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Instans: Tekniska nämnden 
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Plats:  Sämsjön (B-salen), Kommunhuset och Microsoft Teams  
 
 
  
 
   

         Börje Andersson                Fam Sundquist 
         Ordförande                Sekreterare 

 

På grund av rådande omständigheter beslutade ordförande att genomföra tekniska 
nämndens sammanträde digitalt via Teams. Endast presidiet, sekreterare och 
förvaltningschefen deltar på plats. Detta för att undvika onödig trängsel samt att minska 
risken för smittspridning. 

Förslag på justerare: Jarl Barkenfelt  
 
 

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista. 
  
Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens ordförande. I samtliga ärenden 
föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget 
annat framgår av ordförandeskrivelse. 
 

 
 
 
 

Information: 
• TN= slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden. 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

DNR TK 7/2021 206  
Sid 1 av 5  

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget. 
På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande 
stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under 
förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott. 

Årets investeringsbudget bedöms i nuläget hålla budget. Några större investeringar som 
löper under flera år riskerar dock att redovisa underskott totalt sett för hela projektet. 
Äskande om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investeringsprojekt kommer 
separat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Månadsuppföljning per februari godkänns. 

Jenny Andersson 
Controller 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

DNR TK 7/2021 206 
Sid 2 av 5 

Bakgrund 
Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en 
månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften 
redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och 
prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för 
att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. 
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober. 

Ekonomisk bedömning 
Drift 

Ansvar Budget Prognos Avvikelse 
Helår 

Nämnd 275 275 0 
Summa  Teknisk nämnd 275 275 0 
Bostadsanpassning 1 273 1 273 0 
Mark 52 52 0 
Skog -300 -300 0 
Förvaltningsledning 1 144 644 500 
Personalkaffe 150 150 0 
Summa  Förvaltningsledning 2 319 1 819 500 
Gata Park 12 614 12 614 0 
Summa  Gata Park 12 614 12 614 0 
Fastighet 17 662 17 662 0 
Summa  Fastighet 17 662 17 662 0 
Måltider 0 0 0 
Summa Måltid 0 0 0 
Lokalvård 0 0 0 
Summa Lokalvård 0 0 0 
Fritidsverksamhet 8 511 9 011 -500
Summa  Fritid 8 511 9 011 -500
Summa Skattefinansierad del 41 381 41 381 0 
Renhållning 0 0 0 
Summa taxefinansierad del 0 0 0 
Summa teknisk nämnd 41 381 41 381 0 

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget. 
På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande 
stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under 
förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott. 
Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget. 

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

DNR TK 7/2021 206 
Sid 3 av 5 

Investeringar 
Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021. Ombudgeteringar är ännu 
ej beslutade och finns därför inte med i denna tabell. Prognosen utgår från förbrukade 
medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet. För 2021 
finns medel avsatta till upprustning av lägenheter på Gäsenegården. Detta kommer troligen 
inte att påbörjas under året. 

