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Tekniska nämndens arbetsutskott

§ 46

2021-06-07

Dnr 2020/00341

Förvaltningschef informerar 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om covid-19 läget för förvaltningen. Vår
förvaltning har haft väldigt liten frånvaro under hela pandemin.
Kommunledningen har bestämt att vi ska fortsätta ha digitala möten även
under augusti månads.
Information från genomgånden av Public partner.
En utbildning har anordnats för handläggare i ärendehanteringsprogrammet
Ciceron.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00339

Information om ekonomi 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningsekonomen informerar om förvaltningsrapport maj 2021.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00340

Aktuella lokalfrågor 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Lokalstrategen informerar om att 2 företag beviljats hyresrabatt med
anledning av pågående covid -19 pandemin för perioden 1 januari 2021 - 31
mars 2021. Tekniska nämnden kommer belastas med 62.000 kronor för
dessa rabatter.
Fastighetschef informerar om att kompletteringen till Ishallens förstudie
pågår.
Information lämnades också om uppsägning av hyresavtal.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00137

Beslut av antagande av riktlinje hyressättning
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har givit förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på
en reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning.
Det i detta ärende aktuella dokumentet, Riktlinje för hyressättning, är ett av
fyra dokument som berörs i denna process. De övriga tre är, Policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar (beslutas av kommunfullmäktige),
Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av
kommunstyrelsen) och Policy för verksamhets- och ekonomistyrning
(beslutas av kommunfullmäktige).
En arbetsgrupp med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningsekonomer från
samtliga nämnder har arbetat fram detta förslag till riktlinje.
Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder och efter revidering har
slutligt förslag tagits fram.
Syftet med internhyressystemet är att:
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde
bevaras
- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service
- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid
- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar och
lokalanpassningar
- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst
Förvaltningens bedömning
Det är förvaltningens bedömning att riktlinjen tydliggör kommunens interna
hyressättning samt kommunens principer för hyressättning vid uthyrning av
kommunägda lokaler till externa hyresgäster. Tillsammans med
gränsdragningslistan ger riktlinjen en god förståelse och utgör ett stöd för
alla förvaltningar i lokalfrågor.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Riktlinjen ger ett mer transparent förhållande mellan fastighetsavdelningen
och berörda förvaltningar när det kommer till hyresnivåer, uppsägningstider
och vilka delar som ingår i hyran. Riktlinjen tydliggör också vilka
budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av lokaler innebär för
inblandade förvaltningar och hur tomhyror hanteras.
Finansiering
Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska
nämnden, kommunstyrelsen och övriga förvaltningar.
Styrdokumentet ska bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler
och service samt underlätta kommunens långsiktiga lokalförsörjningsarbete
och därmed ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort.
Beslutsunderlag
Lokalstrategens tjänsteutlåtande
Riktlinje för hyressättning
Remissvar från nämnderna

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-31
TN 2021/00137
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Beslut av antagande av riktlinje hyressättning
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att anta Riktlinje för hyressättning.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har givit förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på
en reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning.
Det i detta ärende aktuella dokumentet, Riktlinje för hyressättning, är ett av
fyra dokument som berörs i denna process. De övriga tre är, Policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar (beslutas av kommunfullmäktige),
Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av
kommunstyrelsen) och Policy för verksamhets- och ekonomistyrning
(beslutas av kommunfullmäktige).
En arbetsgrupp med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningsekonomer från
samtliga nämnder har arbetat fram detta förslag till riktlinje.
Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder och efter revidering har
slutligt förslag tagits fram.
Syftet med internhyressystemet är att:
-

säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas
värde bevaras
bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service
bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid
bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring
investeringar och lokalanpassningar
bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst

Samhällsbyggnadsförv. Fastighetsavdelningen
Cecilia Nordh Lokalsamordnare
cecilia.nordh@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Förvaltningens bedömning
Det är förvaltningens bedömning att riktlinjen tydliggör kommunens interna
hyressättning samt kommunens principer för hyressättning vid uthyrning av
kommunägda lokaler till externa hyresgäster. Tillsammans med
gränsdragningslistan ger riktlinjen en god förståelse och utgör ett stöd för
alla förvaltningar i lokalfrågor.
Riktlinjen ger ett mer transparent förhållande mellan fastighetsavdelningen
och berörda förvaltningar när det kommer till hyresnivåer, uppsägningstider
och vilka delar som ingår i hyran. Riktlinjen tydliggör också vilka
budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av lokaler innebär för
inblandade förvaltningar och hur tomhyror hanteras.
Riktlinjen för hyressättning ska gälla från och med 2021-07-01.
Finansiering
Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska
nämnden, kommunstyrelsen och övriga förvaltningar.
Styrdokumentet ska bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler
och service samt underlätta kommunens långsiktiga lokalförsörjningsarbete
och därmed ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort.

