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Datum 
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Ledamöter och ersättare  
Se förteckning på sista sidan 
 

Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan 
beställas från kommunledningsförvaltningen eller  
läsas på kommunens webbplats 

 
 
Tjänstepersoner 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 

 
 
Telefon 0515-88 50 66 
E-post kommunen@falkoping.se 
Webbplats www.falkoping.se/kommunpolitik 

 

Kommunfullmäktige 

kallas till sammanträde måndagen den 30 augusti 2021 klockan 18:30 i Pingstkyrkan, Falköping, 

för att behandla följande ärenden. 

Ärende Anteckningar 

1.  Val av protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 
Dnr 2021/00269   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 114/2021 
           b) Tjänsteutlåtande 
           c) Bilaga till tjänsteutlåtandet  
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Ärende Anteckningar 

4.  Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 
kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i 
Odensberg 
Dnr 2021/00232   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 119/2021 
           b) Tjänsteutlåtande 
           c) Tekniska nämndens ordförandebeslut 
           d) Kommunfullmäktige § 79/2021 
           e) Kommunstyrelsen § 96/2021 
            f) Tjänsteutlåtande 
           g) Tekniska nämnden § 46/2021 

 

5.  Entledigande av Jörgen Larsson (SD) från uppdragen 
som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i 
byggnadsnämnden 
Dnr 2021/00337   
Bilaga a) Avsägelse  
 
 
 

 

6.  Återbesättande av uppdragen som revisorsersättare för 
kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för 
lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB, 
lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB, 
lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 
revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems 
Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens 
Forntidsby och revisor för stiftelsen Joh. Hallens 
understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad 
efter Kerstin Allestam (S) 
Dnr 2020/00488   
Bilaga a) Kommunfullmäktige § 67/2021 

 

7.  Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 
Dnr 2021/00066   
Bilaga a) Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges  
               beredning för översyn av den politiska  
               organisationen den 17 juni 2021 
 
 
 

 

 

 

Patrik Björck (S) 

Ordförande 
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2018–2022 
 
Ledamöter 
Patrik Björck (S), ordförande 
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf. 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf. 
Dan Gabrielsson (S) 
Karola Svensson (C) 
Adam Johansson (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Christopher Münch (SD) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Berglund (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Gary Linnéusson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Annika Carp (L) 
Rune Lennartsson (C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Camilla Funke (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Corry Thuresson (S) 
Emil Estébanez (V) 
Debora Josefsson (KD) 
Heléne Svensson (S) 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Pema Malmgren (M) 
Marie Post (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Alex Bergström (S) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neüman (S) 
Christiane Uhle (C) 
Per Magnusson (SD) 
Maria Bruckshaw (KD) 
Lisbeth Ek (S) 

Ersättare 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 
Monica Janzon (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Sofia Selander (S) 
Jörgen Larsson (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Jens Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Johan Eriksson (M) 
Inge Persson (M) 
Caroline Lundberg (M) 
Johanna Blad (M) 
Helén Engström (C) 
Bengt Lennartsson (C) 
Ingrid Martens (C) 
Sofia Thuvesson (C) 
Angela Joelsson (KD) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Iowan Hedendahl (V) 
Scott Schylander (V) 
Dag Högrell (L) 
Maria Jern (L) 
Roland Wanner (MP) 
Anders Blom (MP) 

Gruppledare 
Niclas Hillestrand (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Erik Kyrkander (V) 
Annika Carp (L) 
Camilla Funke (MP) 
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§ 114 Dnr 2021/00269  

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för  
år 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetram-

justeringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan och som 

finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.  

Sammanfattning 

Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021–2023 

beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens drifts-

budget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte gjorts. 

Det gäller följande delar. Kommunfullmäktiges beslut om att omfördela  

250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av personal-

omkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av kapital-

kostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av nämndernas 

budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen som sänktes till 

1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från centrala poster 

kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska utvecklingsmedel till 

nämnderna.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 

Bilaga 1 – Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Christoffer Eriksson   Ekonom   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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KS 2021/00269  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 
2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

budgetramjusteringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan 

och som finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.        