PROJ 
URSPRBUDGET 

År 
BUDGET 

År 
UTFALL 

Ack 
PROGNOS 

År 
AVVIKELSE 

År 
5402 Mindre gatuanl / GC-vägar 1 000 1 000 0 1 000 0 
5403 Asfaltering/Reinvestering gata 2 000 2 000 0 2 000 0 
5404 Upprustn allmänna lekplatser 200 200 0 200 0 
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC 1 100 1 100 0 1 100 0 
5406 Cykelgarage järnvägsstation 800 800 0 800 0 
5581 Södra Horsby etapp 2 9 000 9 000 4 9 000 0 
8500 Exploatering 1 000 1 000 0 1 000 0 
Summa  Gata Park 15 100 15 100 4 15 100 0 
5500 Maskiner fastighetsskötsel 500 500 0 500 0 
5503 Tvättmaskiner och torktumlare 280 280 0 280 0 
5510 Säkerhetshöjande åtgärder 1 000 1 000 0 1 000 0 
5530 Verksamhetsanpassning 1 000 1 000 0 1 000 0 
5550 Tillgänglighetsanpassning 500 500 0 500 0 
5570 Reinvesteringar 9 000 9 000 206 9 000 0 
5590 Brandskydd Hemgården 4 000 4 000 0 4 000 0 
5592 Hagen värme o ventilationsstyr 2 000 2 000 0 2 000 0 
5593 Hagen kök ventilation 2 900 2 900 0 2 900 0 
7401 Hagen ombyggn + nybyggn 10 000 10 000 0 10 000 0 
7502 Gäsenegården attraktiva lgh 5 000 5 000 0 0 5 000 
Summa  Fastighet 36 180 36 180 206 31 180 5 000 
5621 Värmevagnar måltid 200 200 0 200 0 
5622 Förpackningsmaskin Matdistrib 80 80 0 80 0 
Summa  Måltider 280 280 0 280 0 
5901 Städ och tvättmaskiner lokalv 200 200 0 200 0 
5902 Digitalt lokalvårdsprogram 300 300 0 300 0 
Summa  Lokalvård 500 500 0 500 0 
5801 Idrottsmaterial/redskap 125 125 0 125 0 
5802 Materiel Simhall 100 100 0 100 0 
5803 Möbler Herrljunga sportcenter 100 100 0 100 0 
5804 Resultattavlor sporthallar 75 75 0 75 0 
5810 Översyn skoghälla elljusspår 75 75 0 75 0 
5811 Utegym Herrljunga tätort 200 200 0 200 0 
Summa  Fritidsverksamhet 675 675 0 675 0 

52 735 52 735 209 47 735 5 000 

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

DNR TK 7/2021 206 
Sid 4 av 5 

Flerårsinvesteringar/större investeringar 

INVESTERINGAR Total Totalt utfall Kvar Prognos Avvikelse 

> 3 mnkr Investerings-
budget tom 2021-02 av budget 

Horsby förskola/skola 86 850 82 678 4 172 87 970 -1 120
Ombyggnad Mörlanda 
skola/fsk 20 000 2 006 17 994 20 000 0 

Ombyggnad Od 8 000 5 411 2 589 8 800 -800
Projektering Hagen 2 000 959 1 041 2 000 0 
Ombyggnad Hagen 120 000 0 120 000 130 000 -10 000

Industriväg Öltorp 6 800 3 923 2 877 4 000 2 800
Hagen expl område 6 900 10 6 890 6 900 0 
Södra Horsby etapp 2 9 000 1 306 7 694 16 500 -7 500
Summa 259 550 96 293 163 257 276 170 -16 620
*Total investeringsbudget rymmer även framtida budget

Under året kommer några större projekt färdigställas; Södra Horsby etapp 2 samt Hagen 
exploateringsområde beräknas bli klart under hösten/vintern 2021. För Södra Horsby äskas 
ytterligare medel under 2022 för att täcka de slutliga kostnaderna för projektet. 

Horsby skola samt Od skola beräknas bli klart till höstterminen 2021. 
Mörlandaskolan etapp 1 beräknas bli klart till höstterminen 2021.  
Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till höstterminen 2022.  
Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till vårterminen 2023. 

Hagen projektering beräknas bli klart till hösten 2021. 

Några investeringar riskerar att redovisa underskott totalt sett för hela projektet. Äskande 
om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investeringsprojekt kommer separat. 

Samverkan 
FSG 25 mars 

Motivering av förslag till beslut 
Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte 
överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt 
att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-
/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte 
bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. 
Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till 
kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten 

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

DNR TK 7/2021 206 
Sid 5 av 5 

kan infrias. Ingen negativ avvikelse rapporteras för förvaltningen som helhet. Någon vidare 
rapportering till KS krävs därmed inte. 

Ärende 3



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Mikael Johnsson 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-12 

DNR TK 30/2021 560  
Sid 1 av 1  

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på remiss gällande Regional avfallsplan 

Sammanfattning 
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. 

Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021–2030 har 
arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en 
projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och 
energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på 
målen i avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i 
kommunerna. 

Renhållningschefen sammanställer eventuellt inkomna synpunkter till Herrljunga kommuns 
gemensamma remissvar som fastställs på KS sammanträde den 26 april. Vid upprättandet 
av denna tjänsteskrivelse (2021-03-12) har inga synpunkter inkommit från förvaltningar, 
kommunala bolag eller allmänheten varvid kommunen utan synpunkter tillstyrker förslagen 
i avfallsplanen. 