Beslutsunderlag
Riktlinje för hyressättning
Remissvar från nämnderna

Beslutet ska skickas till
Fastighetschefen, Jan Aurén
Lokalstrateg, Cecilia Nordh

Cecilia Nordh
Lokalstrateg

Riktlinje för hyressättning
RIKTLINJE

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Riktlinje
Tekniska nämnden

Fr.o.m. 2021-06-01 och tills vidare
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Samhällsbyggnadschef
Vid behov
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1. Inledning
I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar gavs tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens internhyressättning
utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå.
Denna riktlinje beskriver kommunens interna hyressättning.
Riktlinjen beskriver också kommunens principer för hyressättning vid
uthyrning av kommunägda lokaler till extern hyresgäst.

2. Internhyressystem
Syfte
Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre
hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för
kommunens kärnverksamhet.
Internhyresmodellen syftar till att skapa lokaleffektivitet samt öka
kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i kommunens förvaltningar.
Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och med
hyresgäst avses brukande verksamhet.
Systemet ska:
-

säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas
värde bevaras
bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service
bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid
bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring
investeringar och lokalanpassningar
bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst

Internhyresprincip
Hyresprincipen avser skapa förutsättningar för resurseffektivitet och
incitament för energibesparingar av kommunens lokaler.
Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst
avseende verksamhetslokaler.
Tekniska nämndens hyresprincip utgår från en självkostnadshyra på
objektsnivå.
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3. Hyressättning vid internhyresavtal
Internhyror uppräknas årligen av fastighetsavdelningen och överlämnas till
hyresgästen i oktober inför nästkommande budgetår.

Ägda lokaler
Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt
hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för
hyresobjektet.
I de fall det finns flera hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaderna på
respektive hyresgäst i den mån det är möjligt. Eventuella hyresgästspecifika
kostnader läggs som ett tillägg på hyresgästens avtal.
Hyreskomponenter
Hyran sätts samman årligen av ett antal hyreskomponenter som beräknas
enligt följande principer:
Hyresobjektets kostnader avseende:
- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på föregående års
ingående balans. Kapitalkostnader för eventuella hyresgästrelaterade
investeringar under innevarande budgetår tillkommer. Kapitalkostnader
avseende ägarrelaterade investeringar belastar tekniska nämndens budget
under innevarande år. Påföljande år regleras kostnaden genom
budgetprocessen.
- Driftkostnad: Utgörs av mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, avlopp),
tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel (in- och utvändigt).
Mediaförbrukningen beräknas utifrån faktiska kostnader per objekt i de fall
det är möjligt. Övriga driftkostnader beräknas årligen efter analys av utfall
för de senaste tre åren fördelat på verksamhetsgrupp. För nya objekt
beräknas hyran genom nyckeltal.
- Försäkringspremier: Beräknas enligt innevarande budgetårs självkostnad.
- Fastighetsskatt/fastighetsavgift: Beräknas årligen på aktuellt
taxeringsvärde.
- Administrationskostnad: Utgör hyresvärdens kostnader för att leda och
administrera fastighetsavdelningens verksamhet. Kostnaden beräknas med
ett schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för
administration av samtliga objekt. Kostnaden fördelas procentuellt i kr/kvm
bruksarea mellan ägda och förhyrda lokaler.
- Planerat underhåll: Utgör hyresvärdens kostnader för att bibehålla
fastighetens skick. För befintliga objekt beräknas kostnaden för planerat
underhåll efter fastighetsavdelningens analys av underhållsplan per
verksamhetsgrupp. Nya objekt belastas med underhåll efter rimlig tid i
förhållande till investeringens omfattning.
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Verksamhetsgrupper
För befintliga objekt beräknas lokalernas planerade underhåll samt
driftkostnader avseende tillsyn, felavhjälpande underhåll och
fastighetsskötsel (in- och utvändigt) efter analys av underhållsplan fördelat
på verksamhetsgrupp:










Skolor
Förskolor
Gymnasieskolor
Idrottshallar
Äldreboende
LSS-boende
Kontor
Kök
Övriga verksamheter - beräknas gruppvis eller individuellt

Inhyrda lokaler
Principen självkostnad på objektsnivå gäller även för inhyrda lokaler och
moduler. Fastighetsavdelningen har en roll som hyresvärd vid upplåtelse av
inhyrda lokaler. Det innebär att fastighetsavdelningen förhandlar och
tecknar avtal med externa hyresvärdar och därefter upplåter lokalen till den
interna hyresgästen.
För inhyrda lokaler utgörs självkostnadshyran av:
- Hyra för de inhyrda lokalerna.
- Administrationskostnad enligt fastställd fördelning i kr/kvm bruksarea
fördelat procentuellt mellan ägda och förhyrda lokaler.
- Kostnad för avtalade drift-, media- och underhållsinsatser som inte ingår i
det externa hyresavtalet samt eventuella kostnader för tillkommande
myndighetskrav på verksamheten.

