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§ 65 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om att corona situationen för förvaltningen 

varit låg under hela våren. 

Vi kommer ha digitala möten under augusti månad, med en förhoppning om 

fysiska möten därefter.  

Johanna Svensson (S) frågar förvaltningchefen om han hört något om det 

förslag som kommer från den politiska majoriteten, angående en ny politisk 

organisation för år 2023-2025. Där står bl.a. att tekniska nämnden ska ligga 

som ett utskott under Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har inte hört 

något om detta förslag. 

Förvaltningschefen tackar för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig 

sommar.  

 

Underlag 

Arbetsutskottet § 46/2021 
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§ 66 Dnr 2020/00339  

Information om ekonomi 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningsekonomen informerar om förvaltningsrapport maj 2021. 

Det finns en del förändringar, minskade interhyror och budgetväxlingen som 

görs i augusti.  

 

Underlag 

Arbetsutskottet § 47/2021 
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§ 67 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalstrategen informerar om att 2 företag beviljats hyresrabatt med 

anledning av pågående covid -19 pandemin för perioden 1 januari 2021 - 31 

mars 2021. Tekniska nämnden kommer belastas med 62.000 kronor för 

dessa rabatter.  

Fastighetschef informerar om att kompletteringen till Ishallens förstudie nu 

är klar.  

Information lämnades om uppsägning av hyresavtal. 

Information lämnades om Odensbergsskolan. Utvärdering av anbud pågår 

just nu. Det kan bli tal om ett extra insatt nämndsmöte under v. 26.  

 

Underlag 

Arbetsutskottet § 48/2021 
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§ 68 Dnr 2021/00137  

Beslut av antagande av riktlinje hyressättning 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta Riktlinje för hyressättning. 

2 Riktlinjen träder i kraft 2021-07-01 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har givit förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på 

en reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning.  

Det i detta ärende aktuella dokumentet, Riktlinje för hyressättning, är ett av 

fyra dokument som berörs i denna process. De övriga tre är, Policy för lokal-

försörjning och projektinvesteringar (beslutas av kommunfullmäktige), 

Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommun-

styrelsen) och Policy för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av 

kommunfullmäktige).  

En arbetsgrupp med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningsekonomer från 

samtliga nämnder har arbetat fram detta förslag till riktlinje. 

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder och efter revidering har 

slutligt förslag tagits fram.  

 

Syftet med internhyressystemet är att: 

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde 

bevaras 

- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service 

- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid 

- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar och 

lokalanpassningar 

- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att riktlinjen tydliggör kommunens interna 

hyressättning samt kommunens principer för hyressättning vid uthyrning av 

kommunägda lokaler till externa hyresgäster. Tillsammans med 

gränsdragningslistan ger riktlinjen en god förståelse och utgör ett stöd för 

alla förvaltningar i lokalfrågor. 
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Riktlinjen ger ett mer transparent förhållande mellan fastighetsavdelningen 

och berörda förvaltningar när det kommer till hyresnivåer, uppsägningstider 

och vilka delar som ingår i hyran.  Riktlinjen tydliggör också vilka 

budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av lokaler innebär för 

inblandade förvaltningar och hur tomhyror hanteras. 

 

Riktlinjen för hyressättning ska gälla från och med 2021-07-01. 

  

Finansiering 

Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska 

nämnden, kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. 

Styrdokumentet ska bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler 

och service samt underlätta kommunens långsiktiga lokalförsörjningsarbete 

och därmed ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort. 

 

Underlag 

Arbetsutskottet § 49/2021 

Riktlinje för hyressättning 

Remissvar från nämnderna       

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Fastighetschefen, Jan Aurén 

Lokalstrateg, Cecilia Nordh            

Alla nämnder            


 J

S,
 V

W
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
27

46
10

60
5



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 Dnr 2021/00149  

Besvarande av remiss Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att bifalla remissen.  

Bakgrund 

HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  

 

Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 

dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från kommun-

fullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy för 

arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 

upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 

dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 

samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen.  Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 

riktlinjer och rutiner.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att vi ställer oss bakom Policyn för arbetsmiljö 

och hälsa.   

Finansiering 

Inom tekniska nämndens ram. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 50/2021 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 

Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa  

Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa.  

