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Tekniska nämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15-15:20
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
Christina Jorméus (M)
Bengt Lundqvist (S)

Monica Janzon (S) tj.gör. ers.
Eva-Marie Brorsson (C) tj.gör. ers.
Emil Larsson (C)
Jacob Kahrs (M) tj.gör. ers.
Christopher Münch (SD)
Mikael Lund (SD) tj. gör. ers.

Ersättare

Henrik Sjöberg (S)
Jenny Nieminen (S)

Kenneth Johansson (S)
Johan Aldén (C)
Roland Wanner (MP)

Övriga närvarande

Patrick Nohlgren, förvaltningschef
Cecilia Nordh, lokalstrateg
Jan Aurén, fastighetschef
Fredrik Johansson, gatuchef
Stig Säll, VA-chef
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom
Kerstin Johnsson, kostchef
Solveig Pettersson, städchef § 41
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare § 48
Adela Kapetanovic, enhetschef §§ 40 - 44
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Justerare

Johanna Svensson

Underskrifter
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Tekniska nämnden

Ärendelista
§ 40

Dnr 2020/00341

Förvaltningschef informerar 2021.................................................................... 3
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Dnr 2021/00093 303
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Dnr 2021/00108

Ombyggnad Frökindsgården upphandling ................................................... 12
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Dnr 2021/00110

Startbesked avseende Odensbergs förskola och kök, samt
tidigareläggning av investeringsmedel för förskolan. Uppdrag att
teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg ............................................ 14
§ 47

Dnr 2021/00109

Nedsättning av avgifter för upplåtelse av kommunal mark och
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Dnr 2021/00073
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Dnr 2020/00344
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§ 50

Dnr 2020/00345
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§ 40

2021-04-26

Dnr 2020/00341

Förvaltningschef informerar 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om att sjukfrånvaron på grund av Covid -19
fortfarande är låg på förvaltningen.
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Adela Kapetanovic, enhetschef VA informerade om Balltorps
vattenförening..
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§ 41

2021-04-26

Dnr 2020/00339

Information om ekonomi 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Förvaltningsekonomen redovisar Förvaltningrapport per sista mars 2021.
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4 (23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 42

2021-04-26

Dnr 2020/00340

Aktuella lokalfrågor 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Lokalstrategen informerar om att arbetet pågår med att ta fram ett långsiktigt
hyresavtal för Torbjörntorpsskolan.
Fastighetschefen informerar om skolmuseét i Stenstorp.
Lokalstrategen informerade om en ny förordning avseende hyresrabatter på
grund av pandemin.
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§ 43