Hyresjustering externa förhyrningar
Hyresjustering sker enligt de i avtalet förhandlade villkoren för
hyreshöjning.
Årlig hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas med ett
schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för
administration av samtliga objekt.
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4. Avtalstider och regler för uppsägning
Internhyresavtal upprättas mellan fastighetsavdelningen och avtalstecknande
part hos verksamheten.

Regler för avtalstider:
- I befintliga äldre kommunägda lokaler där inga hyresgästrelaterade
investeringar gjorts under senare år är avtalstiden normalt 1 år.
- I samband med nyinvesteringar (nybyggnation och/eller ombyggnation)
bedöms avtalstiden i relation till investeringens storlek och beräknade
varaktighet, vanligtvis på 3-10 år.
Avtalstid regleras så att avtal löper ut per den 31 december. För lokaler
avseende grundskolor och gymnasium löper avtalstiden ut per den 31 juli.

Regler för uppsägning:
- Uppsägning av lokal kan endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig
att hyra ut separat.
- Uppsägning av lokaler i kommunägda fastigheter ska ske minst 12
månader före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med antal år
angivet i avtalet.
- För inhyrda lokaler gäller den avtalstid och de uppsägningsvillkor som
tecknats i avtalet. Uppsägning av inhyrda lokaler ska ske till
fastighetsavdelningen minst 1 månad före den i hyresavtalet angivna
uppsägningstiden. I annat fall förlängs avtalstiden enligt avtalet.
- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande
avtalstid kan ske om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta
lokalerna med gällande avtalsvillkor.

Avtalstvister
Avtalstvister ska i första hand lösas lokalt mellan fastighetsavdelningen och
verksamhetsområdeschef. Kan överenskommelse inte uppnås ska frågan
hänskjutas till förvaltingschefsnivå.
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Budgetkonsekvenser vid uppsägning
Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden
och hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran. Budget
överförs till tekniska nämnden.
Vid uppsägning som leder till avyttring av en fastighet eller uthyrning till
extern hyresgäst, som därmed ger en kommunal besparing, erhåller
hyresgästens nämnd i möjligaste mån del av budget för internhyran.
Vid uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste
mån del av budget för internhyran.
Vid uppsägning av delad lokal utifrån tid (ex. idrottshallar, uthyrningskök
och matsalar). Hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran utan
den går till den nämnd som tar över hyran.

Hantering av tomhyror
Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden.
Fastigheter som tekniska nämnden bedömt inte kan användas av kommunal
verksamhet skickas till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning
eller annat. Internhyra flyttas då till kommunstyrelsen (centrala medel).
Tomhyror eller hyresförluster som uppstår i en blockförhyrning (ex. LSSboenden, äldreboenden och elevboenden) belastar hyresgästen.

5. Finansiering
I ordinarie budgetprocess ingår att beräkna kommande års hyror.
Nämnderna får i möjligaste mån täckning för ingående hyror samt för de
hyror som beräknas tillkomma under året.
Aktivering av kommunens anläggningsregister görs löpande under året och
tekniska nämnden debiterar interhyra till verksamhetsnämnderna när
lokalen/fastigheten överlämnats till verksamheten.

6. Gränsdragningslista
Vem som ansvarar för vad i kommunens fastigheter samt i inhyrda lokaler
framgår i fastighetsavdelningens gränsdragningslista.
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7. Hyressättning vid uthyrning till extern
hyresgäst
Tekniska nämndens hyressättning vid uthyrning av lokaler till externa
hyresgäster sker enligt marknadsprincipen, vilket innebär att hyran sätts så
att den motsvarar hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden.
Dock utgör dock självkostnadsprincipen miniminivå för att säkerställa att
tekniska nämnden får teckning för lokalens faktiska kostnader avseende
drift, underhåll, förvaltning samt kapitalkostnader.
Beroende på lokalens läge och/eller beskaffenhet kan avsteg från riktlinjen
medges. Avvikelser ska lyftas till tekniska nämnden för beslut.
Vid avvikelser med maximalt 50 % av objektets självkostnadshyra beslutas
avvikelser av tekniska nämndens arbetsutskott.
Hyresbidrag till extern hyresgäst eller förening
Hyresbidrag till föreningar beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Övriga hyresbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Hyresbidrag belastar
beslutande instans ram.
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8. Begreppsförklaring
Administration

Hyresvärdens kostnad för ledning och administration av
fastighetsförvaltning och lokalupplåtelse. Omfattar
hyresvärdens kostnader för personal, lokaler,
kontorsomkostnader och andra för fastighetsavdelningens
gemensamma kostnader.

