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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15 
Ordförande och sekreteraren närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt 
på distans 

Beslutande Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Eva-marie Brorsson (C) 
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) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Roland Wanner (MP) 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Jan Aurén, fastighetschef 
Stig Säll, biträdande VA-chef § 80 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Kerstin Johnsson, kostchef 
Christin Hallner, biträdande kostchef § 81 
Stefan Zetterberg, upphandlare Skövde kommun §81 
Conny Bjurman, livsmedelscontroller Skövde kommun §81 
Monica Busk, controller 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 

Justerare Johanna Svensson (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 77-86 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-30 

Justeringsdatum 2021-09-01 

Anslaget är uppsatt  2021-09-02 – 2021-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Anna-Karin Andersson 
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§ 77 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om att Falköpings Kommun råd avseende 

distansarbete förlängs till den 30 september 2021.  

Nya rutiner för distansarbete kommer läggas ut på Falnet. De gäller från och 

med 1 oktober 2021. Detta ska ses som en möjlighet för den anställda att 

kunna arbeta på distans, den överenskommelsen ska ske i samråd med 

närmsta chef.  

Detta innebär troligtvis att tekniska nämndens arbetsutskott den 18 oktober 

2021, kommer ske fysiskt.  

Om Covid-19 läget kvarstår som idag och inte förvärras, kommer tekniska 

nämndens sammanträde 1 november 2021 ske fysiskt med ordinarie 

ledamöter på plats och ersättare via länk.. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 55/2021 
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§ 78 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalstrategen informerar om de hyresrabatter som beviljats för kvartal 1 

2021 med anledning av pågående pandemi, total kostnad för tekniska 

nämnden 62.000:-, efter man återsökt 50% av hyresrabatten. .  

Fastighetschefen informerar om att det varit en hel del skadegörelse på 

kommunens skolor under sommaren, en hel del glaskross.  

Information om pågående projekt, Frökindsgården upphandlat entreprenör, 

Mössebergskolan hus 1 ombyggnad av ventilation, upphandling av 

entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt delegation, Närhälsan i 

Stenstorp, upphandling entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt 

delegation. 

Johanna Svensson (S) undrar hur det varit med WiFi på skolorna i sommar, 

har de varit avstängda? Några skolor har det varit avstängt på men inte alla.  

Andreas Möller (KD) undrar över vårdcentralerna och stängning av apoteket 

i Stenstorp. Hur blir det med de lokalerna? Falköpings Kommun har ett 3 

årigt hyresavtal med Apoteket, så deras avtal gäller till och med november 

2023. En diskussion pågår med Närhälsan om de eventuellt ska ta över 

lokalerna.  

Per Halldén (M) frågar hur det är med kameraövervakning vid skolor, hur är 

det med tillstånden ? Diskussion kring detta pågår med räddningstjänst med 

mera.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 56/2021 
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§ 79 Dnr 2021/00091  

Information livsmedelsupphandling 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Livsmedelsupphandling betraktas som en av de kanske mest komplexa 

disciplinerna av alla offentliga upphandlingar. 

Sedan 2020 samverkar Falköpings måltidsverksamhet i sina upphandlingar 

med de kommuner som gör sina upphandlingar via upphandlingsenheten i 

Skövde. 

Samverkanskommuner:  

Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Falköping, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 

och Vårgårda. 

 

Förfrågningsunderlaget färdigställs med utgångspunkt från respektive 

kommuns politiska styrdokument gällande mat och måltider. 

Senast i raden av livsmedelsupphandlingar som genomförts gäller 

tillhandahållande av produkter inom områdena kolonialt, djupfryst och 

färskvaror. 

Nämnden delges information kring hur en livsmedelsupphandlings olika 

delar ser ut, senaste upphandlingsprocessens förlöpande och mer specifikt 

hur Falköpings kommun valt att förhålla sig till upphandlingsprocessen i just 

denna upphandling. 

 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kostchefen            
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§ 80 Dnr 2021/00173  

Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter för 
återvinningscentraler. 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att säga upp hyresavtalet med Avfall östra 

Skaraborg gällande del av Falevi 8:14, Ranstad 9:16 och Torrevalla 1:1.  