Sammanfattning  

Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021-2023 

beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens 

driftsbudget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte 

gjorts. Det gäller följande delar, kommunfullmäktiges beslut om omfördela 

250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av 

personalomkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av 

kapitalkostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av 

nämndernas budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen 

som sänktes till 1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från 

centrala poster kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska 

utvecklingsmedel till nämnderna.       

Bakgrund 

Falköpings kommuns driftsbudgetramar för år 2021 beslutades av 

kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 i ärende ”Flerårsplan 2021-2023. I 

samband med arbetet med delårsrapport per april 2021 framkom vissa 

avvikelser som vilket beror på att vissa antaganden i Flerårsplan 2021-2023 

inte har justerats i nämndernas budgetramar. Eftersom det endast är 

kommunfullmäktige som har rätt att förändra nämndernas totala budgetramar 

behöver därför ett ärende lyftas till kommunfullmäktige som justerar de 

avvikelser som uppdagats. 

Ekonomichefen har under 2021, via delegation, justerat driftsbudgeten för år 

2021 kopplat till löneöversyn och kapitalkostnader, därför stämmer inte 

gällande budget i tabellen nedan med den driftsram som fullmäktige beslutat 

om. 
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Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att nedanstående 

budgetramjusteringar ska justeras i enlighet med tabellen i Bilaga 1 Tabell 

över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021. 

 I flerårsplan 2021-2023 gjordes en förändring angående den interna 

debiteringen av personalomkostnader från 40,8 procent till 40,15 

procent. Men någon justering för denna förändring har ännu inte gjort 

i budgetramarna utan behöver justeras med 7 759 000 kronor från 

nämnderna till centrala poster. 

 Kommunstyrelsen § 66 år 2021, beslutade att omfördela 250 000 

kronor från KS oförutsett inom centrala poster avseende 

efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021. I 

beslutet framgår det bara vart budgetmedel ska tas, men inte vilken 

nämnd som ska tilldelas budgetmedel för att betala fakturan till 

Lidköpings kommun. Efter samtal med socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen läggs budgetramen på 

kommunstyrelsen i väntan på fakturan från Lidköpings kommun 

avseende tillsynsavgifter för år 2021.  

 I samband med utskicket av internhyror för år 2021 uppdagades att 

kapitalkostnaden för ombyggnation på Ållebergsgymnasiet inte 

flyttades mellan Tekniska nämnden och övriga nämnder i samband 

med övergången från anslagsfinansierad hyra till interndebitering. 

Totalt innebär detta en budgetramjustering på 4 977 000 kronor.  

 I flerårsplan 2021-2023 justerades internräntan från 2 procent till 

1,25 procent vilket får till följd att den interna debiteringen för 

kapitalkostnader mellan nämnder och finansverksamheten minskar. 

Detta får även till följd att internhyrorna för kommunens fastigheter 

minskar som bygger på kapitalkostnader plus driftskostnader. 

Internränteförändringen påverkar kommunen totalt med 18 689 000 

kronor men för internhyrorna är påverkan 11 178 000 kronor. 

Justeringen av internräntan gjordes i delegationen att förändra 

kapitalkostnader mellan år 2020 och år 2021, men eftersom det även 

får en påverkan på internhyran behöver även den justeras för att 

stämma med verklig budget för objekten. 

 Budgetramjustering kopplat till internhyra för flytten av 

verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt 

bistånd mellan socialnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden. I kommunfullmäktiges beslut från den 29 mars, § 

33, fanns inte någon justering mellan nämnderna avseende 

internhyran. Det är viktigt att detta justeras under år 2021 eftersom 

detta är en del i den översyn som finns avseende internhyror och 

lokalytor som görs inför budgetarbetet 2022-2024. Internhyran för år 

2021 är beräknad till 1 136 000 kronor varav 757 000 kronor flyttas 

över till kompetens- och arbetslivsförvaltningen från 1 maj. 