Blockförhyrning

Blockförhyrning innebär att hyresgästen hyr en hel fastighet, del
av fastighet eller flera lägenheter i samma fastighet och
ansvarar för dessa gentemot fastighetsägaren. Hyresgästen har
då möjlighet att i sin tur hyra ut boenden eller enskilda
lägenheter till andrahandshyresgäster.

Bruksarea

Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de
omslutande byggnadsdelarnas insida. I bruksarean inräknas
bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp
och mindre kanaler. I arean ingår även
uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer
(värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även
rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel
lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA.
I bruksarean inräknas inte bland annat de delar av väggar och
andra vertikala byggnadsdelar som pelare, skorsten, kanal eller
liknande som överstiger måttet 0,3 m. Inte heller
lägenhetsskiljande väggar eller väggar mot trapphus.

Driftkostnader

Driftkostnader är mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla,
avlopp), tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel
(in- och utvändig).

Felavhjälpande
underhåll

Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett
nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är
möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av
funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna.

Hyresgäst

Benämning på den verksamhet som via internhyresavtal brukar
lokalen.

Hyresgästrelaterade
investeringar

Investeringar som initieras av hyresgästen för att tillgodose
behovet av verksamhetsanpassade lokaler samt myndighetskrav
ställda mot verksamhet.

Hyresjustering

Metod för att justera hyran regelbundet med hänsyn till
kostnadsförändringar och andra ändrade förutsättningar.
I Falköpings kommun justeras hyran varje år i oktober.
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Hyresvärd

Benämning på den enhet som upplåter lokaler via
internhyresavtal.
I Falköpings kommun är fastighetsavdelningen hyresvärd för
såväl ägda som inhyrda lokaler.

Investering

I riktlinjen avses åtgärder/investeringar i en fastighet som
överstiger ett prisbasbelopp. (2020 = 44 500 kr). Initieras av
hyresgästen för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassade
lokaler eller av fastighetsägaren pga krav på förbättringar,
energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller liknande.

Kapitalkostnad

Hyresobjektets andel av avskrivning och internränta på
fastighetskapitalet.

Lokalanpassning

Hyresgästrelaterade önskemål om anpassningar av lokalen.
Initieras av hyresgästen för att tillgodose verksamhetens behov
av anpassade lokaler. I Falköpings kommun belastar kostnaden
för lokalanpassningar verksamheten.

Marknadsprincipen

Marknadsprincipen innebär att hyran sätts så att den motsvarar
hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden.
Marknadsprincipen är ibland inte tillämpbar vid hyressättning
av kommunens lokaler då det kan vara svårt att hitta jämförbara
lokaler eftersom marknaden är liten. Hyresnivåerna kan också
skilja sig kraftigt år från år.

Media

Samlingsbegrepp för el-, värme-, kyla-, vatten- och
avloppskostnader

Myndighetskrav

Ägarrelaterade myndighetskrav (exempelvis OVK – obligatorisk
ventilations kontroll) svarar fastighetsavdelningen för och
hyresgästrelaterade (exempelvis arbetsmiljökrav)
myndighetskrav svarar verksamheten för.

Planerat underhåll

Åtgärder som syftar till att bibehålla fastighetens skick.
Underhåll planeras och prioriteras av fastighetsavdelningen till
tid, art och omfattning. Planerat underhåll delas in i två delar
och belastar fastigheten med drift- eller kapitalkostnader
beroende på åtgärdens omfattning. Underhåll med en kostnad
under ca 200 000 kronor belastar fastigheten med en
driftkostnad. Underhåll med en kostnad över ca 200 000 konor
är en reinvestering och belastar fastigheten med
kapitalkostnader.

