. Investeringsäskande
kan komma att vara aktuell framöver
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande:
• Sportcenter är stängd på grund av rådande situation till och med 13 december.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-26

TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 4

Fortsättning TN § 94
•
•
•

Konkurrensverket har begärt att lämna in uppgifter om kommunens gymverksamhet efter en anmälan
Motion om inrättande av fritidsbanken kommer att projekteras av fritidsenheten
De pågår arbete med utredning av föroreningar i löparbanor i Skoghälla

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande;
• Reinvestering och underhållsarbete på kommunens fastigheter; Hagen,
Horsby, Gäsenegården, Hudene skola samt Mörlanda skola.
• Faroanalys för skolorna är genomförda och överlämnade till miljöenheten
Informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 5

TN 95
Information om enkät gällande tryggheten kring stationshuset
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om enkäten som skickades ut
till allmänheten i syfte att öka tryggheten kring stationshuset.
I Herrljunga är det 135 svarande, varav majoriteten är kvinnor. 64 stycken har
svarat att de känner sig otrygga vid stationsområdet, och 69 stycken har svarat att
de känner sig trygga.
50 stycken känner någon eller har själva blivit utsatta för brott vid stationen, och
84 stycken har inte blivit utsatta eller känner någon som har blivit utsatt.
Informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TEKNISKA NÄMNDEN

TN § 96

Sid 6

TK 15/2020 206

Månadsuppföljning per 2020-10-31 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott om totalt 2 550 tkr.
Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska
vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet.
Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halvårets 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 skulden att ersättas med en fordran på kollektivet.
Av beslutad investeringsbudget beräknas ca 68 mnkr av beslutade 100 mnkr användas i år. Kvarvarande medel för pågående projekt kommer att begäras ombudgeteras till år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Månadsuppföljning per 2020-10-31 för tekniska nämnden godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Månadsuppföljning per 2020-10-31 för tekniska nämnden godkänns
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDEN

TN § 97

Sid 7

TK 14/2020 206

Reviderad budget och verksamhetsplan 2021, mål och målindikatorer
Sammanfattning
Nya mål har arbetats fram av kommunfullmäktige under året och nämnderna har
fått ytterligare tid på sig att ta beslut om nämndsmål och tillhörande
målindikatorer. Tekniska nämnden tillsammans med tekniska
förvaltningsledningen hade under våren en sittning där man gemensamt skissade
fram mål, utifrån kommunfullmäktiges övergripande vision och mål.
Nämnden beslutade den 1 oktober om budget 2021. Beslutet som fattades då
gällde ekonomiska ramar och fördelning på en övergripande nivå. Förvaltningen
fick även i uppdrag att färdigställa mål och målindikatorer till nämndens
sammanträde den 26 november. Förvaltningen har arbetat vidare med de mål som
togs tillsammans med nämnden i våras. Målindikatorer har också tagits fram för
att det ska bli möjligt att mäta om målen uppnås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-11
Bilaga 1, Mål och målindikatorer 2021 för tekniska nämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Tekniska nämnden godkänner mål och målindikatorer enligt bilaga.
• Mål och målindikatorer skrivs in i Budget och verksamhetsplan 2021 för
tekniska nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner mål och målindikatorer enligt bilaga (bilaga
1, TN § 97/2020-11-26).
2. Mål och målindikatorer skrivs in i Budget och verksamhetsplan 2021 för
tekniska nämnden.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 98

Sid 8

TK 30/2020 301

Attestanter 2021 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till
ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06
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 2021-01-01
• Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter
och ersättare (bilaga 1, TN § 98/2020-11-26).
2. Förteckningen ska gälla från 2021-01-01
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2021.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDEN

TN § 99

Sid 9

TK 234/2020 101

Sammanträdesplan 2021 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2020 beslutat om en gemensam sammanträdesplanför kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Samtliga
nämnderna uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna för 2021 enligt Sammanträdesplan 2021, årshjul (KF §129/2020-10-19).
En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera. Sammanträdestid för tekniska nämnden föreslås
fortsätta vara kl 13.00. Sammanträdesplan 2021 för tekniska nämnden föreslås enligt följande:
Presidieberedning
Nämndsammanträde
Torsdagar kl. 09.00-12.00
Torsdagar kl. 13.00-17.00
21 jan 2021
4 feb 2021
18 feb 2021
4 mars 2021
18 mars 2021
31 mars 2021(onsdag)
22 apr 2021
6 maj 2021
27 maj 2021
10 juni 2021
19 aug 2021
2 sep 2021
23 sep 2021
7 okt 2021
21 okt 2021
4 nov 2021
18 nov 2021
2 dec 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-29
Kommunfullmäktige § 129/2020-10-19 med bilaga
Bilaga 1, Sammanträdesplan 2021 för tekniska nämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Sammanträdesplan 2021 för tekniska nämnden fastställs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Sammanträdesplan 2021 för tekniska nämnden fastställs.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 100

Sid 10

TK 265/2020 286

Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2
Sammanfattning
Antagandet av detaljplanen för Horsby etapp 2 öppnar upp möjlighet för ett nytt
exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknadsvärdet 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.
Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun är på Horsby etapp 1,
som prissattes 178 kr/m2.
En jämförelse av tomtpriser har också gjorts med närliggande kommuner. Utredningen visar på stor variation av tomtpriser och modeller i kommunerna. För att
kunna täcka exploateringskostnaderna för Horsby etapp 2 behöver tomtpriset höjas. Förvaltningens förslag är att höja prissättning av tomter på det nya området,
Horsby etapp 2 till 299 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter. Ekonomisk bedömning för att täcka exploateringskostnaderna (kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-10
Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2020-11-02
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2
till 299 kr/ m 2 exklusive anslutningsavgifter.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens örslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2
till 299 kr/ m 2 exklusive anslutningsavgifter.
______

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TN § 101

Sid 11

TK 161/2020 381

Svar på medborgarförslag angående Utegym i Herrljunga Stadspark
Sammanfattning
Det inkom medborgarförslag från Jonas Myren den 2020-06-05 med förslaget att
kommunen anlägger ett utegym i Herrljunga Stadspark. Kommunfullmäktige
överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning.
Ett utegym i Herrljunga Stadspark är planerat i budget för 2021. Den totala kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av utegym som anläggs. Kostnaden
beräknas till ungefär 200 000 för uppstart. Ett utegym kompletterar de befintliga
aktiviteterna och gör området attraktivare. Stadsparken är ett nav i Herrljunga
tätort där många rör sig. Anläggningen kommer förläggas i direkt anslutning utanför Herrljunga Sportcenter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-13
KF § 93/2020-06-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget beviljas.
Ordförande föreslår att ärendet återemitteras till förvaltning för förtydligande beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.
Tekniska nämndens beslut
1. Ärendet återremitteras till förvaltning för förtydligande beredning.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 102

Sid 12

TK 161/2020 381

Svar på medborgarförslag modernisering och utveckling av
Skoghälla IP
Sammanfattning
Det inkom medborgarförslag från Linus Lindelöf den 2020-05-05 med följande
förslag:
1. Att friidrottsanläggningen, (eller B-planen med fotbollsögon sett), byggs
om till konstgräsplan.
2. Att den ena tennisbanan som finns utomhus rustas upp, medan den andra
byggs om till padelbana.
3. Att det anläggs ett utegym/en hinderbana vi sidan av tennishallen, i anslutning till starten på elljusspåret.
I Herrljunga kommun finns idag en konstgräsplan förlagd till Mörlanda Sportcenter. Den konstgräsplan som redan finns vid Mörlanda Sportcenter har en låg beläggning under större delen av året. Herrljunga kommun ser inte något behov av
att anlägga ytterligare en plan då befintlig plan utnyttjas väldigt lite.
Tennisbanor och tillhörande tennishall sköts och hyrs ut av Herrljunga Tennisklubb. Det är inte aktuellt då Herrljunga kommun tar bort ytor för berörd förening.
En ny padelhall är redan etablerad i Herrljunga tätort. Herrljunga Kommun ser
inte något behov att anlägga en till och konkurrera med befintlig aktör. Ett utegym planeras byggstart våren 2021 i Herrljunga Stadspark i dagsläget. Det är inte
aktuellt att bygga ett ytterligare i Herrljunga Tätort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-13
Kommunfullmäktige § 91/2020-06-16
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.
______