 I flerårsplan 2021-2023 avsattes budgetmedel om 6 500 000 kronor 

som nämnderna fick ansöka om för att bedriva strategiska 

utvecklingsprojekt under år 2021. Kommunstyrelsen sammanställde 

nämndernas ansökningar och beslutade i KS § 69, § 78 samt ett 
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ordförandebeslut om att dela ut budgetmedel om 4 654 000 kronor 

för år 2021.    

Finansiering 

Ingen av ovanstående budgetramjustering har någon påverkan på Falköpings 

kommuns budgeterade resultat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1 Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 

2021.     

Beslutet ska skickas till 

Alla berörda nämnder 

Christoffer Eriksson, ekonom 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Alla förvaltningschefer 

 

 

 

Christoffer Eriksson 

Ekonom 



DRIFTSBUDGET (TKR) 
GÄLLANDE 

BUDGET 2021 
KF § 66 

Förändrning 

PO-pålägg 

2021 

Kapitalkost 

Ålleberg 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -772 406 2 660 -4 691

Byggnadsnämnden -900

Kommunstyrelsen -102 952 -250 298 -35

Kompetens- och arbetslivsnämnden -89 563 417 -61

Kultur- och fritidsnämnden -71 557 187 -190

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -32 997 138

Socialnämnden -848 191 0 3 123 0

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -690 196 2 819

Individ- och familjeomsorg -157 995 304

Tekniska nämnden -192 045 756 4 977

Kommunrevisionen -1 300

Valnämnden -100

Överförmyndare -4 100

Summa nämnder -2 116 111 -250 7 579 0

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -33 000 -7 579

Löneutrymme -2 424

Förändring av semesterlöneskuld 0

Moms omsorgsboende 5 000

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -1 000 250

Strategiska utvecklingsmedel -6 500

Medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre-1 000

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4 000

SIR 0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000

Summa centralt -44 924 250 -7 579 0

Summa skattefinansierade verksamheter -2 161 035 0 0 0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0

Biogas 0

Avfall 0

Summa taxefinansierade verksamheter 0 0 0 0

Totalt -2 161 035 0 0 0

Övriga poster

Avskrivningar -136 700

Återföring av kapitalkostnader 163 435

Skatteintäkter 1 468 900

Generella statsbidrag 723 400

Finansiella intäkter 7 000



Finansiella kostnader -20 000

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0

Summa övriga poster 2 206 035 0 0 0

Årets resultat 45 000 0 0 0

Förändring av driftsramar melllan år 2020 och år 2021 finns specificerat under planeringsförutsättningarna.



Förändring 

internränta/

internhyra 

Internhyra 

IFO/KAF 

Strategiska 

utvecklings-

medel 

Ny budget 

2021 

5 625 -870 -769 682

-900

186 -834 -103 587

91 -757 -89 873

1 145 -2 735 -73 150

195 -215 -32 879

2 787 757 0 -841 524

2 691 -684 686

96 757 -156 838

1 149 -185 163

-1 300

-100

-4 100

11 178 0 -4 654 -2 102 258

-40 579

-2 424

0

5 000

-750

4 654 -1 846

-1 000

-4 000

0

5 000

0

-7 000

0 0 4 654 -47 599

11 178 0 0 -2 149 857

0

0

0

0 0 0 0

11 178 0 0 -2 149 857

-136 700

-11 178 152 257

1 468 900

723 400

7 000



-20 000

0

-11 178 0 0 2 194 857

0 0 0 45 000
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§ 119 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende 

Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden 

efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta 

för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den 

ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner 

kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag 

att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till 

maximalt 1,7 miljoner kronor per år. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i 

flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023 

till år 2022.  

Protokollsanteckning 

Jonas Larsson (SD) och Ingvor Bergman (S) inkommer med varsin 

protokollsanteckning, vilka redovisas i slutet av paragrafen.     

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021, § 96, att föreslå kommun-

fullmäktige att ge startbesked för ombyggnaden av Odensbergs förskola och 

kök samt uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola och besluta om 

tidigareläggning av investering i flerårsplanen. Tekniska nämnden har 

tidigare beslutat i detta ärende den 26 april 2021, §46. 

Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyresavtalet för modulskolan 

har det framgått att beslutspunkt 2 (tecknande av hyresavtal modulskola) 

måste revideras till att omfatta en investeringsdel och en hyresdel. Ärendet 

har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2021, § 79, 

återremitterats till tekniska nämnden. Tekniska nämnden fattade den 7 juli 

2021 ett nytt beslut i ärendet i enlighet med punkt 2 ovan. 

 

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 

Tekniska nämndens ordförandebeslut, 2021-07-07 

Kommunfullmäktige § 79/2021 

Kommunstyrelsen § 96/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-19 

Tekniska nämnden § 46/2021  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende 

Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden 

efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta 

för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den 

ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner 

kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag 

att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till 

maximalt 1,7 miljoner kronor per år. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i 

flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023 

till år 2022.     

Yrkanden 

Fredy Neüman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till besluts-

punkterna 1 och 3 och avslag till förvaltningens förslag till beslutspunkt 2.  

Karola Svensson (C), Vanja Wallemyr (C) och Göran Gynnemo (KD) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag till 

beslutspunkterna 1 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förslaget.  

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag till 

beslutspunkt 2 respektive Fredy Neümans (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslutspunkt 2. 

Protokollsanteckning 

Jonas Larsson (SD) inkommer med följande protokollsanteckning. 

”Vi i Sverigedemokraterna hade helst sett att kommunen byggde en ny skola 

i Odensberg som kommunen ska äga. Då nuvarande skola inte är i bra skick 

så ser vi ändå detta som ett bra steg och att i framtiden ska kunna bygga en 

ny, mer permanent skola för invånarna i Odensberg med omnejd.” 
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Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning. 

"Socialdemokraterna yrkar avslag på punkt 2 i ärendet startbesked för 

Modulskola i Odensberg.  

Vi har tidigare gjort bedömningen att elevunderlaget i Odensberg skulle 

kunna beredas plats i Floby skola. Detta skulle betyda en effektivare 

organisation samt att vi då använder kommunens investeringspengar på ett 

mera genomtänkt sätt. Dessutom är en modulskola ingen långsiktig lösning 

för en framtida skola.”     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola, tilläggs-
anslag till tekniska nämnden gällande modulskolan och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende 

Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden 

efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta 

för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den 

ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner 

kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag 

att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till 

maximalt 1,7 miljoner kronor per år. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i 

flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023 

till år 2022.        

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021, § 96, att föreslå 

kommunfullmäktige att ge startbesked för ombyggnaden av Odensbergs 

förskola och kök samt uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola och 

besluta om tidigareläggning av investering i flerårsplanen. Tekniska 

nämnden har tidigare beslutat i detta ärende den 26 april 2021, §46. 

Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyresavtalet för modulskolan 

har det framgått att beslutspunkt 2 (tecknande av hyresavtal modulskola) 

måste revideras till att omfatta en investeringsdel och en hyresdel. Ärendet 

har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2021, § 79, 

återremitterats till tekniska nämnden. Tekniska nämnden fattade den 7 juli 

2021 ett nytt beslut i ärendet i enlighet med punkt 2 ovan. 

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 

skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
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och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 

ett projektdirektiv, färdigställt år 2020. I projektdirektivet framgick att 

förskolans och kökets behov kunde tillgodoses genom renovering och 

tillbyggnad av befintlig förskola. 

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 

behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 

förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 

efter hyrestidens slut.   

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 

modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-

skola (Dnr 2020/00608).  

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 

konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 

En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 

en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 

som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 

projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 

projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-

förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 

2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 

anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 

i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  

Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyra av modulskola i 

Odensberg framgår att anbudsgivarnas beräkningar av kostnader för 

etablering, montage och markarbeten är högre och mer omfattande än vad 

förstudien visat. De totala kostnaderna för projektet är dock i nivå med 

förstudien.  