Bakgrund 

Falköpings kommun och Avfall östra Skaraborg tecknade 2008-09-18 avtal 

gällande hyra av del av dåvarande Falevi 8:14, Ranstad 9:16 samt Torrevalla 

1:1. Upplåtelsen innefattar mark, befintliga byggnader, anläggningar och 

fasta inventarier. Syftet med upplåtelsen var att bedriva återvinningsverk-

samhet samt därmed förenlig verksamhet. Årshyran grundade sig på av 

kommunen gjorda investeringar samt del av kringkostnader som dagvatten-

hantering, provtagningskostnader samt rening av dagvatten. Nuvarande 

avtalskonstruktion täcker inte kommunens kostnader då huvuddelen av hyran 

grundat sig på kapitalkostnader som idag till större delen är avskrivna medan 

andra kostnader tillkommit som inte är upptagna i avtalet.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga fastigheter omfattas av sluttäckningsåtgärder och behöver 

beträffande Falevi lokaliseras till nya för ändamålet anpassade ytor. 

Torrevalla och Ranstad kan efter tätning av godkända sluttäckningsåtgärder 

flyttas tillbaks till nuvarande lokaliseringar. 

  

Finansiering 

Under tiden som nya ytor iordningställts förhandlas nytt avtal fram med 

Avfall östra Skaraborg enligt gällande pris för mark arrende.  

Beslutsunderlag 

Biträdande VA-chefens tjänsteutlåtande 

Hyresavtal TN2013/00180       

Arbetsutskottet § 57      

  

 

Paragrafen skickas till  
Avfall Östra Skaraborg   
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§ 81 Dnr 2021/00199  

Tecknande av avtal för modulskola i Odensberg 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna avtal för uppförande av modulskolan i Odensberg med en kostnad 

upp till maximalt 15 miljoner kronor. 

2 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna hyresavtal för modulskolan i Odensberg med en hyreskostnad, 

inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner kronor per år.  

Reservation 

Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om avslag på båda 

beslutspunkterna.     

Sammanfattning 

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

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att teckna avtal för modulskolan.  

Under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-

08-30 föreslås fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal 

för uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.  

Bakgrund 

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

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  
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Tekniska nämnden har i ordförandebeslut 2021-07-07, föreslagit kommun-

fullmäktige att ge startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 

kök, uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg, beslut om 

tilläggsanslag samt beslut om tidigareläggning av investering i flerårsplan. 

Ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 2021-08-30. 

Enligt tekniska nämndens delegationsordning tecknar fastighetschefen 

hyresavtal för lokaler med en hyrestid upp till 10 år eller en hyresnivå per år 

som understiger 450 000 kronor. Då hyresnivån för modulskolan överstiger 

450 000 kronor lyfts ärendet för beslut till tekniska nämnden. 

I tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 ges en 

mer utförlig beskrivning av ärendet.  

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att, under förutsättning 

att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, bör 

fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal för 

uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att skolan innebär 0 kr i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en hyrd 

modullösning vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att 

göras kring frågan om eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet 

kan komma att läggas in i balansräkningen. Kapital- och driftkonsekvenser 

avseende etableringen av modulskolan utreds också vidare. 

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.  

Yrkanden 

Johanna Svensson (S) yrkar avslag på båda beslutspunkterna.       

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive 

Johanna Svensson (S) yrkande om avslag på båda beslutspunkterna, och 

finner att tekniska nämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.    

Omröstning begärs     

Omröstning begärs för yrkande om avslag. 

 

Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för Johanna Svenssons förslag 
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Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Johanna 

Svenssons förslag beslutar tekniska nämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

  Omröstningslista 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Vanja Wallemyr (C) x  

Johanna Svensson (S)  x 

Eva-Marie Brorsson (C) x  

Heléne Svensson (S)  x 

Bengt Lundqvist (S)   x 

Emil Larsson  (C)  x  

Sam Jubrant (KD)  x  

Andreas Möller (KD) x  

Christopher Münch (SD) x  

Per Halldén (M) x  

Mikael Lund (SD) x  

Summa 8 3 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 58/2021 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-08 

Tekniska nämndens ordförandebeslut 2021-07-07 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Fastighetschef Jan Aurén 

Lokalstrateg Cecilia Nordh 
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§ 82 Dnr 2021/00200  

Överlämnande av tekniska nämndens budgetunderlag 
till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 
2022-2024 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 

2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget 

senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget ska skickas till  

budgetberedningen det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2022-2024. 

