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Tekniska nämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15-16:00
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)
Heléne Svensson (S)
Bengt Lundqvist (S)
Eva-Marie Brorsson (C) tj. gör.ers.

Ersättare

Monica Janzon (S) §§ 53-56
Henrik Sjöberg (S)
Johan Aldén (C) §§ 53-58
Roland Wanner (MP)
Mikael Lund (SD)

Övriga närvarande

Justerare

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
Monica Busk, controller
Helene Ekström, lönechef § 56
Karin Hermansson, kulturstrateg §§ 53-54
Rasmus Johansson, VA ingenjör § 55
Krister Lundberg, byggprojektledare § 55
Richard Lööv, byggprojektledare § 55
Stefan Danielsson, byggprojektledare § 55
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare
Johanna Svensson

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Anna-Karin Andersson

Ordförande

Vanja Wallemyr

Justerare

Johanna Svensson

Andreas Möller (KD) §§ 53-59
Per Halldén (M)
Christopher Münch (SD)
Mikael Lund (SD) tj.gör.ers §§ 53-56
Monica Janzon (S) tj.gör.ers. §§ 57-64
Johan Aldén (C) tj.gör.ers. §§ 59-64

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Justeringsdatum

2021-05-20

Anslaget är uppsatt

2021-05-21 – 2021-06-10

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Anna-Karin Andersson

§§ 53-64
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Tekniska nämnden
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Förvaltningschef informerar 2021.................................................................... 3
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Aktuella lokalfrågor 2021 .................................................................................. 9
§ 58

Dnr 2021/00128

Rapport avseende översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen. ............... 10
§ 59

Dnr 2021/00120

Besvarande av Motion från Heléne Svensson (S) och Johanna
Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och mötesplatser ................... 12
§ 60

Dnr 2021/00094

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter ......................................... 14
§ 61

Dnr 2020/00344
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§ 62

Dnr 2020/00345
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§ 64

Dnr 2020/00342
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Digital justering
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 53

2021-05-17

Dnr 2020/00341

Förvaltningschef informerar 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om Covid situationen, det är fortfarande en
låg sjukfrånvaro för förvaltningen.
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Nämndsmöten i juni och augusti kommer troligtvis också genomföras
digitalt.
Förvaltningschefen redovisar Falköpings kommuns Medarbetarundersökning
2021 samt uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete för 2020.

Justerarnas signaturer
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Tekniska nämnden

§ 54

2021-05-17

Dnr 2021/00008

Redovisning av konstprojekt
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Karin Hermansson, kulturstrateg Kultur och Fritidsförvaltningen, redovisar
Konstnärlig gestaltning fastigheter utförd 2020.
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Vindängenskolans konstverk heter Rabbla Babbla, konstnär Johan Wiking.
Kinnarpskolans konstverk heter Smycket, konstnär Mia Fkih Mabrouk.
Åsarps skolans, konstverk Sommarlov, Hur man vänder sig, I skogen,
konstnär Susanne Brännström.
Fridhem, konstverk High five, Säd, Apor, konstnär Anna Wennerstrand

Justerarnas signaturer
Digital justering
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§ 55

2021-05-17

Dnr 2020/00329

Statusrapporter pågående projekt 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fastighetsavdelningens projektledare informerar om pågående projekt.
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Platåskolan, rapporten är gjord för första kvartalet 2021.
Mössebergsskolans ventilation, ett projekt som kommer starta efter
sommaren, beräknat slutdatum december 2021.
Rivning Stenstorps skola, slutdatum juli 2021.
Stadshus, arbete pågår för att få till en godkänd ventilation.
Frökindsgården, förfrågningsunderlag är ute nu, slutdatum kvartal 3 2022.
Stenstorps Vårdcentral, förfrågningsunderlag är ute nu, slutdatum kvartal 1
2022.
Korttidsboende, upphandling av konsulter har påbörjats, slutdatum kvartal 1
2023.
Ranliden slutdatum v.44 2021.
Odensbergs skola/förskola, förfrågan om skolmoduler har gått ut.
VA Projektredovisning av VA-ingenjör för arbete i Marka/Odensberg och i
Kättilstorp.
Projektredovisning av gatuchefen för MEX-projekt Fåraberget 2B.

Justerarnas signaturer
Digital justering
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Tekniska nämnden

