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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:05 
Ajournering klockan 13:56–14:20 
 
 
 

Ordföranden, kommundirektören och sekreteraren närvarar i sammanträdes-
lokalen, övriga deltar digitalt på distans 

Beslutande Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordf.  
Ingvor Bergman (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Dan Hovskär (KD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
Lars Sjösvärd, verksamhets- och affärsutvecklare, Unik Resurs 
 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Kajsa Björck Paragrafer § 54 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Ingvor Bergman 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-05 

Justeringsdatum 2021-05-05 

Anslaget är uppsatt  2021-05-06–2021-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Kajsa Björck 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 54 Dnr 2021/00198 
Uppdrag om att ta fram intressenter för avtal gällande försäljning 
av rågas från biogasanläggningen .................................................................. 3 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 54 Dnr 2021/00198  

Uppdrag om att ta fram intressenter för avtal gällande 
försäljning av rågas från biogasanläggningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal gällande 

försäljning av rågas från biogasanläggningen. 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart.   

Bakgrund 

Falköpings kommun har en biogasanläggning vid Hulesjön som producerar 

rågas. I dagsläget finns ett avtal om leverans av rågas till Göteborgs Energi 

AB. Avtalet ingicks den 10 januari 2007 och upphör att gälla den 10 januari 

2022, om det sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. 

Kommunledningsförvaltningen förväntar att en uppsägning kommer att 

komma från Göteborgs Energi AB. För att undvika att hamna i en situation 

där kommunen står utan köpare av rågas och därmed behöver låta rågasen 

facklas bort, det vill säga förbrännas i en gasfackla så att inte metangas 

hamnar i atmosfären, behöver det ingås ett nytt avtal gällande försäljning av 

rågas från biogasanläggningen. 

Försäljning av tjänster från en kommun omfattas inte av upphandlings-

lagstiftningen. Däremot ska en kommun sälja sina varor till marknadspris för 

att undvika att transaktionen ses som ett understöd till enskild näringsidkare. 

För att få fram ett marknadspris är den lämpligaste metoden att vända sig till 

marknaden för att efterhöra vilket pris och övriga villkor som finns för ett 

avtal om köp. Uppdraget innebär att kommunledningsförvaltningen går ut till 

intressenter och begär in uppgifter om pris på rågas och andra villkor för köp 

som kan vara av intresse. När uppdraget är genomfört återkommer kommun-

ledningsförvaltningen med förslag på intressenter för rågasavtal. Det är 

kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om ingående av eventuellt nytt 

avtal om försäljning av rågas från biogasanläggningen.   

Förvaltningens bedömning 

Att besluta om att ingå av avtal kring försäljning av rågas bedöms vara en 

strategisk fråga som inte hör ihop med själva driften av biogasanläggningen. 

Det är inte nödvändigt för driften av anläggningen att biogasen säljs, utan 

anläggningen kan fungera även om rågasen endast skulle facklas bort. Det 

bedöms därför vara en strategisk fråga som ska beslutas av kommunstyrelsen.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 

på delegation ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

intressenter för avtal gällande försäljning av rågas från biogasanläggning. 

Beslutet fattas i enlighet med § 6.19 i kommunstyrelsens delegations-

bestämmelser, beslutade den 10 februari 2021, § 17.  

Finansiering 

Beslutet förväntas inte medföra några kostnader utöver befintliga kostnader 

för arbetstagare och konsulter som finansieras ur kommunstyrelsens 

driftsbudget.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-28     

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör         
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§ 54 Dnr 2021/00198  


Uppdrag om att ta fram intressenter för avtal gällande 
försäljning av rågas från biogasanläggningen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunlednings-


förvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal gällande 


försäljning av rågas från biogasanläggningen. 


Omedelbar justering 


Paragrafen justeras omedelbart.   


Bakgrund 


Falköpings kommun har en biogasanläggning vid Hulesjön som producerar 


rågas. I dagsläget finns ett avtal om leverans av rågas till Göteborgs Energi 


AB. Avtalet ingicks den 10 januari 2007 och upphör att gälla den 10 januari 


2022, om det sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. 


Kommunledningsförvaltningen förväntar att en uppsägning kommer att 


komma från Göteborgs Energi AB. För att undvika att hamna i en situation 


där kommunen står utan köpare av rågas och därmed behöver låta rågasen 


facklas bort, det vill säga förbrännas i en gasfackla så att inte metangas 


hamnar i atmosfären, behöver det ingås ett nytt avtal gällande försäljning av 


rågas från biogasanläggningen. 


Försäljning av tjänster från en kommun omfattas inte av upphandlings-


lagstiftningen. Däremot ska en kommun sälja sina varor till marknadspris för 


att undvika att transaktionen ses som ett understöd till enskild näringsidkare. 


För att få fram ett marknadspris är den lämpligaste metoden att vända sig till 


marknaden för att efterhöra vilket pris och övriga villkor som finns för ett 


avtal om köp. Uppdraget innebär att kommunledningsförvaltningen går ut till 


intressenter och begär in uppgifter om pris på rågas och andra villkor för köp 


som kan vara av intresse. När uppdraget är genomfört återkommer kommun-


ledningsförvaltningen med förslag på intressenter för rågasavtal. Det är 


kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om ingående av eventuellt nytt 


avtal om försäljning av rågas från biogasanläggningen.   


Förvaltningens bedömning 


Att besluta om att ingå av avtal kring försäljning av rågas bedöms vara en 


strategisk fråga som inte hör ihop med själva driften av biogasanläggningen. 


Det är inte nödvändigt för driften av anläggningen att biogasen säljs, utan 


anläggningen kan fungera även om rågasen endast skulle facklas bort. Det 


bedöms därför vara en strategisk fråga som ska beslutas av kommunstyrelsen.  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 


på delegation ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 


intressenter för avtal gällande försäljning av rågas från biogasanläggning. 


Beslutet fattas i enlighet med § 6.19 i kommunstyrelsens delegations-


bestämmelser, beslutade den 10 februari 2021, § 17.  


Finansiering 


Beslutet förväntas inte medföra några kostnader utöver befintliga kostnader 


för arbetstagare och konsulter som finansieras ur kommunstyrelsens 


driftsbudget.   


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-28     


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör         


 


 





		2021-05-05T14:08:02+0000


	