I kommunens svar till Boråsregionen skall förslag på ansvarig för respektive mål ingå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-12 
Herrljunga kommuns svar på remiss Regional avfallsplan, daterat 2021-03-12 (2021-04-01) 
Ansvarig per målområde Herrljunga kommun, daterat 2021-03-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Svar på remiss godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.

Mikael Johnsson 
Renhållningschef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunstyrelsen  

Ärende 4



2021-03-12 (2021-04-01) 

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

Herrljunga kommuns svar på remiss Regional avfallsplan 

Renhållningschefen sammanställer eventuella inkomna synpunkter till Herrljunga 
kommuns gemensamma remissvar som fastställs på KS sammanträde den 26 april. 

Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse (2021-03-12, kommer uppdateras 2021-04-01) 
har inga synpunkter inkommit från förvaltningar, kommunala bolag eller allmänheten 
varvid kommunen utan synpunkter tillstyrker förslagen i avfallsplanen. 

Svar på remiss gällande regional avfallsplan, Diarienummer: 2020/SKF0190 

Herrljunga kommun tillstyrker förslagen i avfallsplanen. 

Herrljunga kommun bifogar bilaga ”Ansvarig per målområde”, daterat 2021-03-12 

Ärende 4



   2021-03-12 

 
Ansvarig per målområde Herrljunga kommun 

Målområde 1: Hushåll med maten Målansvarig  
1.1 Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens 
verksamheter  

Kostenheten  

1.2 Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört 
med år 2021 

Avfallsenheten 

1.3 Minst 60% av uppkommet matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat 
miljömässigt motsvarande ändamål 

Avfallsenheten 

Målområde 2: Konsumera hållbart 
 

2.1 Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens 
verksamheter ska minska jämfört med år 2022 

Beställande enheter (Ekonomienheten) 

2.2 Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter 
ska öka jämfört med år 2022 

Beställande enheter (Ekonomienheten) 

2.3 Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtions-
beteende, avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka 

Avfallsenheten 

Målområde 3: Använd de resurser vi har 
 

3.1 Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter 
som är återbrukat ska öka jämfört med år 2022 

Beställande enheter (Ekonomienheten) 

3.2 Återanvändningen eller återvinningen av bygg- och 
rivningsmaterial inkl. massor från kommunala bygg-, mark- 
och anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 2022 

Beställande och upphandlande enhet, 
ex: fastighet 

3.3 Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska 
öka jämfört med år 2022 

IT-enheten (Ekonomienheten) 

3.4 Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig 
återanvändning av produkter 

Avfallsenheten (bostadsbolag) 

Målområde 4: Sortera mera 
 

4.1 Alla kommunala verksamheter och dess anställda ska ha 
möjlighet att enkelt och nära kunna sortera ut sitt avfall 

Kommundirektör 

4.2 Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50% 
jämfört med år 2021 

Avfallsenheten 

4.3 Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning 
och deponering ska minska jämfört med år 2021 

Avfallsenheten 

4.4 Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i 
kommunen ska öka jämfört med år 2021 

Avfallsenheten 

Målområde 5: Fimpa skräpet 
 

5.1 Nedskräpning ska minska med 50% jämfört med år 2022 Ansvarig för respektive område (Gata-
park, fastighet, fritid, bostadsbolag) 

5.2 Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras 
jämfört med år 2022 

Ansvarig för respektive område (Gata-
park, fastighet, fritid, bostadsbolag) 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet 
 

6.1 Små och stora anordningar för återbruk, återvinnings och 
avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen så att de är 
enkla att använda både ur brukar- och insamlingssynpunkt 

Samhällsbyggnadsförvaltning 
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FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-03-11 
DNR TK 73/2021 306 

    
Sid 1 av 3    

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Omfördelning del av investeringsmedel från projekt  
”Gäsenegården attraktivare lägenheter”  till projekt  
” Horsby förskola/skola/kök och matsal 
 
Sammanfattning 
Projekt ”Horsby förskola/skola/kök och matsal” har pågått sedan 2016 och är nu inne i sin 
slutfas. Projektet beräknas slutfört kv3 2021. 
Kalkylen för projektet visar på ett underskott på 1120 tkr, av investeringsbeloppet på  
86 850 tkr. 
Förvaltningen framställer om en omfördelning inom investeringsbudgeten på 1120 tkr för 
att slutföra projektet. 
 