Expedieras till:
Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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2020-11-26

TEKNISKA NÄMNDEN

TN § 103
Meddelande
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:
NR Meddelandeförteckning

DNR

1

FSG protokoll

Pärm i närarkiv

2

Översyn av jaktarrendeområden
Beslut KF § 127/2020-10-19

TK 98/2020

Tekniska nämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 14

TN § 104
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2020-10-22 – 2020-11-17
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr
1

Delegeringsbeslut

DNR

Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020-10-22 –

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.

2020-11-17

Tekniska nämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, TN § 97/2020-11-26
Mål med målindikatorer Tekniska nämnden 2021-2023
En hållbar och inkluderande kommun
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och
aktiviteter
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu
och i framtiden.
Energieffektivisering
Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka
andel förnybar energi och minska värmeenergibehovet i kommunens fastigheter.
Titel
Energiförbrukning i kommunens fastigheter
Förbrukning Värme kWh/kvm
(graddagsjusterad)
Förbrukning el kvh/kvm

Utfall 2018

Utfall 2019

Nivå 2020

Mål 2021

Mål 2022

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande
Vi skall utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk
kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas. Vi skall
skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat material.
Titel
Antal återanvända förbrukningsinventarier

Utfall 2018

Utfall 2019

Nivå 2020

Mål 2021

Mål 2022

En välkomnande och attraktiv kommun
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En
småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper
och företagande.

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen
Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och
övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv
process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt.
Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och
privatpersoner.
Titel
Antal planlagda tomter till försäljning i
kommunen
Antal kvm planlagd industrimark

Utfall 2018

Utfall 2019

Nivå 2020

Mål 2021

Mål 2022

1

Bilaga 1, TN § 97/2020-11-26

5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.

Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt
Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare
Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning,
kameraövervakning, lås och larm.
Dessutom medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg
kollektivtrafik), som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum
kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.
Titel
Antal kamerapunkter
Trygghetsenkät (årlig kommunen)
Trygghet, index 1
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv
(riket) 2
Anmälda våldsbrott per 1 000 inv
,treårsmedelvärde
(riket) 2

Utfall
2018

Utfall 2019

7.7
(18.6)
8,9
(10,9)

7.8
(18.7)
9,7
(10.7)

Nivå 2020

Mål 2021

Mål 2022

En utvecklande kommun
Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid
bemötande av invånare och kunder
Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi
värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp,
mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den
hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.
Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla
är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex
inkommande samtal och implementeras under året i organisationen
Titel
NKI enkät (vilken, kolla med KLG, KS)
Företagsundersökning
(Ranking svenskt Näringsliv)

Utfall 2018

Utfall 2019

Nivå 2020

Mål 2021

Mål 2022

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle
Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna
Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som kommunen kan
erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.
Titel
Antal riktade aktiviteter

Utfall 2018

Utfall 2019

Nivå 2020

Mål 2021
3

Mål 2022
3

1 SCB Medborgarundersökning
2 Kolada Nyckeltal trygghet

2
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Tekniska nämndens attestanter 2021
DNR

Upprättad:
Beslutad:
Senast reviderad:

2020-30

Kostnadställe
5*, 7* Samtliga kostnadsställen
5000 Teknisk nämnd
5011 Bostadsanpassning

Beslutsattestant

Ersättare 1

Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef

Mark
5110 Mark
5112 Jaktarrenden
5113 Övriga arrenden

Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Gata- och parkchef

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef

Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef
Gata- och parkchef

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Samhällsbyggnadschef

Kostchef
Kostchef
Kostchef

Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef

Kostchef

Lokalvårdschef

Skog
5210 Skog

Renhållningen
5333
5334
5335
5336
5337
5398

Insamling renhållning
Återvinningscentral
Drift Tumberg
Renhållning gemensamt
Slam
Sluttäckning Tumberg