Självkostnadshyra
på objektsnivå

Hyra sätts utifrån de faktiska kostnaderna för lokalen.
Administrations- och underhållskostnader fördelas dock över
samtliga kommunens lokaler enligt schablonberäkning fördelat
på kronor/kvadratmeter.
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Självkostnadsprincipen Självkostnadsprincipen innebär att hyran sätts lika med
fastighetens självkostnad. Hyresgästen får således betala de
faktiska kostnaderna för drift, underhåll, förvaltning samt
kapitalkostnader.
Verksamhetsgrupp

Lokaler grupperade efter vilken verksamhet som bedrivs i
lokalerna. Exempelvis skola, förskola, LSS-boende, äldreboende,
kontor mm

Ägarrelaterade
investeringar

Investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på
förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller
liknande
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Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott

§ 16

2021-03-03

Dnr 2021/00013

Remiss - Riktlinje för hyressättning
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till
Riktlinje för hyressättning men önskar ett antal förtydliganden i texten
Bakgrund
I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som varit
ute på remiss till nämnderna ges tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och
besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonom tagit fram ett förslag på ny riktlinje
för hyressättning.
Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i tekniska nämnden ges
samtliga nämnder möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre
hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för
kommunens kärnverksamhet. Internhyresmodellen syftar till att skapa
lokaleffektivitet samt öka kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i
kommunens förvaltningar. Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och med hyresgäst avses brukande verksamhet. Systemet ska: säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde
bevaras - bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service
- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid - bidra till att
utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar och lokalanpassningar - bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och
hyresgäst
Förvaltningens bedömning och förslag till remissvar
Förvaltningen bedömer att riktlinjerna i grunden är bra och att dokumentet är
en viktig grund för fortsatt arbete och samarbete. Följande synpunkter har
framkommit vid genomläsning och diskussion.
Enligt riktlinjen kommer samhällsbyggnadsförvaltningen i hyressättningen
att ta ut ersättning för administrativ kostnad både för ägda lokaler och för
inhyrda lokaler. Det skulle underlätta om det framgick vad som avses med
dessa administrativa kostnader och varför de inte täcks av tilldelad ram som
inkluderar personalkostnader.
Under rubriken Finansiering framgår att beräknandet av kommande års hyror
är den del av den ordinarie budgetprocessen. Här behövs en ökad transparens
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott

2021-03-03

med verkliga budgeterade kostnader och att de meddelas nämnderna under
oktober för hantering inför beslut om detaljbudget som tas av nämnd i
december.
Beslutsunderlag
 Remiss – Riktlinjer hyressättning
 Riktlinje för hyressättning remisshandling 2021-01-27

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 21

2021-03-09

Dnr 2021/00122

Besvarande av remiss från tekniska nämnden
angående riktlinjer för hyressättning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget
och skickar det till tekniska nämnden.
Bakgrund
I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är
ute på remiss (enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån
en självkostnadshyra på objektsnivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med
kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonomer tagit fram ett
förslag på ny riktlinje för hyressättning.
Förvaltningens bedömning
Förslaget till riktlinje skulle innebära ett mer transparent förhållande mellan
hyresvärd och hyresgäst när det kommer till hyresnivåer och vilka delar som
ingår i hyran.
Det tydliggör vilka budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av
lokaler innebär för de inblandade parterna, hur tomhyror hanteras, samt hur
förhyrning av externa lokaler hanteras.
Det finns även en incitamentsstruktur i förslaget som skulle uppmuntra mer
frekvent översyn av verksamhetens lokaler och i förlängningen mer effektivt
användande av dessa.
Förslaget tar även hänsyn till nämndens brutna verksamhetsår gällande
uppsägningstider, dvs nämnden kan säga upp lokaler i samband med
läsårskiften och behöver inte förhålla sig till kalenderår i det fallet.
Införandet av denna riktlinje skulle innebära tydligare förutsättningar för
nämnden som hyresgäst och genom detta underlätta långsiktig planering av
lokaler till nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag
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Följebrev remiss – Riktlinje för hyressättning
Riktlinje för hyressättning - remissversion
Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 16
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Tekniska nämnden
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§ 50

2021-06-07

Dnr 2021/00149

Besvarande av remiss Policy för arbetsmiljö och hälsa
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att bifalla remissen.
Bakgrund
HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och
hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.
Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande
dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av
arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från kommunfullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy för
arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller
upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns
dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet
samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.
Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den
centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska
gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje
nämnds förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna
riktlinjer och rutiner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att vi ställer oss bakom Policyn för arbetsmiljö
och hälsa.
Finansiering
Inom tekniska nämndens ram.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa
Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa.
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Digital justering
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Policy för arbetsmiljö och hälsa
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att bifalla remissen.