§ 56

2021-05-17

Dnr 2021/00151

Verksamhetsrapport per 30 april 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 2021.
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Bakgrund
Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning efter fyra månader av år
2021 för nämnden avseende ekonomi och målarbete. Nämnden består av
skattefinansierade avdelningar och en taxefinansierad VA-avdelning samt
biogasen som är en blandning av skatte- och taxefinansierad verksamhet, då
taxorna inte räcker till för att finansiera verksamheten. Uppföljningen avser
både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets
utfall jämfört med årets budget.
Delårsresultatet januari till april är -66,8 miljoner kronor vilket är 34,8 % av
den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. Prognosen för 2021
visar ett överskott på +1,6 miljoner kronor.
Pandemin Covid -19 påverkar fortfarande verksamheten och anpassningar
har gjorts för att möta förändringarna med stängda verksamheter och
distansstudier. Antalet portioner är hittills färre än föregående år. Nämnden
har fått budgetkompensation för löneökningar 2020 och 2021 och budgeten
har justerat för kapitalkostnadsförändringar, detta har fördelats ut mellan
avdelningarna inom tekniska nämnden. Kompensationen som avser
städavdelningen har lagts centralt hos nämnden och ger ett överskott då detta
ingår i timpriset som debiteras kunderna.
Internräntan för kapitalkostnader har sänkts med 0,75 % vilket innebär lägre
internhyror till alla hyresgäster i förhållande till deras budgetar. Detta gäller
även för nämndens egna hyror.
Rivningen av Stenstorpsskolan är inte budgeterad vilket ger ett större
underskott för fastighetsavdelningen.
För återställning av deponin har 1,8 miljoner kronor tagits i anspråk under
januari till april och ytterligare 3,0 miljoner kronor prognosticeras för
resterande året.
VA-avdelningen prognosticerar att hålla nollbudgeten.
Biogasen prognosticerar ett underskott med -4,7 miljoner kronor. Tillgången
på matavfall att behandla är begränsad och intäkterna från
behandlingsavgifterna är lägre än i fjol. Den nya rötkammaren har tagits i
bruk under året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.
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Budgeten på 46,7 miljoner kronor för de skattefinansierade re- och löpande
investeringarna beräknas att förbrukas under 2021. VA-avdelningens
reinvesteringsbudget på 24,1 miljoner kronor beräknas också att förbrukas.
Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en
prognos för hela projektet över tid. Totalt har 35,8 miljoner kronor
förbrukats hittills i år för de fleråriga skattefinansierade investeringarna, 9,9
miljoner kronor för VA-avdelningen och 2,5 miljoner kronor för biogasen.
Prognosen för 2021 års kostnader för de skattefinansierade fleråriga
projekten är 185,2 miljoner kronor och 39,6 miljoner kronor för VAavdelningen samt 3,0 miljoner kronor för biogasen.
 JS, VW — Powered by TellusTalk: ID 1277461217

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges
alla fyra mål i olika hög grad. I denna uppföljning fokuserar vi på det arbete
som utförts under årets första fyra månader. Ingen utvärdering av själva
måluppfyllelsen görs utan det är mer fokus på progressionen i arbetet.
För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och
bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt
arbetar för en hälsofrämjande livsstil.
För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här
infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Den nya
platåbergsorganisationen har inneburit mycket inledande arbete inför
överlämnandet till Kultur och fritid, som tog över driften från och med 1
april. Kosten erbjuder valmöjligheter till både unga och äldre och jobbar med
hållbara alternativ. Många arbeten är i gång för att minska användandet av
fossila bränslen inom förvaltningen.
Nämndens bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur
för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal
matproduktion.
Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och
förnyande med en tillitsbaserad styrning arbetar nämnden bland annat för att
säkerställa adekvata kompetenser för de olika verksamheterna, implementera
ny teknik på olika vis i verksamheterna, utveckla samarbeten mellan
förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar samt försöker
minska förvaltningens klimatavtryck på olika vis. Ett ständigt arbete fortgår

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att den skattefinansierade verksamheten följer
Verksamhetsplan 2021-2023 samt att detta ryms inom budget, VAavdelningen likaså. Biogasen utreds av kommunledningen då intäkterna har
minskat rejält.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

7 (18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-05-17

Finansiering
Prognosen för de skattefinansierade verksamheten hos nämnden
prognosticeras hålla budgeten och att verksamheten är finansierad.
VA-verksamheten finansieras via taxor.
Biogasen befarar ett underskott vilket inte är finansierat utan kommer att
belasta kommunens resultat.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande
Verksamhetsrapport per 30 april 2021

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom
Controller
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Protokollsutdraget bestyrks
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§ 57

2021-05-17

Dnr 2020/00340

Aktuella lokalfrågor 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fastighetschefen informerar om att det tagits ett ordförandebeslut angående
hyresrabatter på grund av pandemin.
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Fastighetschefen informerar om branden i Stenstorpsskolan.
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§ 58
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Dnr 2021/00128