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 70 Dnr 2021/00155  

Kommunrevisionens granskning av rutiner, 
ansvarsfördelning och kommunikation kring 
upphandling av matavfall till biogasanläggningen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande under 

rubriken förvaltningens bedömning till kommunrevisionen.       

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna tillför en protokollsanteckning. 

 

Socialdemokraterna i Tekniska nämnden kommer att ta ansvar för det som 

regleras i Tekniska nämndens reglemente och följa utvecklingen av 

matavfallsfrågan i Tekniska nämnden. 

 

Vad det gäller insynen i AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg) där 

oppositionen inte har någon insyn och där stora delar av samarbete kring 

avfallsfrågor sker, får den nuvarande majoriteten ta på sig ansvaret för 

bevakningen av dessa frågor. 

  

Bakgrund 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

områdena rutiner, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende 

upphandling av matavfall. 

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 

 att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka 

upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera 

rutinerna.  

 att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som 

åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande 

biogasverksamheten. 

 att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår 

i drift av biogasanläggningen 

 att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all 

verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals 

frånvaro. 
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 att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att 

policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga 

upphandlingar. 

 att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i Avfall Östra 

Skaraborg har ett ansvar att säkerställa att frågor av intresse för 

Falköpings kommun följs upp samt att viktig information delges 

berörda verksamheter. 

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 

och tekniska nämnden för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder 

nämnderna avser att genomföra. 

 

Förvaltningens bedömning 

Enligt Tekniska nämndens reglemente ska nämnden enligt §3 ”ansvara för 

drift av anläggningarna för biogas och biogödsel”. KPMG gör bedömningen 

att det ingår i driften att det finns rötbart material att tillgå dock är detta inte 

tydligt formulerat i reglementet. Vidare görs bedömningen att på grund av 

beloppsgränsen för direktupphandling åligger ansvaret för upphandling 

tekniska nämnden och kan inte ses som ett verkställighetsbeslut.  

Kommunjuristen utredde reglementet våren 2020 och kom fram till att 

upphandlingar av matavfall inte reglerades i reglementet mellan 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden men att ansvaret  borde ligga på 

tekniska nämnden då driften är delegerad dit.  

I praktiken har ansvarsområdena för biogas och biogödsel varit uppdelad 

mellan tjänstepersoner på kommunstyrelsen och tekniska enligt nedan: 

Tekniska nämnden: 

 Drift och process 

 Miljötillstånd och övriga tillstånd gällande drift 

 Tillsynsbesök och myndighetskontakter enligt ovan 

 Egenkontroll för verksamheten 

 Personal- och arbetsmiljöansvar 

 Ekonomisk  uppföljning och redovisning 

Kommunstyrelsen: 

 Strategisk utveckling och omvärldsbevakning 

 Ansökan av statliga investeringsbidrag 

 Ansökan av produktionsstöd 

 Kontakter och uppföljning med AÖS 
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 Kontakter och uppföljning med Göteborg Energi 

  Återrapportering till kommunstyrelsen 

Slutsatsen är att det är mycket viktigt att tekniska nämndens reglemente 

förtydligas gällande vad som ingår i drift av biogasanläggningen. Det är även 

mycket viktigt att säkra upp personal så resurser och kompetens finns såväl 

hos tekniska nämnden för drift som strategiskt hos kommunstyrelsen. Det 

krävs också resurser för att omvärldsbevaka biogasbranschen för att kunna 

vara med och vinna kommande upphandlingar och att säkra rötbart material 

till anläggningen. Alternativt kan kommunen teckna samarbetsavtal med 

någon av branschens materialhanterare om bevakning av upphandlingar och 

leverans av rötbart material. Samarbetsavtal med materialhanterare bör dock 

vägas kostnadsmässigt mot egen bevakning. Kommunen bör fortlöpande 

föra en dialog med AÖS medlemskommuner samt andra närliggande 

kommuner om framtida samarbete gällande matavfallsbehandling. 

  

Finansiering 

Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget. 

 

Underlag  

Arbetsutskottet § 51/2021 

Biträdande VA-chefs tjänsteutlåtande 

Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01 

Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25           

  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 
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§ 71 Dnr 2021/00161  

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 

taxeförslag.  