Bakgrund
HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och
hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.
Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande
dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av
arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från kommunfullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy för
arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller
upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns
dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet
samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.
Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den
centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska
gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje
nämnds förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna
riktlinjer och rutiner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att vi ställer oss bakom Policyn för arbetsmiljö
och hälsa.
Finansiering
Inom tekniska nämndens ram.
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Beslutsunderlag
Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa
Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Patrick Nohlgren
Förvaltningschef

Policy för arbetsmiljö och hälsa
POLICY

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
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aktualitetsprövning
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Kommunfullmäktige
2021"Skriv t.ex. KS 2016/210"
"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Samtliga nämnder och förvaltningar
HR-chefen
I samband med ny mandatperiod
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Inledning
Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats
och arbetsmiljön ska förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt
hållbart arbetsliv. En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den
ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, digitalt, organisatorisk och
socialt. Falköpings kommuns värdegrund ska forma vår arbetsmiljö och det
hälsofrämjande arbetet. Genom ett arbetsklimat som präglas av öppenhet
och tillit bidrar alla till delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen.
Vi ska behandla varandra jämlikt och respektfullt.
Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och
genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Arbetsgivaren ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen,
arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter uppfylls.
Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljöoch hälsofrågor.

Övergripande mål








Ge möjligheter till ett hållbart arbetsliv genom att arbetsmiljön på
alla nivåer är trygg, säker samt utvecklande och väl anpassad till
människors olika förutsättningar och behov. Arbetslivet ska vara
attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. En
god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa
kompetensförsörjningen.
Arbeta systematiskt för att utveckla arbetsmiljön fysiskt,
organisatoriskt och socialt och ge alla medarbetare möjlighet till ett
ansvarsfullt och engagerat arbetsliv.
Arbeta hälsofrämjande och identifiera och utveckla de faktorer som
har störst värde för både medarbetare och verksamhet – friskfaktorer.
Förhållningssättet ska vara främjande, vilket innebär att se
möjligheter, bibehålla och utveckla resurser och förstärka redan väl
fungerande förhållanden.
Chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska samverka för att
åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö.

3

Prioriterade mål
Ansvar för arbetsmiljön
I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare
och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna
uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i
arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så
dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar.
Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i organisationen som behövs.
Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och
övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta
som en nämnd.
De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde,
ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har
tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå
kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i
enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter.
Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig, tydlig och väl förankrad samt hållas
aktuell inom alla verksamheter. Den som tilldelas uppgifter ska ha de
kunskaper, befogenheter och resurser som krävs.
Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska bevaka
arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och att arbetsgivaren uppfyller kraven
i arbetsmiljölagen.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning
Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Fördelning av
arbetsmiljöuppgift
Säkerställs genom: Arbetsmiljöintroduktion för chefer,
arbetsmiljöutbildning och utvecklingssamtal

Samverkan
Samverkan innebär att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare
arbetar tillsammans för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.
Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i samverkansavtalet.
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För att samverkan ska fungera krävs en god dialog, ett gott samarbete och
att samverkansstrukturen följs.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning samt i FÖSAM
(Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp) och Cesam (Central
samverkansgrupp)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en
naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer
tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetarna undersöker,
riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön.
Detta ska ske löpande och vid förändring. Rutiner och föreskrifter ska vara
kända i verksamheterna.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning
Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Hälsofrämjande arbete
Det hälsofrämjande arbetet ska integreras och vara en naturlig del i det
dagliga arbetet. Det hälsofrämjande fokuserar på att identifiera och stärka de
stödjande och uppbyggande faktorerna i arbetslivet (friskfaktorer). Det
hälsofrämjande arbetet har sin grund arbetslivets forskning och kunskap om
friskfaktorer.
Medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter för att bibehålla och
förbättra livsstil och hälsa. Aktiviteter med inslag av kultur och kreativitet är
en del i det hälsofrämjande arbetet.
Uppföljning: Utvecklingssamtal och enkät årlig uppföljning SAM
Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt
arbetsmiljöarbete Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Anställning
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Introduktion
Alla nyanställda, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, personer som
byter arbetsplats samt medarbetare som återkommer efter längre tids
frånvaro ska ges introduktion i hur verksamheten fungerar, inklusive det
systematiska arbetsmiljöarbetet, samt informeras om hur arbetet ska
bedrivas på ett tryggt och säkert sätt.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM
Rutin: Medarbetarportal/Kompetensförsörjning/Introducera

Organisatorisk och social arbetsmiljö
En bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjligheter
att utveckla sin kompetens. Det goda arbetet innebär att både medarbetare
och arbetsgivare fokuserar på hälsosam arbetsbelastning,
arbetstidsförläggning och att det finns en balans mellan arbetets krav och
resurser samt tid för återhämtning. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för
att förebygga kränkande särbehandling.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, medarbetarenkät
Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Organisatorisk och social
arbetsmiljö Riktlinje kränkande särbehandling
Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsanpassning och rehabilitering
Falköpings kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning
och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt.
Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin
tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet.
Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa,
tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta
återgång i arbete för de medarbetare som är sjuka. Varje medarbetare
medverkar aktivt i sin rehabilitering och deltar, tillsammans med
arbetsgivaren, i planering av lämpliga åtgärder. Krävs det individuella
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arbetsanpassningar, utöver det som vidtagits i det generella
arbetsmiljöarbetet, så ska det utredas.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och
sjukfrånvarostatistik
Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Rehabilitering