Tekniska nämnden ska spara 1,9 miljoner kronor utifrån den föreslagna 

ramen för 2022. Ramen 2023 minskas med ytterligare 2,8 miljoner kronor. 

Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 

kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Utöver detta har 

Park/gata avdelningen kompenserats för drift av tillkommande ytor och 

kostavdelningen fått minskad ram då köket på Läkaren sagts upp och hyran 

minskar. 

 

Förvaltningens bedömning 

De fördelade besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den 

dagliga driften minskas och ambitionsnivån sänks.  

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

Önskan från Kompetens och arbetslivsförvaltningen för att kunna omsätta 

fler arbetsmarknadsåtgärder inom avdelningen Park/Gata ökar. För att kunna 

ge en kvalitativ handledning planeras att tillsätta en arbetsledare för detta, 

om utrymme kan skapas i budget 2022.   
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Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst, barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Beroende på deras 

planering framöver kan antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka eller 

minska. En eventuell ökning behöver i så fall kompenseras i budgeten och en 

minskning genererar en besparing. 

VA 

Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-

anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. En 

hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär stora 

kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är fortsatt 

hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. Brukningstaxan för 2022 höjs 

med 5,0 % och taxorna för kommande åren ska ses över för att få en 

långsiktig täckning av kostnaderna.  

Biogas 

Konceptionsavtalet med Avfallshantering Östra Skaraborgs om att behandla 

medlemskommunernas matavfall löpte ut i augusti 2020. Detta har gett nya 

förutsättningar för verksamheten under de kommande åren. Utredningar och 

efterforskning efter alternativa substrat pågår. 

Ett stort underskott befaras då ingen budget tilldelats och det är omöjligt att  

lägga en detaljbudget i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Budgetförutsättningar inför Flerårsplan 2022-2024 beslutade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31, §40/2021 

Ksau §61/2021 Beredning och överlämnande av nämndernas budgetunderlag 

till budgetberedning inför flerårsplanen för åren 2022-2024  

Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 

Arbetsutskottet § 59/2021    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förvaltningsekonom 

Controller 
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§ 83 Dnr 2020/00344  

Anmälningsärenden 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningsärenden augusti      

     


 V

W
, J

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
31

01
03

81
9



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (15) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 84 Dnr 2020/00345  

Anmälan om delegationsbeslut 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förteckning anmälda delegationsbeslut augusti 

Anmälda delegationsbeslut augusti      
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§ 85 Dnr 2021/00004  

Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 

 

Under punkten fanns inget att rapportera 
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§ 86 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 

Roland Wanner (MP) frågar VA-chefen om reservvattentäkter. Under 2022 

kommer en utredning göras. Man kommer då provta täkter och ser hur stort 

problem det är samt utreda om de är lämpliga som reservvattentäkter eller 

om vi måste hitta andra lösningar på reservvatten.  

Önskemål från Johanna Svensson (S) om en utvärdering och information 

angående kommunens ladd stationer på november nämnden. Ordförande 

kallar gatuchefen till november mötet för en information.  

Johanna Svensson (S) önskar en utvärdering och information från 

kostavdelningen om hur kostråd fungerar, hur fungerar samarbetet? 

Kostchefen kommer informera om detta under hösten.  

Önskan om fler presidieträffar. 

Andreas Möller (KD) frågar VA-chefen om hur kommunen har klarat 

sommarens skyfall? VA-chefen säger att Falköpings kommun har haft tur, vi 

har inte blivit drabbade såsom kringliggande kommuner. Det var värre förra 

året, med några häftiga skyfall inom samma område på kort tid.  
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§ 77 Dnr 2020/00341  


Förvaltningschef informerar 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningschefen informerar om att Falköpings Kommun råd avseende 


distansarbete förlängs till den 30 september 2021.  