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2022 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 2,4 % 

på levererat vatten till 2022 och överväger att höja med ca 4,5 % per år i 

framtiden för att klara att investera i anläggningar för att säkra leverans och 

kvalitet. Ökade kostnader för löner samt interna och externa tjänster ökar 

också med cirka 3%. Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt 

på ledningsnätet belastar kapitalkostnaderna vilket tillsammans innebär att 

taxan behöver höjas med 5 %. Förslaget ligger i nivå med branschorganet 

Svenskt vattens rekommendation om årlig höjning om 4,1% för att inte 

hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Förslaget 

innebär en höjning med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A 

(villa) och för typhus B (lägenhet) 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 

Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 652 kr per 

månad och för typhus B 407 kr per månad inklusive moms enligt 2020 års 

taxa.  

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömmer att taxan behöver höjas med 5 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte 

underskott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att 

finansiera detta. 

Finansiering 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Underlag 

Arbetsutskottet § 52/2021 

VA-chefens tjänsteutlåtande 

Bilaga taxeförslag 
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Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

VA-chefen   
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§ 72 Dnr 2021/00162  

Antagande av riktlinje för kvalitet gällande Falköpings 
Biogas 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinje Kvalitet för Falköping 

Biogas.  

Bakgrund 

Falköping Biogas genomgår för närvarande kvalificeringsår för certifiering 

enligt SPCR120. Certifieringen är utarbetat av branschorganet Avfall 

Sverige för att säkerställa kvalitet på biogödsel vid rötning av matavfall och 

annat lättnedbrytbart organiskt material, för framställning av biogas och 

biogödsel genom rötning. Anläggningens biogödsel är idag godkänd för att 

användas i EU-ekologisk odling men kan efter godkännande enligt SPCR120 

även ansöka om godkännande enligt KRAV. Som ett led i certifieringen ska 

en kvalitetshandbok upprättas i vilken en kvalitetspolicy ska ingå.  

Bifogad riktlinje har tagits fram för att vara ett styrande dokument enligt 

certifieringsreglerna och ska för att vara giltigt antas av Tekniska nämnden. 

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden beslutar anta riktlinjen.  

Finansiering 

Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 53/2021 

VA-chefens tjänsteutlåtande 

Riktlinje kvalitet för Falköpings Biogas 
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§ 73 Dnr 2020/00344  

Anmälningsärenden 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Underlag 

 Förteckning över anmälningsärenden juni.     
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§ 74 Dnr 2020/00345  

Anmälan om delegationsbeslut 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Underlag 

 Förteckning anmäldan delegationsbeslut juni 

Anmälda delegationsbeslut juni     
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§ 75 Dnr 2021/00004  

Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Vanja Wallemyr (C) informerar om att det har varit ett presidiemöte med 

Kultur och Fritidsnämnden. På mötet disktuerades det bl.a. om ishallen och 

enhet Platåbergen.  

Johanna Svensson (S) önskar att dessa möten kommer ske kontinuerligt 

framöver, då det är ett bra forum för diskussion.  
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§ 76 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Under punkten fanns inget att behandla. 

Vanja Wallemyr (C) tackar alla för ett gott arbete under våren och önskar 

alla en trevlig sommar. 

Johanna Svensson (S) önskar detsamma till alla från oppositionens sida. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15 - 14:35 


Beslutande Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
 


Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Mikael Lund (SD) tj.gör.ers. 


Ersättare 


 


Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Jacob Kahrs (M) 
Henrik Sjöberg (S) 
Johan Aldén (C) 
Roland Wanner (MP) 
 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Jan Aurén, fastighetschef 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Stig Säll, biträdande VA-chef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Kerstin Johnsson, kostchef 
Solveig Pettersson, städchef 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 


Justerare Johanna Svensson 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer  


 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 65-76 


Ordförande Vanja Wallemyr 


Justerare  Johanna Svensson, föreslås 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Tekniska nämnden 


Sammanträdesdatum 2021-06-21 


Justeringsdatum 2021-06-23 


Anslaget är uppsatt  2021-06-24 – 2021-07-15  


Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Anna-Karin Andersson 
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§ 65 Dnr 2020/00341  


Förvaltningschef informerar 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningschefen informerar om att corona situationen för förvaltningen 


varit låg under hela våren. 