Gata & Park
5410
5411
5412
5413
5414

Park
Gata
Gata Park gemensamt
Exploatering
Trafiksäkerhet

Fastighet
55* Samtliga KST under ansvaret fastighet

Måltider
5610 Skolmåltider
5620 Nyhagaköket
5630 Måltid gemensamt

Tvätten
5710 Tvätteri

Förvaltningsledning
5810 Förvaltningsledningen
5830 Projektledare

Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef

Personalkaffe
5820 Personalkaffe

Kostchef

Lokalvårdschef

Lokalvårdschef

Kostchef

Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef

Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef

Lokalvård
5930 Lokalvård gemensamt

Fritidsverksamhet
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008

Fritidsadministration
Föreningsbidrag
Skoghälla IP
Sämbadet
Ollestadbadet
Isbanor
Elljusspår
Idrottshallen
Mörlandahallen

2020-11-11
2020-11-26
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7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020

Orraholmen
Friskvårdcenter gemensamt
Friskvårdcenter bad
Friskvårdcenter gym
Friskvårdcenter gruppträning
Biografen
Herrljunga marknad
Lotteritillstånd
Tingshuset
Bowlinghallen
Sandsken badplats
Konstgräsplan Mörlanda

Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef

Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef
Lokalvårdschef

Gemensamma bestämmelser
Samhällsbyggnadschef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.
Samhällsbyggnadschef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.
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.
Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.
Beslut TN 2020-11-26

Bilaga 1, TN § 98/2020-11-26
Tekniska nämndens attestanter 2021
DNR

Upprättad:
Beslutad:
Senast reviderad:

2020-30

Kostnadställe
5*,7* Samtliga kostnadsställen
5000 Teknisk nämnd
5011 Bostadsanpassning

Beslutsattestant

Ersättare 1

Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl

Claes-Håkan Elvesten

Joakim Strömdahl

Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl

Tobias Odsvik

Joakim Strömdahl

Irene Andersson
Irene Andersson
Irene Andersson

Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström

Irene Andersson

Marketta Lundström

Joakim Strömdahl
Joakim Strömdahl

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Irene Andersson

Marketta Lundström

Marketta Lundström

Irene Andersson

Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman

Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström

Mark
5110 Mark
5112 Jaktarrenden
5113 Övriga arrenden

Skog
5210 Skog

Renhållningen
5333
5334
5335
5336
5337
5398

Insamling renhållning
Återvinningscentral
Drift Tumberg
Renhållning gemensamt
Slam
Sluttäckning Tumberg

Gata & Park
5410
5411
5412
5413
5414

Park
Gata
Gata Park gemensamt
Exploatering
Trafiksäkerhet

Fastighet
55xx Samtliga KST under ansvaret fastighet

Måltider
5610 Skolmåltider
5620 Nyhagaköket
5630 Måltid gemensamt

Tvätten
5710 Tvätteri

Förvaltningsledning
5810 Förvaltningsledningen
5830 Projektledare

Personalkaffe
5820 Personalkaffe

Lokalvård
5930 Lokalvård gemensamt

Fritidsverksamhet
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010

Fritidsadministration
Föreningsbidrag
Skoghälla IP
Sämbadet
Ollestadbadet
Isbanor
Elljusspår
Idrottshallen
Mörlandahallen
Orraholmen
Friskvårdcenter gemensamt

2020-11-11
2020-11-26

Ändringsdatum
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7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020

Friskvårdcenter bad
Friskvårdcenter gym
Friskvårdcenter gruppträning
Biografen
Herrljunga marknad
Lotteritillstånd
Tingshuset
Bowlinghallen
Sandsken badplats
Konstgräsplan Mörlanda

Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman

Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström

Gemensamma bestämmelser
Joakim Strömdahl är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.
Joakim Strömdahl äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.
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.
Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.
Beslut enligt delegation

Joakim Strömdahl