Nya rutiner för distansarbete kommer läggas ut på Falnet. De gäller från och 


med 1 oktober 2021. Detta ska ses som en möjlighet för den anställda att 


kunna arbeta på distans, den överenskommelsen ska ske i samråd med 


närmsta chef.  


Detta innebär troligtvis att tekniska nämndens arbetsutskott den 18 oktober 


2021, kommer ske fysiskt.  


Om Covid-19 läget kvarstår som idag och inte förvärras, kommer tekniska 


nämndens sammanträde 1 november 2021 ske fysiskt med ordinarie 


ledamöter på plats och ersättare via länk.. 


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 55/2021 
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§ 78 Dnr 2020/00340  


Aktuella lokalfrågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Lokalstrategen informerar om de hyresrabatter som beviljats för kvartal 1 


2021 med anledning av pågående pandemi, total kostnad för tekniska 


nämnden 62.000:-, efter man återsökt 50% av hyresrabatten. .  


Fastighetschefen informerar om att det varit en hel del skadegörelse på 


kommunens skolor under sommaren, en hel del glaskross.  


Information om pågående projekt, Frökindsgården upphandlat entreprenör, 


Mössebergskolan hus 1 ombyggnad av ventilation, upphandling av 


entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt delegation, Närhälsan i 


Stenstorp, upphandling entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt 


delegation. 


Johanna Svensson (S) undrar hur det varit med WiFi på skolorna i sommar, 


har de varit avstängda? Några skolor har det varit avstängt på men inte alla.  


Andreas Möller (KD) undrar över vårdcentralerna och stängning av apoteket 


i Stenstorp. Hur blir det med de lokalerna? Falköpings Kommun har ett 3 


årigt hyresavtal med Apoteket, så deras avtal gäller till och med november 


2023. En diskussion pågår med Närhälsan om de eventuellt ska ta över 


lokalerna.  


Per Halldén (M) frågar hur det är med kameraövervakning vid skolor, hur är 


det med tillstånden ? Diskussion kring detta pågår med räddningstjänst med 


mera.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 56/2021 
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§ 79 Dnr 2021/00091  


Information livsmedelsupphandling 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Livsmedelsupphandling betraktas som en av de kanske mest komplexa 


disciplinerna av alla offentliga upphandlingar. 


Sedan 2020 samverkar Falköpings måltidsverksamhet i sina upphandlingar 


med de kommuner som gör sina upphandlingar via upphandlingsenheten i 


Skövde. 


Samverkanskommuner:  


Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Falköping, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 


och Vårgårda. 


 


Förfrågningsunderlaget färdigställs med utgångspunkt från respektive 


kommuns politiska styrdokument gällande mat och måltider. 


Senast i raden av livsmedelsupphandlingar som genomförts gäller 


tillhandahållande av produkter inom områdena kolonialt, djupfryst och 


färskvaror. 


Nämnden delges information kring hur en livsmedelsupphandlings olika 


delar ser ut, senaste upphandlingsprocessens förlöpande och mer specifikt 


hur Falköpings kommun valt att förhålla sig till upphandlingsprocessen i just 


denna upphandling. 


 


Beslutsunderlag 


Kostchefens tjänsteutlåtande      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kostchefen            
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§ 80 Dnr 2021/00173  


Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter för 
återvinningscentraler. 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att säga upp hyresavtalet med Avfall östra 


Skaraborg gällande del av Falevi 8:14, Ranstad 9:16 och Torrevalla 1:1.  


Bakgrund 


Falköpings kommun och Avfall östra Skaraborg tecknade 2008-09-18 avtal 


gällande hyra av del av dåvarande Falevi 8:14, Ranstad 9:16 samt Torrevalla 


1:1. Upplåtelsen innefattar mark, befintliga byggnader, anläggningar och 


fasta inventarier. Syftet med upplåtelsen var att bedriva återvinningsverk-


samhet samt därmed förenlig verksamhet. Årshyran grundade sig på av 


kommunen gjorda investeringar samt del av kringkostnader som dagvatten-


hantering, provtagningskostnader samt rening av dagvatten. Nuvarande 


avtalskonstruktion täcker inte kommunens kostnader då huvuddelen av hyran 


grundat sig på kapitalkostnader som idag till större delen är avskrivna medan 


andra kostnader tillkommit som inte är upptagna i avtalet.  