2021-04-26

Dnr 2021/00075

Besvarande av remiss från
kommunledningsförvaltningen Klimatstrategi 20212030
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden överlämnar bifogade remissvar över Klimatstrategi 20212030 till kommunstyrelsen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har på remiss till tekniska nämnden översänt ett
framarbetat förslag till kommunens klimatstrategi för åren 2021-2030.
Förslaget är framtaget utifrån de globala målen i Agenda 2030 och
Parisavtalet för klimatet.
Förvaltningen har granskat dokumentet och har sammanfattat ett förslag till
remissvar under tre rubriker, Allmän kommentar om dokumentet,
Kommentarer på texten samt Konsekvenser av texten.
Den viktigaste synpunkten som framkommit är att det är oerhört viktigt att
hela kommunen som organisation, det vill säga varje medarbetare, blir
delaktiga i arbetet för att den ska kunna få önskad effekt. Det är även mycket
viktigt att föreslagna åtgärder prioriteras i budgetprocessen och att medel
anslås till dessa åtgärder.
Vissa synpunkter finns på själva textens formuleringar samt några frågeställningar om vad som menas med vissa ord och formuleringar. Förtydliganden i dessa fall behövs för att strategin ska bli användbar
Förvaltningens bedömning
Allmän kommentar om dokumentet
Det är av stor vikt att innehållet i dokumentet kommuniceras ut ordentlig i
alla förvaltningar när det väl är taget. Flera av våra medarbetare får många
frågor om varför vi gör som vi gör, när vi följer beslutade strategier och
riktlinjer. För att strategin ska nå framgång är det dessutom en förutsättning.
Innehållet i strategin berör alla förvaltningar och alla medarbetare.
Det är även av stor vikt att dessa frågor även får genomslag i budgetprocesser och att medel tilldelas olika åtgärder. För VA-avdelningen innebär
investeringar som genererar ökade kostnader att de måste täckas med höjda
taxor.
Kommentarer på texten
Sid 7 Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel
Justerarnas signaturer
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Det står att närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska
prioriteras. Det står även att Svenska råvaror ska användas i möjligaste
mån…”. Hur ska köken prioritera mellan till exempel inköp av ekologisk
vitkål från Tyskland och konventionell vitkål från Sverige?
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Svenska livsmedel, ekologiska livsmedel och närproducerade livsmedel är
tre olika begrepp som inte nödvändigtvis ”drar åt samma håll”. Dessutom
skapar Lagen om offentlig upphandling vissa begränsningar i det befintliga
handlingsutrymmet. Denna text innebär därför en relativt stor otydlighet och
prioriteringsproblem. Förtydliganden behövs för att strategin ska bli
användbar och en tillhörande riktlinje bör arbetas fram som köken kan
förhålla sig till i sitt dagliga arbete.
Sid 8 Tjänster och cirkulära varor
Saknar skrivning om hur sopor ska hanteras. En förutsättning för cirkulär
ekonomi är att det krävs ett ändrat beteende när varor tjänat ut så att de
sorteras och inte hamnar bland de osorterade soporna. Det är de som använt
varorna som måste ta detta ansvar att sortera sitt avfall på ett korrekt sätt. Ett
sätt att tydliggöra detta skulle kunna vara en skrivning om att minska
mängden osorterade sopor.
Sid 8 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
”Krav på demonterbarhet ska ställas vid nybyggnad, större ombyggnader och
renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.”
Vad menas med ”demonterbarhet”? Vilken grad av demonterbarhet
eftersöks? Hur ska det genomföras vid ombyggnation och renoveringar?
Sid 9 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
”Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika
verksamheter.” Detta är en fråga som bör tas med vid utformningen av
detaljplaner. Om detaljplanen säger att fastigheten ska inrymma
skolverksamhet, krävs en detaljplaneförändring för att en annan verksamhet
ska kunna inrymmas i den del av lokalen som skolan inte har behov av.
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi
”Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el
genom att solceller installeras på taken till kommunala fastigheter.”
Texten borde kompletteras med texten ”om så är möjligt” eftersom vissa tak
inte är lämpade för solceller dels på grund av takets läge, utformning, väderstreck och bärande konstruktion.
Konsekvenser av texten
Sid 5 Fokusområde 1: Hållbara transporter
Målet innebär att fordon, arbetsmaskiner mm som idag drivs med fossila
bränslen måste bytas ut eller köras med alternativt bränsle (om så är möjligt).
Justerarnas signaturer
Digital justering
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Detta mål är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det står att
tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel måste
avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder.
Sid 8 Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Det står att ”Beständiga naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade
material”. Skrivningen innebär en ökad kostnad (exakt hur mycket är oklart
och måste bedömas från fall till fall) vilket kommer att innebära dyrare
projektkostnader vid om-, till- och nybyggnation av lokaler.
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Detta mål är därför även det starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det
står att tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel
måste avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder.
Sid 8 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
”Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i
kommunala verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga
byggnader.”
Vid renoveringar krävs en kartläggning av möjliga renoveringsåtgärder och
deras relevans utifrån nytta och kostnad. Det är därför viktigt att det finns
tillräckliga medel anslagna för att möjligheten att åstadkomma den mest
optimala energieffektiva lösningen.
För att få en så låg energiförbrukning som möjligt i våra fastigheter krävs
dessutom att verksamheterna som nyttjar fastigheten är delaktiga i arbetet.
Hur de använder fastigheten och sina arbetsredskap/maskiner/teknik har stor
betydelse för fastighetens totala energiförbrukning. Fastighetsavdelningen
kan påverka själva fastighetens energiförbrukning men inte användningen av
den. Samarbete mellan verksamhet och fastighetsavdelning i dessa frågor är
därför viktigt.
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi
Målet är att energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme,
bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar. Detta innebär att våra värmeanläggningar, där vi har olja vid toppbelastning, måste
byggas om. Det innebär också att våra reservkraftverk, mobila och fasta, som
idag drivs idag med diesel, kräver nya lösningar.
Detta mål är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det står att
tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel måste
avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder.
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi
Skrivningen ”Energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme,
bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar.” innebär en
dyrare el än den vi idag har avtal om (delvis miljömärkt).
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Denna skrivning är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det
står att tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel
måste avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 28/2021
Controllerns tjänsteutlåtande
Klimatstrategi för åren 2021-2030
Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 44