Denna omfördelning gör att det tidigare beslutet om att föreslå 

kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal 

avseende modulskola i Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp 

till maximalt 3 miljoner kronor per år behöver revideras till att omfatta en 

investeringsdel och en hyresdel. Investeringsdelen beräknas till cirka 15 

miljoner kronor och hyresdelen, inklusive drift, beräknas till cirka 1,7 

miljoner kronor per år.   

Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 

och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 

startbesked då projektkostnaden överstiger 30 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 

utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 

projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 

sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 

sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
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För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås att ge 

startbesked för projektet, besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att 

teckna hyresavtal för modulskolan, tidigarelägga förskolans 

investeringsmedel från 2023 till 2022 samt bevilja tekniska nämnden 

tilläggsanslag för investeringar 2021 med 15 miljoner kronor 

Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

förslaget.  

Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 

I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 

projekt Odensbergsskolan med i avsnittet Investeringsprojekt med en 

projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 

kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 

Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 

av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 

helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 

redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 

som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 

för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och 

hyresavtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 

objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 

framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 

som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 

betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 

kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 

projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök. År 

2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola, vilket 

föreslås flyttas till år 2022.  Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 

inventarier.  

I flerårsplanen framgår också att skolan innebär 0 kronor i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 

vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att göras kring 

frågan om eventuell finansiell leasing avseende hela eller del av 

finansieringen av modulskolan vilket innebär att objektet kan komma att 

läggas in i balansräkningen.  

Kapital- och driftkonsekvenser avseende tilläggsanslaget på 15 miljoner 

kronor för etableringen av modulskolan utreds också vidare. Den 

omfördelning som nu görs på grund av de inkomna anbudens utformning gör 

att det blir en investeringsdel och att hyresdelen sänks. Denna omfördelning  

förändrar inte kommunledningsförvaltningens bedömning. Det är snarare så 

att genom att kommunen nu investerar ”mer direkt” bör medföra att de totala 

driftskostnaderna sänks. Detta då kommunen normalt lånar till bättre villkor 
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en privat aktör. Formellt behövs det dock ett beslut om tilläggsanslag till 

tekniska nämnden om 15 miljoner kronor då denna del inte är med i 

investeringsbudgeten i flerårsplanen 2021–2023. 

I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar under punkt 6, 

Förhyrning av externa lokaler, framgår det att tekniska nämnden förhandlar 

och tecknar avtal med externa hyresvärdar på uppdrag från beställande 

nämnd. Då det ännu inte är utrett om förhyrningen av modulskolan utgör en 

investering eller driftkostnad föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut 

kring tecknande av modulskolans hyresavtal.  

I kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar under 

punkt 9, Finansiering av lokalförsörjning, framgår det att finansiering av 

projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom 

tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 

respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 

möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 

(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

Schablonberäknade internhyror framgår i projektets förstudie.  

Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  

2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 

2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 

Tekniska nämndens ordförandebeslut, 2021-07-07 

Kommunfullmäktige § 79/2021 

Kommunstyrelsen § 96/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-19 

Tekniska nämnden § 46/2021     

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden   Kommunstyrelsen 

Jan Aurén, fastighetschef   Cecilia Nordh, lokalstrateg 

Ekonomiavdelningen   Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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§ 79 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till tekniska 

nämnden med motiveringen att finansieringen behöver utredas på grund 

av förändrade förutsättningar vid upphandling.  

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 

skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 

ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  

I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses 

genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 

behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 

förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 

efter hyrestidens slut.   

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 

modulskola för årskurs F–6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-

skola (Dnr 2020/00608).  

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 

konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 

En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 

en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 

som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 

projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-

investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-

förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 

2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 

anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 

i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  

Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 

och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
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investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 

projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-

ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar 

avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En 

förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans 

investeringsmedel tidigareläggs.  

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 

kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 

startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 

från år 2023 till år 2022. 

Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

förslaget. 

Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 

I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 

projekt Odensbergsskolan med i avsnittet ”Investeringsprojekt” med en 

projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 

kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 

Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 

av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 

helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 

redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 

som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 

för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-

avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 

objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 

framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 

som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 

betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 

kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 

projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 

år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 

förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 

inventarier.  