Beslutsunderlag 

   KS 2016/166 
   KF 2016/166 
   KF 2017/121 
    
 
 
    
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad 
investeringsbudget gällande investeringsprojekt ”Gäsenegården attraktivare 
lägenheter” till projekt ” Horsby förskola/skola/kök och matsal” med 1120 tkr. 

 
 
Ulf Wedin 
Projektledare 
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FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-11 
DNR TK 73/2021 306  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Projekt ” Horsby förskola/skola/kök och matsal” har genomförts mellan åren 2016–2021. 
Projektet består av en ny fristående skolbyggnad på 1560m² med 8 klassrum, grupprum och 
verksamhetsutrymmen. Det har också byggts en fristående byggnad på 1430 m² 
innehållande stor matsal, skolkök, vaktmästeri, städcentral samt en matsal för specialbehov. 
Projektet innefattar även ombyggnader i befintlig skol- och förskolebyggnad med fyra nya 
klassrum och tillhörande grupprum samt en ny förskoleavdelning. 
I projektet ingår att bygga till en ny skolgård för den nya skolbyggnaden samt en ny 
förskolegård för den tillkommande avdelningen. 
Ett styrande uppdrag i projektet har varit att separera tung trafik från skolområdet. 
Trafikflöden har ändrats, avlämningsytor har skapats och två nya parkeringsplatser har 
uppförts.   
 
Ekonomisk bedömning 
Projektet har genomförts i 4 etapper; 
Etapp 1 Ny skolbyggnad 
Etapp 2 Ny matsal och köksbyggnad 
Etapp 3 Ombyggnad av befintligt  
Etapp 4 Parkeringar/vägar/skolgårdar 
 
Budgeten för projektet fastställdes vid förprojekteringen till 86 850 tkr. 
Prognosen för det färdiga projektet visar på ett underskott på 1120 tkr.  
 
 
 Budget Utfall 

ETAPP 1 
                       

31 250    31 360    

ETAPP 2 
                       

35 800     35 310    

ETAPP 3 (pågår) 
                          

8 800     9 250    
Park/vägar/skolgård 
(pågår) 

                       
11 000     12 050    

 86 850 87 970 
  -  1 120 tkr                       
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FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-11 
DNR TK 73/2021 306  

Sid 3 av 3 
 

Underskottet ankommer på åtgärder som ej har kunnat förutses vid kalkylering i 
förstudiefasen. Exempel på detta är: 
 

Flytt av transformatorkiosk 273 tkr  

Flytt och omgrävning av fjärrvärme 1 261 tkr  

Stålpålning 112 st. 470 tkr   

Oförutsedda markförhållanden/otjänliga massor  1 136 tkr  

Byte till passagesystem i befintlig skola 350 tkr  

Solpanelsanläggning 559 tkr  

summa 4 049 tkr  
  
 
Motivering av förslag till beslut 
Medel behöver tillföras investeringsbeloppet för Projekt Horsby förskola/skola/kök och 
matsal med 1120 tkr för att kunna slutföra de delar som kvarstår bl.a. en ny förskolegård till 
den nya förskoleavdelningen.  
 
Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta 
investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021. 
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FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-03-15 
DNR TK 76/2021     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Omfördelning del av investeringsmedel från projekt  
”Gäsenegården attraktivare lägenheter” till projekt ”Od förskola” 
 
Sammanfattning 
Vid rivningsarbete av projekt Od förskola upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp i mitten 
på plan 1. Svampangreppet upptäcktes av en slump då asbestsanering av ett avloppsrör 
utfördes under befintligt toalettpaket.  
På grund av hussvampsangreppet belastas projektet med oförutsedda kostnader på 10 % av 
investeringsbeloppet. 
Omfördelning inom investeringsbudgeten föreslås för att kunna slutföra projektet.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad 
investeringsbudget från projekt ”Gäsenegården attraktivare lägenheter” till projekt” 
Od förskola’’ med 800 tkr. 

 
 
Joakim Strömdahl 
Samhällsbyggnadschef 
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FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-03-15 
DNR TK 76/2021    

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Projektet Od förskola har pågått sedan 2020 kv1. Projektet beräknas kunna slutföras under 
Kv2 202. Budgeten för projektet är 8000 tkr. 
 
Åtgärder som ingår i projektet är helrenovering in och utvändigt av befintlig förskole 
byggnad i 3 plan om totalt 475 m², uppförande av en överbyggd passage 18 m x 2 m till 
skolan samt anläggning av utemiljö och skolgård. 
 