Vi kommer ha digitala möten under augusti månad, med en förhoppning om 


fysiska möten därefter.  


Johanna Svensson (S) frågar förvaltningchefen om han hört något om det 


förslag som kommer från den politiska majoriteten, angående en ny politisk 


organisation för år 2023-2025. Där står bl.a. att tekniska nämnden ska ligga 


som ett utskott under Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har inte hört 


något om detta förslag. 


Förvaltningschefen tackar för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig 


sommar.  


 


Underlag 


Arbetsutskottet § 46/2021 
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§ 66 Dnr 2020/00339  


Information om ekonomi 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningsekonomen informerar om förvaltningsrapport maj 2021. 


Det finns en del förändringar, minskade interhyror och budgetväxlingen som 


görs i augusti.  


 


Underlag 


Arbetsutskottet § 47/2021 
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§ 67 Dnr 2020/00340  


Aktuella lokalfrågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Lokalstrategen informerar om att 2 företag beviljats hyresrabatt med 


anledning av pågående covid -19 pandemin för perioden 1 januari 2021 - 31 


mars 2021. Tekniska nämnden kommer belastas med 62.000 kronor för 


dessa rabatter.  


Fastighetschef informerar om att kompletteringen till Ishallens förstudie nu 


är klar.  


Information lämnades om uppsägning av hyresavtal. 


Information lämnades om Odensbergsskolan. Utvärdering av anbud pågår 


just nu. Det kan bli tal om ett extra insatt nämndsmöte under v. 26.  


 


Underlag 


Arbetsutskottet § 48/2021 
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§ 68 Dnr 2021/00137  


Beslut av antagande av riktlinje hyressättning 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att anta Riktlinje för hyressättning. 


2 Riktlinjen träder i kraft 2021-07-01 


Bakgrund 


Kommunstyrelsen har givit förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på 


en reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning.  


Det i detta ärende aktuella dokumentet, Riktlinje för hyressättning, är ett av 


fyra dokument som berörs i denna process. De övriga tre är, Policy för lokal-


försörjning och projektinvesteringar (beslutas av kommunfullmäktige), 


Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommun-


styrelsen) och Policy för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av 


kommunfullmäktige).  


En arbetsgrupp med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och 


kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningsekonomer från 


samtliga nämnder har arbetat fram detta förslag till riktlinje. 


Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder och efter revidering har 


slutligt förslag tagits fram.  


 


Syftet med internhyressystemet är att: 


- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde 


bevaras 


- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service 


- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid 


- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar och 


lokalanpassningar 


- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 


 


Förvaltningens bedömning 


Det är förvaltningens bedömning att riktlinjen tydliggör kommunens interna 


hyressättning samt kommunens principer för hyressättning vid uthyrning av 


kommunägda lokaler till externa hyresgäster. Tillsammans med 


gränsdragningslistan ger riktlinjen en god förståelse och utgör ett stöd för 


alla förvaltningar i lokalfrågor. 
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Riktlinjen ger ett mer transparent förhållande mellan fastighetsavdelningen 


och berörda förvaltningar när det kommer till hyresnivåer, uppsägningstider 


och vilka delar som ingår i hyran.  Riktlinjen tydliggör också vilka 


budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av lokaler innebär för 


inblandade förvaltningar och hur tomhyror hanteras. 


 


Riktlinjen för hyressättning ska gälla från och med 2021-07-01. 


  


Finansiering 


Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska 


nämnden, kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. 


Styrdokumentet ska bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler 


och service samt underlätta kommunens långsiktiga lokalförsörjningsarbete 


och därmed ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort. 


 


Underlag 


Arbetsutskottet § 49/2021 


Riktlinje för hyressättning 


Remissvar från nämnderna       


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Fastighetschefen, Jan Aurén 


Lokalstrateg, Cecilia Nordh            


Alla nämnder            
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§ 69 Dnr 2021/00149  


Besvarande av remiss Policy för arbetsmiljö och hälsa 


Tekniska nämndens beslut 


1   Tekniska nämnden beslutar att bifalla remissen.  


Bakgrund 


HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 


hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  


 


Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 


dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 


arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från kommun-


fullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy för 


arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 


upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 


dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 


samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  


Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 


centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 


gruppen.  Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 


nämnds förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 


riktlinjer och rutiner.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att vi ställer oss bakom Policyn för arbetsmiljö 


och hälsa.   