Rapport avseende översyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsen beslut §
64/2021 punkt 3, fortsätta arbetet med effektivisering av de förslag till
förbättringsområden som redovisas inom nämndens ansvarsområde.
Deltar ej i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år
2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre
kvalitet och effektivitet.
Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet
och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer,
ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.
Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak
bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och
beaktas för att få till förbättringar.
I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att
skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen.
• Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar
• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom städverksamheten,
både organisatoriska och driftsmässiga. Detta för att kunna uppnå högre
kvalitet och nöjdhet.
• Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal
• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom driften av
fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader och internhyra
• Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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• Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att vi tar till oss rapporten. Det pågår redan ett
arbete med att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet inom många
områden på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Finansiering
Inom tekniska nämndens ram år 2021.
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Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater deltar ej i detta beslut på grund av att vi anser att
rapporten som är framtagen för att se över stöd, service och stabfunktioner är
mycket undermålig och otydlig framställt. För att ge en mer tydlig
genomlysning av vår verksamhet behövs en mer genomarbetad analys som
är mer faktabaserad, inte bara tyckande. Analysen behöver bygga på
statistik, forskning samt organisatoriska och sociala aspekter.
Vi anser att det ligger i uppdraget för Tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen att alltid genomlysa vår verksamhet och
arbeta med förbättringsåtgärder om det behövs. Vi ska en ha tydlig och
effektiv organisation som skapar en god arbetsmiljö för alla.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 38/2021
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12
Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet,
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021

Paragrafen skickas till
Samhällbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00120

Besvarande av Motion från Heléne Svensson (S) och
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser
och mötesplatser
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Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger bifall till motionen från Heléne Svensson (S) och Johanna
Svensson (S) motion om att öka antalet grill- och mötesplatser.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör
en nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/vindskydd i hela kommunen.
3. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det kan gå att öka antalet
mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela kommunen, tar fram en
kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringskostnader samt en
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och eventuellt civilsamhälle.
4. En digital karta skapas över befintliga och nya allmänna mötes- och
grillplatser när underlaget är färdigställt.

Bakgrund
Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfullmäktige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I
pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som
barnkalas, 80-årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har
sökt sig till de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika
platser i vår kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på
detta nya sätt kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är
trevligt att träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra
detta ännu mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår
kommun. Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en
utveckling av besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna
grillplatser kan vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens
Arbetsmarknadsstrategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har
träffats och pratat sig samman om motionen och skrivit fram ett gemensamt
tjänsteutlåtande.
Justerarnas signaturer
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Barnkonsekvensanalys
Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då
utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större.
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Beslutsgång
Arbetsutskottet § 39/2021
Gatuchefens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktige § 1/2021
Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021
Motion

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Fredrik Johansson Gatuchef
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§ 60

2021-05-17

Dnr 2021/00094

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande svar på remissen gällande
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta ändringar av allmänna
lokala ordningsföreskrifter med ändringar redogjorda för i bilaga.

Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram.
Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga nämnder
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen remitterar förslag på ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Falköpings kommun till samtliga nämnder, med svar
senast 5 maj 2021.

Beslutsgång
Bilag till remissvar
Gatuchefens tjänsteutlåtande
Delegationsbeslut m remittering av förslag på ändring av ordningsföreskrifter
Allmäna lokala ordningsföreskrifter

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-05-17

Tekniska nämnden

§ 61

Dnr 2020/00344

Anmälningsärenden 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Nr

Ärende

1

Samrådshandlingar för detaljplan Snickaren 3 i Falköpings tätort.
Samrådstiden pågår från den 27 april till den 21 maj 2021. Samtliga
samrådshandlingar finns på Falköpings kommuns webbplats:
Detaljplaner – pågående arbete | Falköpings kommun (falkoping.se)
Kommunfullmäktige § 44/2021 Revisionsberättelse för Falköpings
kommun 2020

2
3
4

5
6
7

Justerarnas signaturer
Digital justering

Kommunfullmäktige § 45/2021 Falköpings kommuns årsredovisning
för år 2020
Kommunfullmäktige § 46/2021 Prövning av ansvarsfrithet för
Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för
verksamhetsåret 2020
Kommunfullmäktige § 47/2021 Pensionsriktlinjer för medarbetare och
förtroendevalda
Granskningsplan för dataskyddsombudet andra kvartalet 2021.
Granskningen avser personuppgiftsincidenter.
Kommunfullmäktige § 51/2021 Ändring av verksamhetsområden för
vatten, spillvatten och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på
Marjarps Industriområde

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 62

2021-05-17

Dnr 2020/00345

Anmälan om delegationsbeslut 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Beslut

Delegat
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Ordförandebeslut, Hyresrabatter till Tekniska nämndens ordförande
vissa lokalhyresgäster inom utsatta
branscher under perioden 1 januari
2021- 31 mars 2021
Trafik
TA-planer 30 st granskade – 30 st
tillåtna
Väghållarbeslut
Lokala trafikföreskrifter som
upphävs
Blomlådor på kommunal gata
Vägvisning
Transporttillstånd

Trafikingenjör

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
6 st beviljade – 0 st avslag

Handläggare

Bidragsgivning. Utbetalning av
kommunalt upprustningsbidrag

Gatuchef

Bidragsgivning. Utbetalning av
kommunalt vägbidrag

Gatuchef

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 63

2021-05-17

Dnr 2021/00004

Rapportering från deltagande i sammanträden med
mera 2021
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Tekniska nämndens beslut
Under punkten fanns inget att behandla

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 64

2021-05-17

Dnr 2020/00342

Övriga frågor 2021
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Tekniska nämndens beslut
Under punkten fanns inget att behandla.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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