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TN § 43 
 

Ändring av dagordningen 
 

Förslag till beslut 
Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen: 

• Initiativärende om korrigering av felaktigheter gällande parkeringsskyltar 
längs med Storgatan. 

• Nya riktlinjer för trygghetsboende i Gäsenegården. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner 
att så sker.   
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Initiativärende om korrigering av felaktigheter gällande parkeringsskyltar 
längs med Storgatan. 

2. Nya riktlinjer för trygghetsboende i Gäsenegården. 
_____ 
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TN § 44 

 
Förvaltningen informerar 

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

• Driftverksamheten löper på som planerat. 
• Asfalteringsjobbet är i slutskede, några små saker kvar att åtgärda. 
• Exploatering Horsby etapp två följer tidsplanen, klart innan jul. 
• Upphandling går ut nästa vecka för Hagens exploatering. 
• Gata-parkenheten har ansökt om statlig medfinansiering för 2022 till två 

investeringsprojekt. Medfinansieringen gäller pendelparkeringen bakom 
Herrljunga kyrka samt en upprustning av Arvidsgårdsgatan intill Igelkot-
ten förskola. Trafikverket har beviljat 50 procent medfinansiering till pro-
jekten. 

• Trafikverket planerar ett spårbyte av Älvsborgsbanan. Spårbytet kommer 
att påverka plankorsningen på Storgatan som vid tillfällen kommer vara 
avstängd för trafik i augusti. Omledning av trafik kommer ske via Ringle-
den. Trafikverket planerar också ett byte av järnvägsbron över Nossan. 
Cykelvägen vid Kvarnvägen och Östergårdsgatan kommer vid bytet vara 
avstängd. 
 

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande: 
• Förberedelser till sommarstorstädning pågår. 
• Utökade städytor på grund av utbyggnader och ombyggnationer. 
• Extra lönepåslag för lokalvårdarna med 1000 kronor (utöver den vanliga 

procenttilldelningen från kommunen).  
 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande; 

• Reinvesteringar av fastigheter fortlöper: Mörlandahallen har fått ny golv 
matta, Herrljunga Idrottshall har fått nytt innertak och ny belysning. Un-
derhåll pågår i Herrljunga Simhall. 

• Upphandling av hotellås pågår för Hagen och Hemgården. Socialförvalt-
ningen står för kostnaden. 

• Uterummen på Hagen och Hemgården är färdigställda. 
• En ny tjänst som fastighetstekniker har annonserats. Intervjuer kommer 

påbörjas i nästa vecka. 
 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande: 

• Nyhaga-restaurangen på Hagens äldreboende öppnades i veckan efter att 
ha varit stängd under en längre period. 

• Kostenheten har startat Instagramkonton för bland annat Nyahaga köket 
samt Horsbyskolans matsal. 

• Kostenheten har skickats ut enkäter gällande upplevelse av maten till bo-
enden i ordinärt boende. Resultatet tyder på att majoriteten är nöjda med 
maten som serveras. 

• Under vecka 16–17 har en mätning av matsvinn gjorts. Resultatet av mät-
ningen visar en minskning av matsvinn inom både förskola och äldre-
omsorg jämför med föregående mätning. 
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Fortsättning TN § 44 
 
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande: 

• Antalet bokningsbara tider för gymmet kommer att utökas. 
• Under tre veckor i sommar kommer Herrljunga Simhall erbjuda simskola. 

I nuläget är cirka 160–170 barn anmälda. 
• Simhallen kommer under sommaren att erbjuda gratis bad för barn-och 

ungdomar vilket finansieras genom statliga bidrag. 
• Sämbadet har fått en ny grillplats då tidigare grillplats utsatts för förstö-

relse. 
 

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande: 
• Horsby förskola samt skola är i slutfasen av projektet. Slutbesiktning 

kommer att ske den 17:e och 18:e juni. 
• Mörlandaskolan håller på att bygga en ny förskoleavdelning, etapp två i 

projektet. Etapp 3 för Mörlandaskolan är också under genomförandefas.  
• Vid Hagens äldreboende pågår en ombyggnation och en tillbyggnad. Ha-

gen får totalt 48 nya lägenheter varav 38 i den nya byggnaden, 10 i den 
ombyggda delen samt 3 växelvårdsplatser. Tillbyggnaden är färdigprojek-
terad och ligger ute för anbud. Sista anmälningsdag för anbud är den 13 
augusti.  
 

Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 45 TK 142/2021 220   
 
Information om egenkontrollprogrammet för måltiden 
 
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om egenkontrollprogrammet för 
måltiden.  
 
Egenkontrollprogrammet är ett internt dokument som ska kvalitetssäkra måltidens 
olika verksamhetsområden. Dokumenten utgör ett kontrollmoment i nämndens in-
ternkontrollplan som följs upp varje år. I programmet finns olika delrutiner som 
personal ska följa. Rutinerna finns tillgängliga för personal vid arbetsplatserna.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 46 TK 148/2021 7753   

 
Information om Gäsenegården 
 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om Gäsenegården. Idag hyr 
socialförvaltningen stora delar av Gäsenegården. Av den anledningen har  
Tekniska nämnden uppmanat Socialnämnden att blockhyra hela fastigheten. 
 
Socialförvaltningen har meddelat att förvaltningen håller på att se över sitt behov 
av lokalytor och har som mål att kunna centrera sin verksamhet till Hemgården i 
Herrljunga. Detta skulle i så fall innebära att sjuksköterskeexpeditionen, hem-
tjänsten och dagverksamheten skulle försvinna ifrån Gäsenegården 2023. 
 
Endast LSS boende och trygghetslägenheter kommer att utnyttjas vid 2023. Detta 
betyder således att det kommer att vara tomma ytor på Gäsegården. Det återstår 
att se hur fastigheten ska bedrivas framöver.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 47    
 
Information om trafikmätning Vretavägen 

 
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef, informerar om trafikmätning längst 
Vretavägen.  
 
Trafikmätningen initierades efter klagomål från boende om hög hastighet längst 
vägen. Mätningen gjordes i mitten av april och pågick under en veckas tid. Has-
tighetsbegränsningen är förnärvarande 50 km/h på vägen.   
 
Under mätningen passerade totalt 3266 fordon, varav 11 procent, klassades som 
tunga fordon. Medelhastigheten för samtliga fordon under perioden var 45 km/h, 
vilket är lägre än den nuvarande hastigheten på sträckan.  
 
Totalt 1064 fordon hade hastighetsöverträdelser vilket motsvarar 33 procent av de 
fordon som passerade sträckan under perioden. Av de som körde för fort beräk-
nades medelöverträdelsehastigheten till 56 km/h.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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TN § 48 TK 7/2021 206   

 
Månadsuppföljning per april 2021 för tekniska nämnden 

 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen redovisar en prognos med ett marginellt överskott på 50 
tkr. På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning 
fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 
tkr, minskade hyresintäkter för idrottshallarna påverkar fritidsverksamheten nega-
tivt, ytterligare underskott med 150 tkr prognostiseras därför. Fastighetsverksam-
het har under våren haft en vakant tjänst, detta bidrar till ett överskott, prognos 
+200 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som används för att täcka 
upp resterande underskott på fritid. 
 
Utfallet per april visar på ett underskott av intäkter men överskott på samtliga 
kostnadsposter. Nettoavvikelse från budget per april är 1 983 tkr, störst positiv 
avvikelse per april har fastighet följt av förvaltningsledning, fritid har en negativ 
avvikelse på närmare 500 tkr. 
 
Ombudgeteringar från föregående år är nu beslutade och ingår i 2021 års budget. 
Årets investeringsbudget bedöms i nuläget hålla budget på totalen. Några större 
investeringar som löpt under flera år prognostiseras med underskott samtidigt som 
investeringsmedel för Gäsenegården inte kommer att användas under 2021. Äs-
kande om omfördelning mellan dessa investeringsprojekt har beslutats av tek-
niska nämnden och ligger nu hos Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per april 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 april 2021 för tekniska nämnden godkänns. 
______ 
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TN § 49 TK 122/2021 351   

 
Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik-och parke-
ringssituationen vid Eriksbergs skola 

 
Sammanfattning 
Det inkom en motion från Ove Severin den 2021-04-19 om inköp av fastigheten 
ERIKSBERG 4:6 (se bilaga 1) för att på fastigheten kunna tillskapa fler 
parkeringsplatser som personal i skolan och förskolan kan nyttja samt 
avlämningsplatser för de som lämnar barn vid skolan.  Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till tekniska nämnden (KF § 66/2021-04-20).  
 