I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
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vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 

kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 

läggas in i balansräkningen. 

Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka  

2,1 miljoner kronor per år.  

Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 

kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 

1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-

skolan. 

Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 

av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 

4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 

kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-

kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 

internhyror framgår i projektets förstudie.  

I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny 

policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår 

följande. ”Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens 

flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska 

nämnden debiterar respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad 

(internhyra). I möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i 

driftsbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade 

flerårsplan.” 

Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  

2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 

2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 96/2021 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Tekniska nämnden § 46/2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 

avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-

kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 

som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 

Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  

3 miljoner kronor per år.  
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3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  

tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 

från år 2023 till år 2022.     

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska 

nämnden med följande motivering.  

"Ärendet återremitteras till tekniska nämnden motiveringen att finansieringen 

behöver utredas på grund av förändrade förutsättningar vid upphandling." 

Yttranden 

Fredy Neüman (S) yttrar sig.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde respektive Adam Johanssons (M) yrkande om återremiss och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 

tekniska nämnden.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 96 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 

avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-

kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 

som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 

Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  

3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  

tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 

från år 2023 till år 2022.    

Reservation 

Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S), Johanna Svensson (S) och Roger 

Lundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

yrkande.  

Protokollsanteckning  

Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 

slutet av paragrafen.      

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 

skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 

ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  

I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses 

genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 

behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 

förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 

efter hyrestidens slut.   
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Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 

modulskola för årskurs F–6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-

skola (Dnr 2020/00608).  

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 

konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 

En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 

en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 

som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 

projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-

investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-

förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 

2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 

anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 

i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  

Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 

och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-

investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 

projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-

ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar 

avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En 

förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans 

investeringsmedel tidigareläggs.  

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 

kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 

startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 

från år 2023 till år 2022. 

Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

förslaget. 

Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 

I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 

projekt Odensbergsskolan med i avsnittet ”Investeringsprojekt” med en 

projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 

kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 

Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 

av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 

helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 

redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 

som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 

för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-

avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 

objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 

framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 

som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 

betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 

kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 

projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 

år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 

förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 

inventarier.  

I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 

vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 

kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 

läggas in i balansräkningen. 

Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka  

2,1 miljoner kronor per år.  

Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 

kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 

1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-

skolan. 

Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 

av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 

4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 

kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-

kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 

internhyror framgår i projektets förstudie.  

I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny 

policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår 

följande: ”Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens 

flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska 

nämnden debiterar respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad 

(internhyra). I möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i 

driftsbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade 

flerårsplan.” 
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Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  

2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 

2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Tekniska nämnden § 46/2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 

avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-

kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 

som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 

Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  

3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  

tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 

från år 2023 till år 2022.      

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 

1 och 3. 

Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till besluts-

punkterna 1 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslutspunkt 2 respektive Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 
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Protokollsanteckning  

Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.  

"Socialdemokraterna yrkar avslag på Beslutspunkt 2 gällande förhyrning av 

Modulskola i Odensberg. 

Barn och utbildningsnämnden har efter att förstudien är genomförd ej beretts 

möjlighet att yttra sig över denna. Nämnden har därmed ej getts möjlighet att 

beskriva vilka konsekvenser en förhyrning får i budget på kort och lång sikt. 

Vidare är diskussionen gällande längden på förhyrningen ej diskuterad i 

Barn och utbildningsnämnden vilket också får konsekvenser för framtida 

budgetar.”  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 

projektet avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning 

att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 

miljoner kronor som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende 

modulskola i Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp 

till maximalt 3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  

tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner 

kronor från år 2023 till år 2022.        

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 

skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 

ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  

I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 

tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 

behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 

förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 

efter hyrestidens slut.   

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 

modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-

skola (Dnr 2020/00608).  