Lika möjligheter
I Falköpings kommun accepteras inte någon form av kränkande
särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller
repressalier. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt
arbete och alla relationer. Jämställdhetsarbetet ska syfta till att ge kvinnor
och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är berikande för arbetsplatser och kan definieras på många sätt.
Arbetsgivaren är skyldig att förebygga diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen skall arbetsgivaren
arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på grund av
ålder, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder. Detta arbete beskrivs mer i kommunens Riktlinje för lika
möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.
Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och
sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät
Rutin: Medarbetarportal/Styrdokument/Riktlinje för lika möjligheter och
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering

Effektmål




En låg och stabil sjukfrånvaro
Bevara högt NMI- resultat (Nöjd Medarbetar Index)
Bevara högt HME- resultat (Hållbart Medarbetar Engagemang)

Uppföljning och utvärdering av de prioriterade målen sker via resultatet av
den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska ligga till
grund för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön och kopplas till
budgetprocessen. Resultatet rapporteras i respektive nämnd och hanteras i
samverkansstrukturen. Det åligger varje chef att involvera sina
skyddsombud och medarbetare i ovanstående arbetet
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Samtliga nämnder

Policy för arbetsmiljö och hälsa
Delegationsbeslut
1 Förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa skickas på remiss till samtliga
nämnder med svar senast den 1 augusti 2021.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari
2021, § 17.
Bakgrund
HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och
hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.
Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande
dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av
arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från
kommunfullmäktige ner till enhet.I samband med framtagandet av ny policy
för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller
upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns
dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet
samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.
Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den
centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska
gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje
nämnds- förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna
riktlinjer och rutiner.

Linda Karelid
Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

§ 51

2021-06-07

Dnr 2021/00155

Kommunrevisionens granskning av rutiner,
ansvarsfördelning och kommunikation kring
upphandling av matavfall till biogasanläggningen
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna och att tjänsteutlåtandet förtydligas till tekniska nämnden för
beslut.
Bakgrund
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
områdena rutiner, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende
upphandling av matavfall.
Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:


att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera
rutinerna.



att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som
åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.



att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår
i drift av biogasanläggningen



att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all
verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals
frånvaro.



att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att
policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga
upphandlingar.



att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i
Avfallshantering Östra Skaraborg ( AÖS ) har ett ansvar att
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp
samt att viktig information delges berörda verksamheter.

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen
och tekniska nämnden för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder
nämnderna avser att genomföra.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Tekniska nämndens arbetsutskott

2021-06-07

Förvaltningens bedömning
Enligt tekniska nämndens reglemente ska nämnden enligt §3 ”ansvara för
drift av anläggningarna för biogas och biogödsel”. KPMG gör bedömningen
att det ingår i driften att det finns rötbart material att tillgå, dock är detta inte
tydligt formulerat i reglementet. Vidare görs bedömningen att på grund av
beloppsgränsen för direktupphandling åligger ansvaret för upphandling
tekniska nämnden och kan inte ses som ett verkställighetsbeslut.
Kommunjuristen utredde reglementet våren 2020 och kom fram till att
upphandlingar av matavfall inte reglerades i reglementet mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden, men att ansvaret borde ligga på tekniska
nämnden då driften är delegerad dit.
I praktiken har ansvarsområdena för biogas och biogödsel varit uppdelad
mellan tjänstepersoner på kommunstyrelsen och tekniska enligt nedan:
Tekniska nämnden:


Drift och process



Miljötillstånd och övriga tillstånd gällande drift



Tillsynsbesök och myndighetskontakter enligt ovan



Egenkontroll för verksamheten



Personal- och arbetsmiljöansvar



Ekonomisk uppföljning och redovisning

Kommunstyrelsen:


Strategisk utveckling och omvärldsbevakning



Ansökan av statliga investeringsbidrag



Ansökan av produktionsstöd



Kontakter och uppföljning med AÖS



Kontakter och uppföljning med Göteborg Energi



Återrapportering till kommunstyrelsen

Slutsatsen är att det är mycket viktigt att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av biogasanläggningen. Det är även
mycket viktigt att säkra upp personal så resurser och kompetens finns såväl
för drift som strategiskt, för att omvärldsbevaka biogasbranschen. Oavsett att
kommunen inte deltog i upphandlingen kunde den inte vunnits då bristen på
omvärldsbevakning missade det faktum att behandlingspriserna på kort tid
rasade med drygt 300 procent.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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Finansiering
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget.
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteutlåtande
Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01
Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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TN 2021/00155