Inköp utav fastigheten ERIKSBERG 4:6 skulle medföra en kostnad för 
kommunen i samband med fastighetsinköp samt diverse markarbeten för att 
iordningställa ett 20-tal parkeringsplatser. Utvändiga ytor skulle även behöva 
skötsel och förvaltning av kommunen vilket även det medför en ökad kostnad i 
samhällsbyggnadsförvaltningens budget för drift och underhåll. Skolan och 
förskolan har utifrån framtida elevantal heller inte något behov av mer yta vare 
sig in- eller utvändigt vilket medför att fastigheten skulle stå outnyttjad även i 
kommunens ägo.  
 
Genom att se över befintliga ytor på kommunens tomtmark vid skolan skulle det 
istället kunna tillskapas fler platser och bättre ytor för på- och avlämning som inte 
försvårar trafiksituationen för skolbuss eller övrig trafik som passerar förbi 
Eriksberg skola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24 
Kommunfullmäktige § 66/2021-04-20 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen avslås. 
• Kommunfullmäktige förslås ge tekniska nämnden i uppdrag att se över 

och på sikt tillskapa fler avlämningsplatser i anslutning till skolgården vid 
de parkeringsplatser som finns idag. Detta som ett led att generellt för-
bättra trafiksituationen utanför Eriksbergs skola. 

 
Lilli-Ann Grindsiö föreslår att motionen beviljas i sin helhet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Lilli-Ann Grindsiös för-
slag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens för-
slag till beslut.  

 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
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Fortsättning TN § 49 

 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler av-

lämningsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som 
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför 
Eriksbergs skola. 

______ 
 
 
Reservation 
Lilli-Ann Grindsiö (M) reserverar sig mot beslutet.  

 
 
  
 
 

 
  
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 50 TK 67/2021 384   

 
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i 
kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 
Medborgarförslag om utbyggnad av discgolfbanor i Herrljungas två tätorter 
inkom från Fredrik Olsson den 2020-08-31. Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 17/2021-02-23).  
 
Anläggning av två 12 hålsbanor i Herrljungas två tätorter beräknas kosta 400 tkr. 
I beräkningen ingår markarbeten virke, montering ca 80 tkr /bana, inköp av ut-
rustning och projektering, kartor och skyltar mm ca 120 tkr/bana. 
 
En discgolfbana vänder sig till den breda allmänheten, det vill säga en större an-
del av våra medborgare än vad många andra mer krävande aktiviteter. Att skapa 
områden i Herrljunga kommun för aktivitet som förbättrar möjlighet till rekreat-
ion och välbefinnande ger en positiv effekt till medborgare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-25 
Medborgarförslag inkommit 2020-08-31 
Kommunfullmäktige § 114/2020-09-15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget gällande ut-
byggnad av discgolfbanor. 

• Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden 
2022-2024. 
 

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

1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden 

2022–2024. 
_____ 
 
 

 
 
 

 
 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 51 TK 17/2021 384   

 
Startbeslut för utegym 

 
Sammanfattning 
Startbeslut gäller för anläggande av utomhusgym i anslutning till Sportcenters en-
tré. Platsen utanför Sportcenter räcker till för utomhusgym och skolan kan nyttja 
utomhusgymmet på idrottslektioner. Området för den föreslagna placeringen ut-
anför Sportcenter innehåller även fotbollsplan, basketplan, isrink, skateramp och i 
direkt anslutning Herrljunga Sportcenter (placering bilaga 1).  
 
Anläggande av utomhusgym beräknad kostnad ca 200 tkr och totalyta beräknas 
till 100 m2. I investeringsbudget för 2021 finns 200 tkr avsatt för anläggande av 
Utomhusgym.  
 
Utegymmet skapar platser i samhället som främjar folkhälsa och skapar mötes-
platser för gammal som ung för att träffas och träna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-19 
Karta för placering se bilaga 1 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Startbeslut för upprättande av utomhusgym till en kostnad av 200 tkr utan-
för Herrljunga Sportcenter beviljas. 
 