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 

konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
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En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 

en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 

som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 

projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 

projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-

förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 

2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 

anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 

i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  

Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 

och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 

startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 

utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 

projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 

sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 

sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 

kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 

startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 

från år 2023 till år 2022. 

Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

förslaget. 

Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 

I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 

projekt Odensbergsskolan med i avsnittet Investeringsprojekt med en 

projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 

kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 

Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 

av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 

helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 

redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 

som s.k. finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet för 

kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyresavtal. 

Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att objektet ska 

redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att framtida 

förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas som en 

skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att betrakta 

detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av kommunens 

finansiella mål om ”lånetak”.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 

projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 

år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 

förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 

inventarier.  

I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 

vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 

kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 

läggas in i balansräkningen. 

Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 

miljoner kronor per år.  

Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 

kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 

1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 

modulskolan. 

Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 

av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 

4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 

kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 

kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 

internhyror framgår i projektets förstudie.  

I förslag (beslutas av KF 2021-06-28) till ny Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar p 10 framgår följande: Finansiering av 

projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom 

tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 

respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 

möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 

(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

 

Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan 2021-

2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 

2022-2024. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Tekniska nämnden § 46/2021      

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden   Kommunstyrelsen 

Jan Aurén, fastighetschef   Cecilia Nordh, lokalstrateg 

Ekonomiavdelningen   Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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§ 46 Dnr 2021/00110  

Startbesked avseende Odensbergs förskola och kök, 
samt tidigareläggning av investeringsmedel för 
förskolan. Uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

tekniska nämnden startbesked avseende projektet Odensbergs 

förskola, och kök under förutsättning att projektkostnaden, efter 

anbudsförfarandet,  ej överstiger de 34 miljoner kronor som är 

avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2. Tekniska nämndens föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 

Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt 3 

miljoner kronor per år.  

3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att 

tidigarelägga förskolans investering på 26 miljoner kronor från 2023 

till 2022 i flerårsplanen.  

Deltar ej i beslutspunkt 2 

Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutspunkt 2.  

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 

ett projektdirektiv, färdigställt 2020.  

I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 

tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola 

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 

behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 

förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 

efter hyrestidens slut.   

Barn-och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 

modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-

skola (Dnr 2020/00608).  

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 

konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 

en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 

som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 

projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 

projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-

förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 

2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 

anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 

i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  

Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 

och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 

startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 

utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 

projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 

sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 

sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 

kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås att 

ge startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 

från 2023 till 2022. 

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 

projektet. 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 2023 

är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Därutöver är 2 

miljoner kronor budgeterat för inventarier.  

I flerårsplanen framgår också att skolan innebär 0 kr i investeringsbudget 

utifrån att kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en 

driftskostnad. 

Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 

miljoner kronor per år.  

Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 

kronor per år vid tecknande av 5- årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 

1,75 miljoner  kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 

modulskolan. 

Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 

av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 

4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
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kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 

kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. 

Schablonberäknade internhyror framgår i projektets förstudie.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 31/2021 

Lokalstrategens tjänsteutlåtande      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Jan Aurén Fastighetschef 

Cecilia Nordh Lokalstrateg 
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§ 67 Dnr 2020/00488  

Återbesättande av uppdraget som ledamot i 
kommunrevisionen efter Kerstin Allestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att Göran Gustafsson (S) väljs till ledamot  

i kommunrevisionen från och med den 15 juni 2021 intill dess att 

granskningen av verksamhetsåret 2022 är slutförd.  

Bakgrund 

Med anledning av Kerstin Allestams (S) bortgång är uppdraget som ledamot 

i kommunrevisionen vakant.  

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Göran Gustafsson (S) väljs till ledamot i 

kommunrevisionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige väljer Göran Gustafsson (S) till ledamot i 

kommunrevisionen.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Göran Gustafsson (S)  

Kommunrevisionen 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör             
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Mötesanteckningar 

17 juni 2021, kl. 13.00 – 14.30, Pingstkyrkan. 