 


Förvaltningens bedömning 


Samtliga fastigheter omfattas av sluttäckningsåtgärder och behöver 


beträffande Falevi lokaliseras till nya för ändamålet anpassade ytor. 


Torrevalla och Ranstad kan efter tätning av godkända sluttäckningsåtgärder 


flyttas tillbaks till nuvarande lokaliseringar. 


  


Finansiering 


Under tiden som nya ytor iordningställts förhandlas nytt avtal fram med 


Avfall östra Skaraborg enligt gällande pris för mark arrende.  


Beslutsunderlag 


Biträdande VA-chefens tjänsteutlåtande 


Hyresavtal TN2013/00180       


Arbetsutskottet § 57      


  


 


Paragrafen skickas till  
Avfall Östra Skaraborg   







 


Tekniska nämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


7 (15) 


Sammanträdesdatum 


2021-08-30 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 81 Dnr 2021/00199  


Tecknande av avtal för modulskola i Odensberg 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 


tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 


teckna avtal för uppförande av modulskolan i Odensberg med en kostnad 


upp till maximalt 15 miljoner kronor. 


2 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 


tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 


teckna hyresavtal för modulskolan i Odensberg med en hyreskostnad, 


inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner kronor per år.  


Reservation 


Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) 


reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om avslag på båda 


beslutspunkterna.     


Sammanfattning 


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


organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 


krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 


behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 


modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 


slut.  


Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ge tekniska 


nämnden i uppdrag att teckna avtal för modulskolan.  


Under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-


08-30 föreslås fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal 


för uppförandet av en modulskola i Odensberg.  


Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 


modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.  


Bakgrund 


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


organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 


krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 


behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 


modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 


slut.  
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Tekniska nämnden har i ordförandebeslut 2021-07-07, föreslagit kommun-


fullmäktige att ge startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 


kök, uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg, beslut om 


tilläggsanslag samt beslut om tidigareläggning av investering i flerårsplan. 


Ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 2021-08-30. 


Enligt tekniska nämndens delegationsordning tecknar fastighetschefen 


hyresavtal för lokaler med en hyrestid upp till 10 år eller en hyresnivå per år 


som understiger 450 000 kronor. Då hyresnivån för modulskolan överstiger 


450 000 kronor lyfts ärendet för beslut till tekniska nämnden. 


I tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 ges en 


mer utförlig beskrivning av ärendet.  


Förvaltningens bedömning 


Det är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att, under förutsättning 


att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, bör 


fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal för 


uppförandet av en modulskola i Odensberg.  


Finansiering 


I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att skolan innebär 0 kr i 


investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en hyrd 


modullösning vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att 


göras kring frågan om eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet 


kan komma att läggas in i balansräkningen. Kapital- och driftkonsekvenser 


avseende etableringen av modulskolan utreds också vidare. 


Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 


modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.  


Yrkanden 


Johanna Svensson (S) yrkar avslag på båda beslutspunkterna.       


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive 


Johanna Svensson (S) yrkande om avslag på båda beslutspunkterna, och 


finner att tekniska nämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.    


Omröstning begärs     


Omröstning begärs för yrkande om avslag. 


 


Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång. 


Ja-röst för arbetsutskottets förslag 


Nej-röst för Johanna Svenssons förslag 
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Omröstningsresultat 


Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Johanna 


Svenssons förslag beslutar tekniska nämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 


 


  Omröstningslista 


Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 


Vanja Wallemyr (C) x  


Johanna Svensson (S)  x 


Eva-Marie Brorsson (C) x  


Heléne Svensson (S)  x 


Bengt Lundqvist (S)   x 


Emil Larsson  (C)  x  


Sam Jubrant (KD)  x  


Andreas Möller (KD) x  


Christopher Münch (SD) x  


Per Halldén (M) x  


Mikael Lund (SD) x  


Summa 8 3 


 


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 58/2021 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-08 


Tekniska nämndens ordförandebeslut 2021-07-07 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Fastighetschef Jan Aurén 


Lokalstrateg Cecilia Nordh 
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§ 82 Dnr 2021/00200  


Överlämnande av tekniska nämndens budgetunderlag 
till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 
2022-2024 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 


budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 


2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget 


senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget ska skickas till  


budgetberedningen det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 


Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 


verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 


som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 


budgetprocess till flerårsplan för år 2022-2024. 