Vid rivningsarbete upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp under ett toalettpaket i mitten 
på plan 1. Vid närmare analys av grundkonstruktionen påvisades en kontaminering av ca 70 
m² markyta under huset. De åtgärder som krävs för att iordningställa detta är avlägsnande 
av organiskt material ca 50 cm runt om det angripna området. Arbetet med saneringen har 
utförts av certifierad entreprenör. Återuppbyggnad av sanerade byggnadsdelar pågår. 
 
Ekonomisk bedömning 
Beräkning av merkostnader uppskattas till ca 800 tkr vilket belastar projektet. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Medel för oförutsedda kostnader pga. saneringsarbeten och återställning av byggnaden 
behöver tillföras investeringsbeloppet för att slutföra projektet. 
 
Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta 
investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021. 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-03-09  
DNR TK 68/2021 351     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför 
Tallkottens förskola  
 
Sammanfattning 
Den 2020-12-21 inkom medborgarförslag från Luc Plasschaert om att införa 
hastighetsbegränsning utanför tallkottens förskola med motivering att lägre hastigheter 
sparar liv. Kommunfullmäktige överlämnande förslaget till tekniska nämnden för 
beredning (KF § 22 DNR KS 260/2020 351) 2021-02-23.  
 
I bedömningen har förvaltningen vägt in närheten till förskola och att IMI, som har 
verksamhet 24/7 alla veckodagar, har sin personalparkering på ena sidan väg 182 och 
fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal måste passera väg 182 när 
de går mellan parkeringen och fabriken. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09. 
Medborgarförslag inkommen 2020-12-21. 
KF § 22 DNR KS 260/2020 351 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 
 
 
Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 7



 

 
TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-03-09 
DNR TK 68/2021 351  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Trafikverket har för ca 10 år sedan utfört fartdämpande åtgärder med fysiska hinder på 
sträckan. 
 
Ekonomisk bedömning 
Kostnad för skyltning av 30 km/h beräknas till ca 20 tkr. 
Kostnaden beräknas rymmas i förvaltningen budget för 2021. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Förvaltningen bedömer, att sänka hastigheten till 30 km/h enligt medborgarförslag, som 
motiverad, utefter trafiksituation och närhet till förskola. 
IMI, som har verksamhet 24/7 alla veckodagar, har sin personalparkering på ena sidan väg 
182 och fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal måste passera väg 
182 när de går mellan parkeringen och fabriken. 
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KF § 22 DNR KS 260/2020 351

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30
km/tim utanför Tallkottens förskola

Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom2020-12-2 1 från Luc Plasschaert;

”Vad? Införa hastighetsbegränsning på 30 km i tim utanför Tallkottens
förskola.

Varför? Lägre hastighet sparar liv: 9 av 10 överlever om bilen kör i 30 km/tim
2 av 10 överlever om bilen kör i 50 km/tim.

Lägre hastighet ger också:
• en positiv verkan på miljön
• ett lugnare trafiktempo utanför skolor och förskolor
• en ökad trygghet för alla trafikant“

Situation

Riksväg 182 - T-korsning Falköpingsvägen - inom tätorten
På sträckan finns redan fysiska farthinder men utan hastighetsbegränsning på
30km/tim.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska
nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

-4”
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KF § 19
KS § 31

DNR KS 38/2021 942

Uppsägning av hyresavtal med Herrljungabostäder AB samt
tecknande av nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB

Sammanfattning
Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg (IFO) har behov av nya
verksamhetslokaler som är ändamålsenliga och inrymmer verksamhetens alla
medarbetare. Behovet bedöms vara akut då varken arbetsmiljö eller rättssäkerhet
vad gäller sekretess kan garanteras i nuvarande lokaler. Nuvarande lokalisering är
TB-huset som hyrs av Herrljunga Bostäder AB (HERBO). Det avtal som nu
föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO
har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet
hävs vid utflytt redan under 2021. Kostnaden för ett utträde ur
avtalet beräknas bli 1 ,5 mnkr. Av dessa 1,5 mnkr så ska årets (2021) hyreskostnader
belasta socialförvaltningens drift det vill säga cirka 500 tkr, resterande del av
utträdeskostnaden hanteras centralt i bokslutet 2020 för Herrljunga kommun. Ett
förslag på nya och ändamålsenliga lokaler har tagits fram och merkostnaden för
dessa lokaler blir 350 tkr/år med en avskrivningsplan och hyresavtal på nio år.
Socialnämnden har på sammanträdet den 4 februari 2021 uttryckt sitt behov av nya
lokaler samt gett klartecken om att säga upp hyresavtalet med HERBO samt att
teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB. Tekniska nämnden
beslutade på sammanträdet den 4 februari 2021 om inriktningen att säga upp
hyresavtalet med HERBO avseende TB-huset. Vidare beslutade Tekniska nämnden
om inriktningen att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB för
inflyttning i nya lokaler under 2021. Detta ärende bedöms vara ett ärende av
särskild vikt och därför krävs det ett beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021 -02-04
Tekniska nämnden § 1 9/2021-02-04
Socialnämnden § 1 1/2021-02-04

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att

• Ge Tekniska nämnden mandat att säga upp hyresavtalet med
Hemljungabostäder AB

• Ge Tekniska nämnden mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga
Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens
verksamhetsområde IFO

• Paragrafen direktjusteras

Lennart Ottosson (Kv) bifaller förvaltningens förslag.

Justerandes sign

#
Utdragsbestyrkande

Meddelande 2
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Fortsättning KF § 19
Fortsättning KS § 31

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden ges mandat att säga upp hyresavtalet med

Herrljungabostäder AB.
2. Tekniska nämnden ges mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga

Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens
verksamhetsområde IFO.

3. Paragrafen direktjusteras

I kommunfullmäktige föreslår ordföranden att paragrafen direktjusteras.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut med
ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

Tekniska nämnden ges mandat att säga upp hyresavtalet med
Hemljungabostäder AB.

1

2. Tekniska nämnden ges mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga
Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens
verksamhetsområde IFO.

3. Paragrafen direktjusteras

Expedieras till : Tekniska nämnden
För kännedom till: Socialnämnden

#/
Justerandes sign

/
Utdragsbestyrkande

Meddelande 2
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KF § 11
KS § 7

DNR KS 259/2020 211

Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16

Sammanfattning
Fastigheten Trollabo 1:16 köptes av Herrljunga kommun 1987 för 300 tkr och den
är taxerad som industrienhet. Fastigheten har en areal av 7,8 ha, varav 5,4 ha
produktionsskog och 2,4 ha betesmark. Nuvarande skogsvolym är ca 1 000 kbmsk,
tall och björk. Betesmarken får brukas med hänsynsregler för vattenskyddet.
Fastigheten är viktig för den kommunala bolagskoncernen då den omfattar
brunnsområde för Ölanda vattenverk med omgivande vattenskyddsområde. Med
föreslagen ändring i bolagsordningen innebär det att Nossan Förvaltningsaktiebolag
momsregistreras och på så sätt också har möjlighet att dra av ingående moms i
deklarationen. Priset för fastigheten är marknadsmässigt och har beräknats av
tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020- 12-22
Fastighetskarta
Skogsbruksplan

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:
- Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1:16 till Nossan
Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.
- godkänna tillägg i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings
ändamål och verksamhet med lydelse: “äga och förvalta fastigheter för
kommunalt ändamål.”

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig
1. Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1 :16 till Nossan

Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.
2. Tillägg görs i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings ändamål och

verksamhet enligt följande: “äga och förvalta fastigheter för kommunalt
ändamål“.

I kommunfullmäktige föreslår ordföranden att paragrafen direktjusteras.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut med
ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

rd

Meddelande 3
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Fortsättning KF § 11

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1:16 till Nossan
Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.

1

2. Tillägg görs i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings ändamål och
verksamhet enligt följande: “äga och förvalta fastigheter för kommunalt
ändamål”.