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

1. Startbeslut beviljas för upprättande av utomhusgym till en kostnad av 200 
tkr utanför Herrljunga Sportcenter. 

______ 
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TN § 52 TK 70/2021 385   

 
Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen 

 
Sammanfattning 
Medborgarförslag om fler grillplatser inkom den 2021-02-08 från Yvonne 
Stenqvist. Förslagsställaren önskar fler grillplaster på följande platser: 

• Prästbron-Vedumsvägen 
• Haraberget 
• Grästorpasjön 

  
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning 
(KF § 25/2021-02-23). 
 
Punkt 1: Anlägga en grillplats vid Prästbron/Vedumsvägen en plats för fika och 
grill skapar ytterligare en samlingspunkt ut i naturen för våra medborgare ser tek-
niska nämnden som en positiv lösning. 
 
Punkt 2: Haraberget sköts av Herrljunga Hembygdsförening. Dialog förs med 
förening om upprustning av området. 
 
Punkt 3: Grästorpasjön sköts av Fölene Navet och ligger på privat mark. Därför är 
det inte aktuellt att bygga ytterligare bord och bänkar på denna plats. 
 
Kostnad för anläggande av grillplats vid Prästbron/Vedumsvägen beräknas till 25 
tkr och bedöms rymmas inom ram för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24 
Kommunfullmäktige § 25/2021-02-23 
Medborgarförslag inkommet 2021-02-08 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja punkt 1 i medborgarförslaget att an-
lägga grillplats vid Prästabron/Vedumsvägen.  

• Kommunfullmäktige föreslås avslå punkt 2 och 3 i medborgarförslaget. 
 

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

1. Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid 
Prästabron/Vedumsvägen beviljas. 

2. Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås. 
______ 
 Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 53 TK 135/2021 384   

 
Ansökan om kommunalt föreningsstöd från Hudene Hembygds-
förening 

 
Sammanfattning 
Hudene hembygdsförening inkom med ansökan 2021 för anläggande av Grillkåta 
vid Hyberget. 
 
Hudene Hembygdsförening har under flera år verkat för att leva upp till devisen 
“Hudene – Kommunens Pärla". Många projekt har blivit uppskattade och omta-
lade, även i massmedia. I oktober 2018 inköptes och monterades en grillhydda i 
anslutning till pulkabacken på Hyberget i Hudene. Detta för att föräldrar och 
allmänheten skulle få en bättre miljö till övriga aktiviteter i hembygdsparken, bl a 
barnens åkningar i backen, vandringsleder, mountainbikebanor m m. '--, Detta 
blev mycket populärt och nu har även Coronapandemin ökat trycket på att an-
vända grillhyddan året runt. Därför har styrelsen beslutat att anskaffa ytterligare 
en likadan grillhydda och införa någon enkel form av bokningssystem för att 
minska risken att det skall vara upptaget när man kommer dit. Hembygdsför-
eningen har i år också byggt en godkänd mulltoa i anslutning till backen och 
grillplatsen eftersom området nästan dagligen används av barnen i Hudene skola 
 
Total kostnad beräknas till 74 800 för anläggande av en extra grillkåta vid Hyber-
get. Hyberget är en populär plats för många medborgare, det är viktigt att skapa 
mötesplatser utomhus i Herrljunga kommun där medborgare kan träffas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-02 
Ansökan inkommen 2021-05-18 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Hudene Hembygdsförening beviljas föreningsstöd med 17 tkr för anläg-
gande av grillkåta vid Hyberget. 
 

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

1. Föreningsstöd med 17 tkr för anläggande av grillkåta vid Hyberget  
beviljas. 

______ 
 
 
 
 Expedieras till: Hudene Hembygdsförening  
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TN § 56 KS 24/2021 351   

 
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927 mel-
lan Eggvena skola och Fölene kyrka 

 
Sammanfattning 
Den 25 januari 2021 inkom Ronny Norrman med ett medborgarförslag om att 
kommunen utreder kostnaderna för och beslutar om byggnation av cykelväg längs 
med väg 1927 mellan Eggvena skola och Fölene Kyrka. Föreslagen sträckning 
berör statligt vägnät. Kommunen har inte rådighet att i egen regi bygga utmed 
statligt vägnät utan får vart fjärde år möjlighet att ansöka om åtgärder. Byggnat-
ion finansieras till 50% av kommunen. Senast prioriterades föreslagen sträckning 
som tredje prioritet i kommunens inspel, och ingick som en delsträcka i det som 
prioriterades i andra hand. Kostnaden uppskattades preliminärt till 30,5 miljoner 
kronor.  
 
