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TN § 36 
 

Förvaltningen informerar 
 

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande; 
• 13 tomter reserverade i Horsby etapp 2. Marknadsföring för försäljning av 

tomterna sker genom olika kanaler.  
• Markanvisningstävling för kvarteret Lyckan pågår.  
• Utredning om flytt av Teliastationer i Fåglavik och Od pågår.  

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande; 

• Planering av reinvesteringar för 2021 samt utomhusprojekt avseende lek-
platser, byte av staket mm, pågår. 

• Nytt avtal har tecknats med Herrljunga företagscenter. Utformning av lo-
kaler fortlöper.  

 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 

• Hög frånvaro på lokalvårdsavdelningen just nu på grund av rådande om-
ständigheter. Under påsklovet kommer den ordinarie städningen att priori-
teras före storstädningen.  

 
Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:  

• Pågående slamentreprenaden går ut 2021-12-31. Renhållningschefen har 
gjort klart ett utkast till förfrågningsunderlag som skickats över till Zango. 
Planen är att skriva avtal innan sommaren. 

 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• I samarbete med förskole pedagoger skickar måltidsservicen informat-
ionsbrev med en grönsak varje vecka till förskolor, kallas ’’Veckans grön-
sak’’. Syftet är att barnen ska få möjlighet att läsa sig om olika sorters 
grönsaker.  

• Grönsaks- och mejeriupphandlingen är klar. Upphandlingen genomfördes 
i samarbete med Skövde kommun.  

 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande: 

• Sportcenter är fortfarande stängt men simhallen är öppen för rehabilite-
ringssyfte. 

• Minskade intäkter inom fritidsverksamheten på grund av rådande omstän-
digheter.  

• Gymupphandlingen ligger fortfarande hos Förvaltningsrätten.  
• Arbete med införande av Idrottsbiblioteks fortlöper.  

 
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande: 

• Vårsopning av vägar samt beläggningsinventering pågår. 
• Inspektion av Kvarnbron ska genomföras inom kommande vecka. 
• Arbete med uppförande av Cykelgaraget påbörjas nästa vecka. 
•  
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Fortsättning TN § 36 
 

• Horsby etapp 2: Tilldelningsbeslut har meddelat till det vinnande anbudet. 
Exploatering av Hagens projekt fortlöper.  

 
Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande: 

• Mörlanda: Slutbesiktning för etapp 1 är genomförd och överlämning sker 
den 14 april 2021. Arbete till Etapp 2 och 3 fortlöper.  

• Od: Projektet löper bra på. Slutbesiktningen beräknas ske innan som-
maruppehåll. 

• Horsby: Följer tidplanen, två intraprenader igång samtidigt. Klar innan 
sommaruppehåll. 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 37 TK 7/2021 206   
 
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 fortfa-
rande 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 investering-
ar som löper under flera år riskerar dock att redovisa underskott totalt sett för hela 
projektet. Äskande om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investe-
ringsprojekt kommer separat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-10 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden godkänns. 
 

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

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden godkänns.  
______ 
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TN § 38 TK 30/2021 206   
 
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 fast-
ställande. 
 

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

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Svar på remiss godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fast-
ställande.   

______ 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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TN § 39 TK 73/2021 306   

 
Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt - Horsby 
 
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 vi-
sar på ett underskott på 1120 tkr, av investeringsbeloppet på 86 850 tkr. 
 
Medel behöver tillföras i investeringsbeloppet för Projekt Horsby för-
skola/skola/kök och matsal med 1120 tkr för att kunna slutföra de delar som  
kvarstår, bland annat 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. För-
valtningen framställer om en omfördelning inom investeringsbudgeten på 1120 
tkr för att slutföra projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

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

 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande investeringspro-
jekt ”Gäsenegården attraktivare lägenheter” till projekt ” Horsby för-
skola/skola/kök och matsal” med 1120 tkr beviljas. 

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 TEKNISKA NÄMNDEN 2021-03-31 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
TN § 40 TK 76/2021 306   

 
Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Od 

 
Sammanfattning 
Projektet Od förskola har pågått sedan 2020 och budgeten för projektet är 8 000 
tkr. Vid rivningsarbete upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp under ett toalett-
paket i mitten på plan 1. Vid närmare analys av grundkonstruktionen påvisades en 
kontaminering av ca 70 m² markyta under huset. På grund av hussvampsangrep-
pet belastas projektet med oförutsedda kostnader på 10 % (800 tkr) av investe-
ringsbeloppet. 
 
Medel för oförutsedda kostnader på grund av saneringsarbeten och återställning 
av byggnaden behöver tillföras i investeringsbeloppet för att slutföra projektet. 
Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det av-
satta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021. Omför-
delning 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.  

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

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt ”Gäsenegår-
den attraktivare lägenheter” till projekt ”Od förskola’’ med 800 tkr bevil-
jas.  

______ 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 41 TK 68/2021 351   

 
Svar på 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 has-
tigheter sparar liv. Kommunfullmäktige överlämnande medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning (KF § 22 /2021-02-23). 
 
Förvaltningen bedömer, att sänka hastigheten till 30 km/h enligt medborgarför-
slag, som motiverad, utefter trafiksituation och närhet till förskola. 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. 
 
Kostnad för skyltning av 30 km/h beräknas till ca 20 tkr och detta ryms inom 
nämndens budget för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09 
Medborgarförslag inkommen 2020-12-21 
Kommunfullmäktige § 22/2021-02-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 
 

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

1. Medborgarförslaget beviljas. 
______ 

 
 

 

  
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 42 
 
Meddelande  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 

FSG-protokoll 
 
Uppsägning av avtal med kommunala bo-
stadsbolaget HERBO 
Beslut KF § 19/2021-02-23 
 
Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16 
Beslut KF § 11/2021-02-23 
 
Revidering av policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning 
Beslut KF § 8/2021-02-23 
 
Revidering av upphandlingspolicy 
Beslut KF § 9/2021-02-23 
 
Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2 
Beslut KF § 12/2021-02-03 
 
Ny prissättning av Industriområde Ölltorp 
östra 
Beslut KF § 28/2021-02-23 
 
Beslut om fullmäktigeberedningens förslag 
till ny politisk organisation 
Beslut KF § 11/2021-02-23 
 
Flytt av tvättverksamhet från tekniska nämn-
den till socialnämnden 
Beslut KF § 15/2021-02-23 
 

. .. 
 
TK 31/2021 
 
 
 
TK postlista 1/2021 
 
 
TK postlista 2/2021 
 
 
 
TK postlista 3/2021 
 
 
TK 265/2020 
 
 
TK 32/2021 
 
 
TK 167/2020 
 
 
 
TK postlista 4/2021 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
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