2021-04-26

Dnr 2021/00093 303

Besvarande av remiss VA-plan för Falköpings kommun
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar lämna bifall till föreslagen strategisk VA-plan
för Falköpings kommun.
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Bakgrund
I Falköpings kommun har det sedan 2018 arbetats med strategisk VAplanering i syfte att uppnå en hållbar VA-försörjning. Arbetet påbörjades
med en nulägesbeskrivning som redovisades i VA-översikt 2018 och
fortsatte sedan med föreliggande VA-plan. Under arbetet identifierades
behovet av fördjupat arbete inom fyra områden för vilka mer detaljerade
delrapporter arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling
utanför verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är inkluderade i
VA-plan medan delrapport för dagvatten hanteras i Dagvattenplan.
I VA-plan presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning
och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram gemensamt med
kommunens tjänstepersoner och politiker. Under arbetet identifierades
åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. För varje åtgärd anges tidplan
samt ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör planen ett underlag för
fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. VA-plan och dess bilagor
antas i kommunfullmäktige. Huvudansvaret för VA-plan ligger hos
kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling.
Samtliga nämnder ger möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Miljösamverkan östra Skaraborg ges också möjlighet att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 29/2021
VA-chefens tjänsteutlåtande
Delegationsbeslut om remittering av förslag på VA-plan
Checklista släckvattenplan
Regler för anslutning av brandvattenanläggningar innanför fastigheten på
kommunal mark
Grundvattentäkter inom kommunen
Åtgärder VA-plan
Dagvattenplan granskning
Färdig VA-plan
Åtgärder reservvatten
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Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 45

2021-04-26

Dnr 2021/00108

Ombyggnad Frökindsgården upphandling
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge
tekniska nämnden startbesked avseende projektet ombyggnad
Frökindsgården, under förutsättning att projektkostnaden, efter
anbudsförfarandet, ej överstiger de 23,1 miljoner kronor som är
avsatta för projektet i flerårsplanen.
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2. Tekniska nämnden delegerar upphandlingen av entreprenör till
Fastighetschefen.
Bakgrund
Frökindsgårdens äldreboende beläget i Kinnarp har idag totalt 36
boendeplatser fördelade på fyra avdelningar. Boendet är uppdelat på två
byggnader med 18 platser i varje.
Frökindsgården invigdes 1959 och och byggdes först till 1966 och det andra
större tillbygget skedde 1974. Äldsta delarna är renoverade och ombyggda
1993-1994.
Orsaken till projektet är att husdel 6 och 7 har en både otillräcklig boendesituation för brukare samt en dålig arbetsmiljö för personalen. Det handlar
om totalt 18 platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande
problemet är att rummen med dess hygienutrymmen är för små, samt att de
är i behov av underhåll, vilket också framgår av utförda skyddsronder.
Socialnämnden beslutade 2019-05-15 §58 om att man förordade en ombyggnad av husdel 6 och 7.
I samband med ombyggnationen av husdel 6 och 7 planeras en större
underhållsåtgärd av storköket enligt beslut i tekniska nämnden 2020-06-15
§71. Detta beslut följer tidigare beslut i tekniska nämnden 2010-03-24 §30
om prioriteringslista för ombyggnad av storkök samt beslutet i kommunfullmäktige 2008-09-29 §111 om att inriktningen för arbetet avseende köksombyggnader koncentreras till ett system med varmmatsproduktion och
tillagning så nära hyresgästen som möjligt.
En förstudie har slutförts i februari 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.
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Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i
förstudien. Anbudsförfrågan för ombyggnaden har skickats ut med sista anbudsdag 2021-05-10. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.
I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar lyfts projektet till kommunfullmäktige för startbesked då
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor.
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Förvaltningens bedömning
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade
kostnader. För att hålla planerad tidsplan föreslås att ge startbesked för
projektet samt att tekniska nämnden delegerar upphandlingen av entreprenör
till fastighetschefen.

Finansiering
I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 23,1 miljoner kronor budgeterade för
projektet.
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 1,2
miljoner kronor per år.
Kommunens driftkostnad beräknas sjunka med 2, 3 miljoner kronor per år på
grund av minskat personalbehov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 30/2021
Fastighetschefens tjänsteutlåtande

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2021/00110

Startbesked avseende Odensbergs förskola och kök,
samt tidigareläggning av investeringsmedel för
förskolan. Uppdrag att teckna hyresavtal för
modulskola i Odensberg
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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 skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barnoch 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 förskola (Dnr 2020/00608).
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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.
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Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbudsförfarande 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.
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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.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 31/2021
Lokalstrategens tjänsteutlåtande

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Jan Aurén Fastighetschef
Cecilia Nordh Lokalstrateg
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§ 47

