SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN

2020-06-04

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Fredrik Svensson (KD)
Lilli-Ann Grindsiö (M)
Magnus Fredriksen (S) tjg. ers. för Jan Bengtsson (S)

Personal
Jenny Andersson, controller §§ 51-54
Ulf Wedin, teknisk chef
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef
Irene Andersson, kostchef §§ 51-54
Peter Friman, tf. fritidschef §§ 51-55
Fam Sundquist, nämndsamordnare
Tobias Odsvik, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef §§ 51-54
Birgitta Saunders, föreningsutvecklare, §§ 51-52

Övriga deltagare

Jarl Barkenfelt (S)

Utses att justera

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-06-05, kl.11.00

Justeringens
plats och tid
Sekreterare

Paragrafer

Fam Sundquist

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Jarl Barkenfelt (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokoll

Underskrift

Sid 1

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00 – 15.35

Plats och tid

Underskrifter

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
2020-06-04
2020-06-05

Datum för
anslags nedtagande

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

2020-06-27

51- 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Sid 2

Innehållsförteckning
§ 51 Förvaltningen informerar ............................................................................................3
§ 52 Information om kostnadsberäkning för åtgärder i Storgatan ............................5
§ 53 Månadsuppföljning per 2020-04-30 för tekniska nämnden ..............................6
§ 54 Investeringsstöd till Herrljunga Scoutkår för ansökan om anslutning till
kommunalt vatten ........................................................................................................7
§ 55 Beslut om att utse årets ungdomsledare 2020 .......................................................8
§ 56 Svar på medborgarförslag om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar
inom tätorter ..................................................................................................................9
§ 57 Uppdrag om utredning av stadsparken utifrån beviljad bidrag från Boverket
.........................................................................................................................................10

§ 58 Meddelanden .................................................................................................................11
§ 59 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-04-22 – 2020-05-28
.........................................................................................................................................12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-04

TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 3

TN § 51

Förvaltningen informerar
Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande:
• Budgeten för tekniska nämnden är i balans.
• Sjukfrånvaro på tekniska förvaltningen är under kontroll trots den
rådande omständigheten.
• Det är många skriverier i media om Orraholmen som bygger på
felaktiga grunder. Efter sommaren kommer förvaltningen att ha möte med
föreningar med fokus på de 20 områden från skogsbruksplanen.
• Närliggande kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda har
startat upp ett gemensamt arbete gällande stationsområdena. Syftet är att
höja säkerheten samt minska förstörelse i kommunernas tågstationsområden. Uppstartsmötet sker i september.
• Den 11 juni 2020 är det visionsdag för tekniska nämnden. Inbjudan är
utskickad till samtliga ledamöter i nämnden och ledamöterna uppmanas
att delta på mötet.
• Granskning av upphandling och inköpsverksamheter för hela kommunen
pågår. Förvaltningschef har deltagit genom intervju i granskningsprocessen.
• Boverket har tidigare beviljat bidrag för grönytor i syfte att öka eller utveckla stadsgrönska i kommunen. Bidraget går ut 2021. För att bidraget
ska användas på det bästa sättet behövs ett uppdrag från nämnden.
• Just nu pågår arbete med bildande av samhällsbyggnadsförvaltning,
sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltning. Rekrytering av samhällsbyggnadschef är i slutfasen och fullmäktigeberedning bereder hur den politiska organisationen ska se ut.
Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:
• Det råder fortfarande tallriksservering på skolmatsalar och Nyhaga
restaurang är fortsatt stängd.
• Under semestertiden arbetar skolans kockar inom äldreomsorgens kök
därför behövs det få vikarier vilket minskar kostnaden för personal.
• Upphandling för köksmaterial pågår.
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande:
• Ordinarie driftarbeten för säsongen samt planerande underhållsarbete av
gator pågår.
• Upphandling av nya gator, gång- och cykelväg samt va-ledningar av
Ölltorps industriområde pågår.
Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:
• Det har genomförts olika typer av utbildningar inom lokalvården. Kostnaden finansieras från beviljande bidrag som verksamheten har ansökt om.
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Fortsättning TN § 51
•