3. Paragrafen direktjusteras.

Expedieras till: Nossan Förvaltningsaktiebolag, Tekniska nämnden, Bygg och miljönämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Meddelande 3
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KF§ 8
KS § 189

DNR KS 223/2020 942

Revidering policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanfattning
Under våren 2020 granskades investeringsprocessen i Herrljunga kommun. Det
konstaterades bland annat att processen behövde förtydligas kring roller, ansvar och
utförande. I denna revidering har följande delar förändrats;

Kapitlet för vision och målstyrning
Viss förändring i kapitlet hantering av över-/underskott av
migrationsverksamhet, där ett undantag föreslås gällande målgruppen år 2016.
Bilaga 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020- 11-24
Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad
policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning godkänns (bilaga 1, KS §

1 89/2020- 12- 14)

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning godkänns (bilaga 1, KS §
1 89/2020- 12- 14)

Expedieras till : Samtliga nämnder
För kännedom till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Meddelande 4
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KF§ 9
KS § 190

DNR KS 224/2020 106

Revidering av upphandlingspolicy

Sammanfattning
Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och
arbetssätt kopplat till inköp och lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:
1 )Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling.
2) Tillse att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området
upphandling och inköp.
3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån
övergripande policy och riktlinje uppdra åt nämnderna att revidera respektive
delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkt 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås
revidering av upphandlingspolicy för Herrljunga kommun. De gulmarkerade
delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort.
Punkt 2 har genomförts. I ekonomiavdelningens årshjul finns inplanerade
utbildningar för inköpare/beställare och chefer. Under början av hösten 2020
genomfördes utbildning riktad till inköpare i kommunen och under november
månad 2020 utbildades ett antal chefer i LOU. Dessa utbildningar kommer att
genomföras årligen och är obligatoriska för alla chefer och inköpare i kommunen.
Punkt 3 återstår och kommer att hanteras efter att beslut om reviderad policy för
upphandling är fattats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse daterad 2020- 11 -24
Upphandlingspolicy

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad
upphandlingspolicy .

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upphandlingspolicy godkänns (bilaga 1, KS § 190/2020-12-14).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

r
Justerandes sign

4
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 9

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

1. Upphandlingspolicy godkänns (bilaga 1, KS § 190/2020-12-14).

Expedieras till :
För kännedom till:

@ +
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KF § 12
KS § 196

DNR KS 245/2020 211

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. Tekniska förvaltningen föreslog därför att höja prissättning av tomter på det
nya området, Horsby etapp 2 till 299 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter.
Den ekonomiska bedömningen för att täcka exploateringskostnaderna
(kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1 tjänsteskrivelse till teknisk
nämnd).

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-11-16 och beslutade
då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2
till 299 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 100/2020-11-16
Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2020-1 1-10
Bilaga 1 tjänsteskrivelse till teknisk nämnd – tomtpris Horsby etapp 2.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2
till 299 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny prissättning för Horsby etapp 2 fastställs till 299 kr/m2 exklusive

anslutningsavgifter.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 12

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Ny prissättning för Horsby etapp 2 fastställs till 299 kr/m2 exklusive
anslutningsavgifter.

Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

4
Utdragsbestyrkande

Meddelande 6



an
gP

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKIIGE

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -02-23
sid,

35

KF § 28
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Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra

Sammanfattning
Ett antagande av detaljplanen för industriområde Ölltorp östra öppnar upp
möjligheten för ett nytt exploateringsområde för industri- och verksamhetsmark i
Herrljunga och nya industritomter 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 industritomter i Herrljunga kommun g}ordes under
2017 och gäller så kallad råmark vilket då sattes till 13 kr/m2. För att kunna täcka
inköp och exploateringskostnaderna för ölltorp östra behöver markpriset höjas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog nämnden att höja prissättning av tomter
på det nya industriområdet till 41 kr/m2 samt markinköp på 20 kr/m2 alltså totalt 61
kr/m2 exklusive anslutningsavgifter. Förvaltningen har även genomfört en
jämförelse av pris på industrimark med närliggande kommuner.

Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-02-04 och beslutade då att föreslå

fullmäktige att fastställa ny prissättning för Ölltorp östra till 41 kr/m2 för
exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m2 alltså totalt 61 kr/m2 exklusive
anslutningsavgifter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 1 7/2021-02-04
Bilaga 1, TN § 17/2021-02-04
Tjänsteskdvelse till tekniska nämnden daterad 202 1-01- 18

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Ölltorp östra till
41 kr/m2 för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m2 alltså totalt
61 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 1 7/2021-02-04)

Gunnar Andersson (M) föreslår att paragrafen direktjusteras.