Finansiering 


Inom tekniska nämndens ram. 


Underlag 


Arbetsutskottet § 50/2021 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 


Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa  


Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa.  


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 70 Dnr 2021/00155  


Kommunrevisionens granskning av rutiner, 
ansvarsfördelning och kommunikation kring 
upphandling av matavfall till biogasanläggningen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande under 


rubriken förvaltningens bedömning till kommunrevisionen.       


Protokollsanteckning 


Socialdemokraterna tillför en protokollsanteckning. 


 


Socialdemokraterna i Tekniska nämnden kommer att ta ansvar för det som 


regleras i Tekniska nämndens reglemente och följa utvecklingen av 


matavfallsfrågan i Tekniska nämnden. 


 


Vad det gäller insynen i AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg) där 


oppositionen inte har någon insyn och där stora delar av samarbete kring 


avfallsfrågor sker, får den nuvarande majoriteten ta på sig ansvaret för 


bevakningen av dessa frågor. 


  


Bakgrund 


På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 


områdena rutiner, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende 


upphandling av matavfall. 


Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 


 att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka 


upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera 


rutinerna.  


 att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som 


åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande 


biogasverksamheten. 


 att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår 


i drift av biogasanläggningen 


 att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all 


verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals 


frånvaro. 
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 att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att 


policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga 


upphandlingar. 


 att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i Avfall Östra 


Skaraborg har ett ansvar att säkerställa att frågor av intresse för 


Falköpings kommun följs upp samt att viktig information delges 


berörda verksamheter. 


Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 


och tekniska nämnden för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder 


nämnderna avser att genomföra. 


 


Förvaltningens bedömning 


Enligt Tekniska nämndens reglemente ska nämnden enligt §3 ”ansvara för 


drift av anläggningarna för biogas och biogödsel”. KPMG gör bedömningen 


att det ingår i driften att det finns rötbart material att tillgå dock är detta inte 


tydligt formulerat i reglementet. Vidare görs bedömningen att på grund av 


beloppsgränsen för direktupphandling åligger ansvaret för upphandling 


tekniska nämnden och kan inte ses som ett verkställighetsbeslut.  


Kommunjuristen utredde reglementet våren 2020 och kom fram till att 


upphandlingar av matavfall inte reglerades i reglementet mellan 


kommunstyrelsen och tekniska nämnden men att ansvaret  borde ligga på 


tekniska nämnden då driften är delegerad dit.  


I praktiken har ansvarsområdena för biogas och biogödsel varit uppdelad 


mellan tjänstepersoner på kommunstyrelsen och tekniska enligt nedan: 


Tekniska nämnden: 


 Drift och process 


 Miljötillstånd och övriga tillstånd gällande drift 


 Tillsynsbesök och myndighetskontakter enligt ovan 


 Egenkontroll för verksamheten 


 Personal- och arbetsmiljöansvar 


 Ekonomisk  uppföljning och redovisning 


Kommunstyrelsen: 


 Strategisk utveckling och omvärldsbevakning 


 Ansökan av statliga investeringsbidrag 


 Ansökan av produktionsstöd 


 Kontakter och uppföljning med AÖS 
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 Kontakter och uppföljning med Göteborg Energi 


  Återrapportering till kommunstyrelsen 


Slutsatsen är att det är mycket viktigt att tekniska nämndens reglemente 


förtydligas gällande vad som ingår i drift av biogasanläggningen. Det är även 


mycket viktigt att säkra upp personal så resurser och kompetens finns såväl 


hos tekniska nämnden för drift som strategiskt hos kommunstyrelsen. Det 


krävs också resurser för att omvärldsbevaka biogasbranschen för att kunna 


vara med och vinna kommande upphandlingar och att säkra rötbart material 


till anläggningen. Alternativt kan kommunen teckna samarbetsavtal med 


någon av branschens materialhanterare om bevakning av upphandlingar och 


leverans av rötbart material. Samarbetsavtal med materialhanterare bör dock 


vägas kostnadsmässigt mot egen bevakning. Kommunen bör fortlöpande 


föra en dialog med AÖS medlemskommuner samt andra närliggande 


kommuner om framtida samarbete gällande matavfallsbehandling. 