Förbrukningsmaterial för lokalvården beställdes i god tid innan nytt avtal
tecknades med Procurator. Tack vare de tidiga beställningarna har
har lokalvården kunnat bedriva sin verksamhet som vanligt. Blir det
leveranstopp i höst/vinter är nu ett ”krislager” upplagt för att klara det.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande;
• Fastighetschefen presenterar sig för nämnden och han hälsas välkommen.
• Det pågår arbete med planerade underhållsåtgärder på fastigheterna, bland
annat takbyte på Hemgården, omklädningsrum på Horsbyskolan med
mera.
Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande;
• Upphandling av gymutrustning är snart i slutfasen.
• Virtuell tipspromenad i Herrljunga och Ljung/Annelund.
• Sommarsimskola sker V 26, 32 och 33, totalt tre veckor.
Birgitta Saunders, föreningsutvecklare, informerar nämnden om följande:
• Föreningsutvecklaren presenterar sig för nämnden och redogör kort om
sitt uppdrag, kopplat till tekniska nämnden. I uppdraget ingår bland annat
handläggning av lotterier och föreningsstöd, samordning av Nattkoll tillsammans med folkhälsoutvecklare, med mera.
Informationen läggs till handlingarna.

_____
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TN 52
Information om kostnadsberäkning för åtgärder i Storgatan
Sammanfattning

Claes-Håkan Elvestén, gatu- och parkchef informerar nämnden om kostnadsberäkning av alternativa underhålls- och förbättringsåtgärder i Storgatan, Herrljunga. Det finns två olika alternativ att tillgå. Slutsumma till alternativ ett ligger
på 2 610 mkr och 1 486 mkr för altivernativ två.
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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TK 15/2020 206

Månadsuppföljning per 2020-04-30 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar en budget i balans.
Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska
vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet.
Vakanser under förvaltningsgemensamt bidrar till ett överskott som kan täcka
tvättens underskott.
Gata/park redovisar för perioden överskott då vintern 2019-2020 var mild.
Prognosen läggs ändå +- 0 då en stor del av året kvarstår. Möjlighet finns till
överskott om även slutet av året blir mild och snöfattig.
Fastighetsverksamheten redovisar också ett överskott för perioden. Utförda underhåll har inte fakturerats i någon större omfattning per april.
Fritidsverksamheten förlorar intäkter på grund av Corona pandemin. Uppgörelsen
angående gymredskap kostade mer än beräknats och belastar utfallet.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Månadsuppföljning per den 2020-04-30 för tekniska nämnden godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Månadsuppföljning per den 2020-04-30 för tekniska nämnden godkänns.
______
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TK 280/2019 387

Investeringsstöd till Herrljunga Scoutkår för ansökan om anslutning till kommunalt vatten
Sammanfattning
Ansökan om investeringsstöd har inkommit från Herrljunga Scoutkår. Ansökan
avser möjligheten att få in kommunalt vatten i fastigheten. Fastigheten där
föreningen bedriver sin verksamhet arrenderas sedan 2011-09-28 av Herrljunga
Kommun. Sedan Herrljunga Scoutkår tillträdde fastigheten har de haft problem
med vattnet från den grävda dricksvattenbrunnen. Föreningens lokal nyttjas av
barn och ungdom och denna investering var en förutsättning för den fortsatta
verksamheten.
För den fortsatta verksamheten som Herrljunga Scoutkår bedriver med aktiva
barn och ungdomar är det viktigt med möjligheten till bra dricksvatten som inte
innehåller höga halter av järn och mangan för att fortsättningsvis kunna bedriva
en säker och bra verksamhet med möjlighet till bra dricksvatten. En anslutning till
kommunalt vatten berikar föreningens möjligheter till kvalitativa lokaler samt
möjligheten att uthyra lokalen för evenemang.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13
Regler för stöd till föreningslivet
Ansökningshandlingar ankom 2019-11-25
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Tekniska nämnden beslutar att bevilja ett investeringsstöd på 20 000 kr till
Herrljunga Scoutkår för deras ansökan för en anslutning till kommunalt
vatten.
Lilli-Ann Grindsiö (M) föreslår att Herrljunga Scoutkår beviljas 30 % av ansökt
summa, motsvarande 22 500 kr, för anslutning till kommunalt vatten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med Lilli-Ann Grindsiös (M) förslag till beslut.
Tekniska nämndens beslut
1. Investeringsstöd på 22 500 kr beviljas till Herrljunga Scoutkår för
anslutning till kommunalt vatten.
______
Expedieras till:
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DNR TK 105/2020 109