Utanför vägområde har kommunen möjlighet att bygga cykelväg i egen regi och 
behöver då inte heller följa de krav som finns för statligt vägnät. Cykelvägen får 
då inte påverka statlig väg gällande geoteknik, vattenavrinning eller annat.  
Förvaltningarna föreslår att motionen avslås med hänsyn till att föreslagen sträck-
ning inte är genomförbar i kommunal regi. Kostnaden måste därför utredas av 
Trafikverket, och detta har inte prioriterats i den regionala processen. 
I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät på landsbygden. För-
valtningen menar att aktuellt behov, att på ett säkrare sätt än idag knyta samman 
Eggvena med Herrljunga tätort för oskyddade trafikanter, bör utredas tillsammans 
med övriga behov när kommunens cykelstrategi uppdateras. Lämplig sträckning 
kan då utredas om behovet bedöms vara prioriterat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-06 
Karta på föreslagen sträcka 
Medborgarförslaget inkommet 2021-02-23 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänsyn till att 
föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap. 
 

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

1. Medborgarförslaget avslås. 
______ 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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TN § 57 TK 144/2021 351   

 
Initiativärende – korrigering av felaktigheter gällande parke-
ringsskyltar längs med Storgatan 

 
Sammanfattning 
Patrich Hällfärdsson (SD) inkom den 2021-05-24 med ett initiativärende om att 
åtgärda felskyltning vid parkeringspaltser för funktionshindrade med 
parkeringstillstånd.  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Patrich Hällfärdsson (SD) inkommet 2021-05-24 
 
Förslag till beslut 
Patrich Hällfärdsson (SD) föreslår följande: 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.d. tekniska förvaltningen) får i uppdrag 
att korrigera felaktigheter i skyltningen längsmed Storgatan, för parke-
ringsplatser avsedda för funktionshindrade med parkeringstillstånd. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inventera och säkerställa 
att eventuella andra felaktigheter rättas utefter de lokala trafikföreskrifter-
na. 

 
Ordföranden föreslår att förslag punkt ett utgår med motiveringen att inventering-
en bör ske innan åtgärder sätts igång.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Patrich Hällfärdssons (SD) förslag till beslut med ordfö-
randens ändringsförslag antas och finner att så sker. 
 
Tekniska nämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.d. tekniska förvaltningen) får i uppdrag 
att inventera och säkerställa att eventuella andra felaktigheter rättas utefter 
de lokala trafikföreskrifterna. 

______ 
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TN § 59 
 
Meddelande  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11  

FSG-protokoll 
 
Svar på medborgarförslag om att flytta ut 
Orraholmens område ur kommunens skogs-
bruksplaner 
Beslut KF § 45/2021-04-20 
 
Hantering av nämndernas över-respektive 
underskott från 2020  
Beslut KF § 52/2021-04-20 
 
Ombudgetering av investeringar 2020 för 
Herrljunga kommun 
Beslut KF § 53/2021-04-20 
 
GIS-strategi 
Beslut KS § 46/2021-03-22 
 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval i tek-
niska nämnden 
Beslut KF § 60/2021-04-20 
 
Geodataplan 
Beslut KS § 47/2021-03-22 
 
Svar på medborgarförslag angående utegym i 
Herrljunga stadspark 
Beslut KF § 33/2021-03-22 
 
Uppföljning av internkontroll 2020 för samt-
liga nämnder 
Beslut KS § 74/2021-04-26 
 
Protokoll från kommunala pensionärs-och 
funktionshinderrådet 
 
Beslut från Konkurrensverket om gymverk-
samhet 
 

. .. 
 
TK 154/2021 
 
 
 
 
TK 3/2021 
 
 
 
TK 4/2021 
 
 
 
TK postlista 5/2021 
 
 
TK  postlista 7/2021 
 
 
 
TK postlista 6/2021 
 
 
TK 161/2020 
 
 
 
TK 27/2019 
 
 
 
TK postlista 8/2021 
 
 
TK 273/2020 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
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TN § 60 

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-02-23 – 2021-06-01 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______ 
 

    
    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Anmälan av delegationsbeslut 

under perioden 2021-02-23 – 2021-06-01 
 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos tekniska förvaltningen, kom-
munhuset, Herrljunga.  
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