2021-04-26

Dnr 2021/00109

Nedsättning av avgifter för upplåtelse av kommunal
mark och torghandel.
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Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige tar beslut om en tillfällig nedsättning av avgifter
för upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021.
Nedsättningen föreslås till 60% av KFS 2012:17 reglerade avgifter.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta
att finansiering, cirka 212.000 kronor, sker med centralt avsatt medel
i budget 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett och tilldelas
Tekniska nämndens ram för år 2021.
Bakgrund
Många näringsidkare har i samband med Covid-19 pandemin en svår tid med
minskad försäljning. Samtidigt är det ännu viktigare att kunna nyttja
uteserveringar och handel på torget för att minska smittspridning. För att
underlätta för drabbade näringsidkare föreslår Tekniska nämnden en
nedsättning av avgifterna för upplåtelser av kommunal mark och torghandel.
Vid omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande torghandel har ett
flertal kommuner tagit beslut om delvis eller helt slopade avgifter för markupplåtelser p.g.a. av pandemin.
Nedsättningen föreslås vara av tillfällig karaktär och gälla under hela år 2021
och i det fall Covid-19 pandemin har effekter även under 2022 kommer ett
nytt beslut att krävas vid nedsättning.
Upplåtelse av kommunal mark regleras genom KFS 2005:11 och KFS
2012:17 och sker främst till uteserveringar, torghandel, gatuvisning utanför
butik, trottoarpratare och byggetableringar utanför egen fastighet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 32/2021
Gatuchefens tjänsteutlåtande

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Gatuchef
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Tekniska nämnden
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§ 48

2021-04-26

Dnr 2021/00073

Taxa för laddplatser
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta en avgift på 3 kronor/kWh för laddning
av elfordon.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade enligt sammanträdesprotokoll 2020-11-30 §
163 med Dnr 2020/00326 att delegera till tekniska nämnden att fastställa
avgift för laddning av elfordon. Föreslagen avgift beräknas inte ge full
kostnadstäckning från början men om avgiften sätts för högt riskeras att färre
använder kommunens laddstolpar. Det lokala nätbolaget tillämpar
effekttariff vilket har stor påverkan på den rörliga kostnaden. En större
volym som laddas under en och samma månad ger lägre kostnad per enhet.
Förslaget är att sätta ett marknadspris på 3 kr/kWh som avgift vilket bedöms
vara en vedertagen taxa bland flera kommuner. Avgiften för tjänsten
kommer att faktureras via en partner som operatör. Kommunen kommer
sedan att behöva följa utvecklingen av laddningen och utvärdera om avgiften
behöver revideras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 33/2021
Infrastrukturförvaltarens tjänsteutlåtande

Paragrafen skickas till
Tomas Berg, Infrastrukturförvaltare
Fredrik Johansson, Gatuchef
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§ 49
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Dnr 2020/00344

Anmälningsärenden 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Protokoll direktionsmötet 2021-03-22
Förteckning över anmälningsärenden april
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§ 50
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Dnr 2020/00345

Anmälan om delegationsbeslut 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Förteckning av anmälda delegationsbeslut april
Anmälda delegationsbeslut april
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§ 51
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Dnr 2021/00004

Rapportering från deltagande i sammanträden med
mera 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Vanja Wallemyr (C) informerade från Grön Finansiering.
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§ 52

2021-04-26

Dnr 2020/00342

Övriga frågor 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Johanna Svensson (S) undrar hur det går med presidieträffen med Kultur och
fritidsförvaltningen, och hur går det med ishallen?
Vanja Wallemyr (C) informerar om att när tjänstepersonerna är klara med
förstudien kommer det kallas till ett möte angående ishallen, troligtvis i juni.
Hur kommer samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta med den antagna
arbetsmarknadsstrategin? Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan idag
med att följa strategin, exempelvis som att ta emot olika former av arbetsmarknadsåtgärder.
Länsstyrelsen har sökt pengar för att tillgänglighetsanpassa miljön på
Ålleberg. Kommunen kommer sedan att rekvirera dessa medel för att
ansvara för utförandet. Gatuchefen informerar om att bidraget även kan gälla
tillgänglighetsanpassning av rastplatser och grillplatser med mera.
Fastighetschefen informerar om Platåskolan. Beslut väntas inom kort från
Mark- och Miljööverdomstolen.När beslutet kommer är det tekniska
nämnden som fattar startbeslut. Eventuellt kommer det sammankallas till ett
extra nämndsmöte.
Roland Wanner (MP) frågar kostchefen om våra äldre får sötdricka om så
önskas. Absolut svarar kostchefen.
Johanna Svensson (S) undrar vad som händer nu, efter att ärendet
Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, service- och stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre
kvalitet och effektivitet, lyfts på Kommunstyrelsen. Arbetet kommer
fortsätta på förvaltningen
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