Beslut om att utse årets ungdomsledare 2020
Sammanfattning
Tekniska nämnden utser årligen pris till årets ungdomsledare. Inför 2020 finns 3
inkomna nominerade förslag;
•
•
•

Katti Ölvebo och Rickard Jakobson har ett visat ett stort engagemang som
tränare för bland annat tjejer i 10-års ålder för föreningen IK Frisco.
Karin Hernbo är verksam i Herrljunga Scoutkår där hennes huvudsakliga
uppgift är att vara ledare för ”spårarscouter” barn i årskurs 2 och 3.
Jonathan Svennberg är ungdomsledare i Equmeniakyrkan där han bland
annat ansvarar för aktiviteter på fredagskvällar för ungdomar från årkurs
7-9.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-16
Nominering av: Katti Ölvebo / Rickard Jakobson daterad 2020-04-29
Nominering av: Karin Hernbo daterad 2020-05-14
Nominering av: Jonathan Svennberg daterad 2020-05-14
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Namn Efternamn utses till årets ungdomsledare 2020.
Fredrik Svensson (KD), Jarl Barkenfelt (S), Henri Andreasson (C) och Magnus
Fredriksen (S) föreslår att Jonathan Svennberg utses till årets ungdomsledare för
2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om att Jonathan Svennberg utses till årets ungdomsledare
2020 och finner att så sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Jonathan Svennberg utses till årets ungdomsledare 2020.
_____
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TK 123/2020 351

Svar på medborgarförslag om ökad tillgänglighet av sittplatser
eller bänkar inom tätorter
Sammanfattning
2020-03-24 inkom Birgitta Larsson med ett medborgarförslag om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar inom tätorterna. Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till tekniska nämnden för beredning. Förslagsträllaren föreslår att
sittplatser/bänkar placeras utefter Storgatan mellan Apoteket och Haraberget, efter
Ringleden samt Alingsåsvägen mot Östergården i Herrljunga. Sittplatser/bänkar
placeras också efter gång och cykelvägen mellan Ljung/Annelund samt på övriga
platser för att underlätta för gående
Förvaltningen anser att förslaget är bra för medborgarna och att det ligger inom
förvaltningens uppdrag. Ökat antal bänkar möjliggör ökad rörlighet och underlättar för äldre att ta pauser under promenader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-20
Kommunfullmäktige § 72/2020-05-11
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget beviljas och förvaltningen tar med kostnaderna i
kommande budgetarbete.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Medborgarförslaget beviljas och förvaltningen tar med kostnaderna i
kommande budgetarbete.
______

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-04

TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 10

TN § 57
Uppdrag om utredning av stadsparken utifrån beviljad bidrag
från Boverket
Sammanfattning
Boverket har beviljat Herrljunga kommun statsbidrag för projektet Herrljunga
Stadspark. Förvaltningens avsikt är att i första hand fokusera på lekplatser runt
om i kommunen. Bidraget går ut sommaren 2021 och förvaltningen behöver
komma igång med arbetet. För att det beviljade bidraget ska användas på bästa
möjliga sätt behöver nämnden ge ett uppdrag till förvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda stadsparken utifrån
lekplatsbehov och utifrån den ekonomiska möjligheten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Tekniska nämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda stadsparken utifrån lekplatsbehov
och den ekonomiska möjligheten..
______
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:
NR Meddelandeförteckning

DNR

1

Framtagning av jämförelseunderlag om kostnader för portionspriser
Beslut KF § 220/2020-05-11

TK 303/2019

2

Revidering av kostpolicy
Beslut KF § 66/2020-05-11

TK 271/2019

3

FSG-protokoll

Pärm i närarkiv

4

Delegationsbeslut om reviderad attestlista

TK 29/2019

Tekniska nämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-04

TEKNISKA NÄMNDEN

Sid 12

TN § 59
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2020-04-22 – 2020-05-28
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr
1

Delegeringsbeslut

DNR

Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020-04-22 – 2020-05-28

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

Tekniska nämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
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