Beslutande: Pema Malmgren (M) ordförande, Karola Svensson (C), Hillevi 

Wallgren (C) tjänstgörande ersättare, Lennart Falegård (L) tjänstgörande 

ersättare, Elisabeth Klang (V), Anders Blom (MP), Fredy Neüman (S) vice 

ordförande, Milada Wurm (SD)  

 

Ersättare: Christopher Münch (SD) 

Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Edvin Ekholm (chef 

hållbar kommunikation/hållbar utveckling) 

Återkoppling/summering från förra mötet  
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte. 

 

Politisk organisation inför kommande mandatperiod  
Ordförande Pema Malmgren har, med utgångspunkt i beredningens arbete, 

sammanställt ett underlag med förslag på inriktning för den politiska 

organisationen för mandatperioden 2023-2026. Beredningen beslutar att 

underlaget skickas ut som ett diskussionsunderlag till partigrupperna att ta 

ställning till. Ärendet kommer sedan att lyftas på beredningens möte i 

augusti. Underlagets tre punkter innehåller: ett förslag om att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 

inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen, ett förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd för tillfälliga 

fullmäktigeberedningar, samt ett förslag om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges 
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valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti 

representerat i kommunfullmäktige.  

Revidering av bestämmelser för ekonomisk ersättning 
På förra mötet efterfrågades mer information om vad som ingår i uppdraget 

för ordföranden i revisionen. Pema Malmgren redogör för inkommen 

skrivelse från Lars Elinderson, ordförande i revisionen. Informationen 

sammanfattas enligt följande. 

Revisionens ordförande har jämfört arvoden till revisionen i några av våra 

närmaste kommuner samt ytterligare på kommuner i Falköpings storlek, och 

konstaterat att det skiljer sig ganska mycket.  

  

När det gäller kommunerna i Skaraborg är det stora skillnader, både vad 

gäller arvodets storlek, reglementen och arbetsformer. I flertalet kommuner 

är arvodet direkt knutet till riksdagsarvodet, till skillnad från Falköping där 

arvodet är knutet till KSOs arvode. Generellt gäller att alla revisorer har 

sammanträdes- och förrättningsarvoden (dvs även ordf. och vice ordf.) – 

utom i Falköping, där ordföranden inte har rätt till sammanträdes- och 

förrättningsarvode. I övrigt skiljer Lidköping och Skövde ut sig. I Lidköping 

har samtliga revisorer högre arvoden (månadsarvode baserat på 

riksdagsarvodet). I Skövde ligger arvodet för ordföranden något lägre, men 

även Skövde har högre arvoden till vice ordf. och övriga revisorer. För 

Skövde gäller dessutom att revisorerna fördelar uppdragen som ordförande i 

de kommunala bolagen, sammanlagt 7 st, varav Skövdebostäder är det 

största med en rejält tilltagen ersättning som av tradition utgörs av ordf. och 

vice ordf. Även dessa uppdrag har fasta arvoden. Sammantaget innebär detta 

att arvodena för ordföranden i övriga kommuner, särskilt Skövdes, hamnar 

betydligt högre.  

  

Det framgår inte av reglementena hur arbetet organiseras, utöver det 

normala ansvaret för ordföranden. Revisionen i både Lidköping och Skövde 

får administrativt stöd från kommunen. I Falköping har det tidigare varit så 

att ordföranden har haft det administrativa ansvaret också för de uppgifter 

som faller utanför reglementet. Bokning av lokaler, kallelser och bokning av 

möten med KSAU och KF pres, studiebesök, utbildningar etc. I nuläget har 

det sakkunniga biträdet tagit på sig en del av detta arbete.  

 

Revisionens ordförande ser inte en sänkning av arvodet som ett större 

problem, men anser allmänt att revisionens arvoden inte är för höga. 

Möjligen kan ordförandens arvode sänkas något, medan övriga revisorer får 

en viss höjning. Samtidigt bör alla revisorer ha samma regler när det gäller 

sammanträdes- och förrättningsarvoden.  

 

Höstens möten 
Följande tillfällen bokas: 26/8, 30/9, 4/11. 

Mötena startar kl.13. 
 
 

/Linda Karelid  
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