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

Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag antas och finner att
så sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 28
Fortsättning KS § 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny prissättning för Ölltorp östra fastställs till 41 kr/m2 för

exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m2, totalt 61 kr/m2
exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 1 7/2021-02-04).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Ny prissättning för Ölltorp östra fastställs till 41 kr/m2 för
exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m2, totalt 61 kr/m2
exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 1 7/2021-02-04).

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till:

Justerandes sign
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DNR KS 94/2020 101

Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk
organisation för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över
möjligheterna och konsekvenserna att slå ihop bygg- och miljönämnden med
tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande
myndighetsnämnd. Fullmäktigeberedning avslutade sitt arbete och överlämnade sitt
beslut av förändring av Herrljunga kommuns politiska organisation till
kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades från fullmäktige till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 2021-02-22 (KS § 23) och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt fullmäktigeberedningens förslag daterad 2020-
09-23

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-02-05
Kommunfullmäktige § 131/2020-10-19
Fullmäktigeberedningen § 8/2020-09-23

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiga fattar beslut enligt
fullmäktigeberedningens förslag 2020-09-23 .

• Paragrafen direktjusteras.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-3 1

3 . Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och

miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för
den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden
ansvarar för.

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning
som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.

Justerandes sign
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Fortsättning KF § 29
Fortsättning KS § 23

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie budgetprocess.

8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas
uppgifter preciseras närmare.

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda
i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den
politiska organisationen.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma regIementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska
organisationen.

12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid
samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas
reglementen.

13. Paragrafen direktjusteras.

Ordföranden föreslår följande tillägg:
• Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT
1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-3 1

3 . Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och

miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för
den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden
ansvarar för.

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning
som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.

Utdragsbestyrkande

Meddelande 8
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Fortsättning KF § 29

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie budgetprocess.
Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för
samhällsbvagnadsnämnden och mvndjghetsnämnden i vill a nämndernas

8.

9.

uppgifter preciseras närmare.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda
i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den
politiska organisationen.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma regIementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska
organisationen.

12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid
samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas
reglementen.

13. Paragrafen direktjusteras.
14. Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

Expedieras till:
För kännedom till:

Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KF§ 15
KS § 9

DNR KS 15/2021 942

Flytt av tvättverksamhet från tekniska nämnden till
socialnämnden

Sammanfattning
Tvättverksamheten i Herrljunga kommun har bestått av två delar; 1) den interna
tvättverksamheten som organisatoriskt finns under tekniska nämnden samt 2) tvätt
av arbetskläder inom socialförvaltningen som genomförts via en extern leverantör.
Avtalet med extern tvättleverantör har sagts upp och i och med detta föreslås att
tvättverksamheterna slås ihop och samlas under en och samma nämnd. I detta
förslag flyttas den nuvarande interna t\,'ättverksamheten från tekniska nämnden till
socialnämndens verksamhetsområde Arbetsmarknadsenheten. Argumenten till
förslaget är:

• När avtalet med extern leverantör nu är avslutat kan tvättjänster av
arbetskläder samordnas med övriga tvättjänster, vilket skapar
samordningsvinster och högre effektivitet.

• Uppdragen som tvättverksamheten utför är till största del riktade till
Socialförvaltningens verksamheter.

• Det skapas goda förutsättningar och möjligheter för personer som behöver
arbetsträning via Arbetsmarknadsenheten att få praktik i den
internatvättverksamheten.

• Tvättverksamheten kan sysselsätta fler personer inom
arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.

• Med en effektivare tvättorganisation finns goda möjligheter att hålla
tilldelade budgetramar för tvättverksamhet. Genom åren har verksamheten
haft negativa avvikelser.

• Miljöaspekterna är en faktor till varför tvätt av arbetskläder inte borde ske
av extern part. Transporter av arbetskläder till och från externt tvätteri kan
uteslutas/tas bort.

Beslutsunderlag
TjänsteskHvelse daterad 2021-01-05

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta tvättverksamhetens
organisatoriska tillhörighet från Tekniska nämnden till Socialnämnden.

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

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

Justerandes sign
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Fortsättning KF § 15
Fortsättning KS § 9

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tvättverksamhetens organisatoriska tillhörighet flyttas från tekniska

nämnden till socialnämnden.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Tvättverksamhetens organisatoriska tillhörighet flyttas från tekniska
nämnden till socialnämnden.

Expedieras till: Tekniska nämnden, Socialnämnden

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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