Tekniska nämnden ska spara 1,9 miljoner kronor utifrån den föreslagna 


ramen för 2022. Ramen 2023 minskas med ytterligare 2,8 miljoner kronor. 


Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 


kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Utöver detta har 


Park/gata avdelningen kompenserats för drift av tillkommande ytor och 


kostavdelningen fått minskad ram då köket på Läkaren sagts upp och hyran 


minskar. 


 


Förvaltningens bedömning 


De fördelade besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den 


dagliga driften minskas och ambitionsnivån sänks.  


I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 


tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 


egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 


innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 


olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 


kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 


Önskan från Kompetens och arbetslivsförvaltningen för att kunna omsätta 


fler arbetsmarknadsåtgärder inom avdelningen Park/Gata ökar. För att kunna 


ge en kvalitativ handledning planeras att tillsätta en arbetsledare för detta, 


om utrymme kan skapas i budget 2022.   
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Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst, barn- och 


utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Beroende på deras 


planering framöver kan antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka eller 


minska. En eventuell ökning behöver i så fall kompenseras i budgeten och en 


minskning genererar en besparing. 


VA 


Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-


anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. En 


hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär stora 


kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är fortsatt 


hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. Brukningstaxan för 2022 höjs 


med 5,0 % och taxorna för kommande åren ska ses över för att få en 


långsiktig täckning av kostnaderna.  


Biogas 


Konceptionsavtalet med Avfallshantering Östra Skaraborgs om att behandla 


medlemskommunernas matavfall löpte ut i augusti 2020. Detta har gett nya 


förutsättningar för verksamheten under de kommande åren. Utredningar och 


efterforskning efter alternativa substrat pågår. 


Ett stort underskott befaras då ingen budget tilldelats och det är omöjligt att  


lägga en detaljbudget i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Budgetförutsättningar inför Flerårsplan 2022-2024 beslutade av 


kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31, §40/2021 


Ksau §61/2021 Beredning och överlämnande av nämndernas budgetunderlag 


till budgetberedning inför flerårsplanen för åren 2022-2024  


Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 


Arbetsutskottet § 59/2021    


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Förvaltningsekonom 


Controller 
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§ 83 Dnr 2020/00344  


Anmälningsärenden 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Beslutsunderlag 


Förteckning över anmälningsärenden augusti      
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§ 84 Dnr 2020/00345  


Anmälan om delegationsbeslut 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Beslutsunderlag 


Förteckning anmälda delegationsbeslut augusti 


Anmälda delegationsbeslut augusti      
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§ 85 Dnr 2021/00004  


Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 


 


Under punkten fanns inget att rapportera 
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§ 86 Dnr 2020/00342  


Övriga frågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 


Bakgrund 


Roland Wanner (MP) frågar VA-chefen om reservvattentäkter. Under 2022 


kommer en utredning göras. Man kommer då provta täkter och ser hur stort 


problem det är samt utreda om de är lämpliga som reservvattentäkter eller 


om vi måste hitta andra lösningar på reservvatten.  


Önskemål från Johanna Svensson (S) om en utvärdering och information 


angående kommunens ladd stationer på november nämnden. Ordförande 


kallar gatuchefen till november mötet för en information.  


Johanna Svensson (S) önskar en utvärdering och information från 


kostavdelningen om hur kostråd fungerar, hur fungerar samarbetet? 


Kostchefen kommer informera om detta under hösten.  


Önskan om fler presidieträffar. 


Andreas Möller (KD) frågar VA-chefen om hur kommunen har klarat 


sommarens skyfall? VA-chefen säger att Falköpings kommun har haft tur, vi 


har inte blivit drabbade såsom kringliggande kommuner. Det var värre förra 


året, med några häftiga skyfall inom samma område på kort tid.  
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