  


Finansiering 


Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget. 


 


Underlag  


Arbetsutskottet § 51/2021 


Biträdande VA-chefs tjänsteutlåtande 


Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01 


Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25           


  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 
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§ 71 Dnr 2021/00161  


Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 


Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 


taxeförslag.  


Bakgrund 


Va-taxan behöver höjas för år 2022 för att möta ökade kostnader samt för att 


täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 2,4 % 


på levererat vatten till 2022 och överväger att höja med ca 4,5 % per år i 


framtiden för att klara att investera i anläggningar för att säkra leverans och 


kvalitet. Ökade kostnader för löner samt interna och externa tjänster ökar 


också med cirka 3%. Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt 


på ledningsnätet belastar kapitalkostnaderna vilket tillsammans innebär att 


taxan behöver höjas med 5 %. Förslaget ligger i nivå med branschorganet 


Svenskt vattens rekommendation om årlig höjning om 4,1% för att inte 


hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Förslaget 


innebär en höjning med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A 


(villa) och för typhus B (lägenhet) 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 


Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 652 kr per 


månad och för typhus B 407 kr per månad inklusive moms enligt 2020 års 


taxa.  


 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömmer att taxan behöver höjas med 5 % för att uppnå 


budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte 


underskott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att 


finansiera detta. 


Finansiering 


Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 


Underlag 


Arbetsutskottet § 52/2021 


VA-chefens tjänsteutlåtande 


Bilaga taxeförslag 
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§ 72 Dnr 2021/00162  


Antagande av riktlinje för kvalitet gällande Falköpings 
Biogas 


Tekniska nämndens beslut 


1   Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinje Kvalitet för Falköping 


Biogas.  


Bakgrund 


Falköping Biogas genomgår för närvarande kvalificeringsår för certifiering 


enligt SPCR120. Certifieringen är utarbetat av branschorganet Avfall 


Sverige för att säkerställa kvalitet på biogödsel vid rötning av matavfall och 


annat lättnedbrytbart organiskt material, för framställning av biogas och 


biogödsel genom rötning. Anläggningens biogödsel är idag godkänd för att 


användas i EU-ekologisk odling men kan efter godkännande enligt SPCR120 


även ansöka om godkännande enligt KRAV. Som ett led i certifieringen ska 


en kvalitetshandbok upprättas i vilken en kvalitetspolicy ska ingå.  


Bifogad riktlinje har tagits fram för att vara ett styrande dokument enligt 


certifieringsreglerna och ska för att vara giltigt antas av Tekniska nämnden. 


Förvaltningens bedömning 


Tekniska nämnden beslutar anta riktlinjen.  


Finansiering 


Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader. 


Underlag 


Arbetsutskottet § 53/2021 


VA-chefens tjänsteutlåtande 


Riktlinje kvalitet för Falköpings Biogas 
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§ 73 Dnr 2020/00344  


Anmälningsärenden 2021 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Underlag 


 Förteckning över anmälningsärenden juni.     
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§ 74 Dnr 2020/00345  


Anmälan om delegationsbeslut 2021 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Underlag 


 Förteckning anmäldan delegationsbeslut juni 


Anmälda delegationsbeslut juni     
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§ 75 Dnr 2021/00004  


Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Vanja Wallemyr (C) informerar om att det har varit ett presidiemöte med 


Kultur och Fritidsnämnden. På mötet disktuerades det bl.a. om ishallen och 


enhet Platåbergen.  


Johanna Svensson (S) önskar att dessa möten kommer ske kontinuerligt 


framöver, då det är ett bra forum för diskussion.  
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§ 76 Dnr 2020/00342  


Övriga frågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


Under punkten fanns inget att behandla. 


Vanja Wallemyr (C) tackar alla för ett gott arbete under våren och önskar 


alla en trevlig sommar. 


Johanna Svensson (S) önskar detsamma till alla från oppositionens sida. 
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