1 (3)

Kommunrevisionens granskning av rutiner,
ansvarsfördelning och kommunikation kring
upphandling av matavfall till biogasanläggningen
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till
revisionen.
Bakgrund
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
områdena rutiner, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende
upphandling av matavfall.
Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:


att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera
rutinerna.



att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som
åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande
biogasverksamheten.



att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår
i drift av biogasanläggningen



att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all
verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals
frånvaro.



att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att
policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga
upphandlingar.



att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i Avfall Östra
Skaraborg har ett ansvar att säkerställa att frågor av intresse för
Falköpings kommun följs upp samt att viktig information delges
berörda verksamheter.
Kansli

Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen
och tekniska nämnden för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder
nämnderna avser att genomföra.

Förvaltningens bedömning
Enligt Tekniska nämndens reglemente ska nämnden enligt §3 ”ansvara för
drift av anläggningarna för biogas och biogödsel”. KPMG gör bedömningen
att det ingår i driften att det finns rötbart material att tillgå dock är detta inte
tydligt formulerat i reglementet. Vidare görs bedömningen att på grund av
beloppsgränsen för direktupphandling åligger ansvaret för upphandling
tekniska nämnden och kan inte ses som ett verkställighetsbeslut.
Kommunjuristen utredde reglementet våren 2020 och kom fram till att
upphandlingar av matavfall inte reglerades i reglementet mellan
kommunstyrelsen och tekniska nämnden men att ansvaret borde ligga på
tekniska nämnden då driften är delegerad dit.
I praktiken har ansvarsområdena för biogas och biogödsel varit uppdelad
mellan tjänstepersoner på kommunstyrelsen och tekniska enligt nedan:
Tekniska nämnden:


Drift och process



Miljötillstånd och övriga tillstånd gällande drift



Tillsynsbesök och myndighetskontakter enligt ovan



Egenkontroll för verksamheten



Personal- och arbetsmiljöansvar



Ekonomisk uppföljning och redovisning

Kommunstyrelsen:


Strategisk utveckling och omvärldsbevakning



Ansökan av statliga investeringsbidrag



Ansökan av produktionsstöd



Kontakter och uppföljning med AÖS



Kontakter och uppföljning med Göteborg Energi



Återrapportering till kommunstyrelsen

Slutsatsen är att det är mycket viktigt att tekniska nämndens reglemente
förtydligas gällande vad som ingår i drift av biogasanläggningen. Det är även
mycket viktigt att säkra upp personal så resurser och kompetens finns såväl
hos tekniska nämnden för drift som strategiskt hos kommunstyrelsen. Det
krävs också resurser för att omvärldsbevaka biogasbranschen för att kunna
vara med och vinna kommande upphandlingar och att säkra rötbart material
till anläggningen. Alternativt kan kommunen teckna samarbetsavtal med
någon av branschens materialhanterare om bevakning av upphandlingar och
leverans av rötbart material. Samarbetsavtal med materialhanterare bör dock
vägas kostnadsmässigt mot egen bevakning. Kommunen bör fortlöpande
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föra en dialog med AÖS medlemskommuner samt andra närliggande
kommuner om framtida samarbete gällande matavfallsbehandling.

Finansiering
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget.
Beslutsunderlag
Biträdande VA-chefs tjänsteutlåtande
Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01
Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Stig Säll
Biträdande VA-chef

Missiv

Kommunrevisionen

Till kommunstyrelsen och tekniska
nämnden för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende upphandling av matavfall
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade
område.
Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:
•

att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna.

•

att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.

•

att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av
biogasanläggningen.

•

att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.

•

att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.

•

att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig
information delges berörda verksamheter.

Förtroendevalda revisorers iakttagelser:
Vi förtroendevalda revisorer anser att utsedda representanter från Falköpings kommun i
AÖS har ett särskilt ansvar att säkerställa att en återrapportering sker till kommunstyrelsen avseende frågor som är av intresse för Falköpings kommun.
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Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnderna för yttrande
med följande frågeställning:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 3 juni 2021.
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

2021-04-01

Lars Elinderson
Revisionens ordförande

Anna Johansson
Vice ordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring
upphandlingen av matavfall, där kommunen missade att inkomma med ett anbud till
kommunalförbundet AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg). Syftet med granskningen
har varit att bedöma om rutiner, uppföljning, ansvarsfördelning och kommunikation har
fungerat i samband med upphandlingen av matavfall.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det har funnits
brister i hanteringen av upphandlingen av matavfall. Vi kan bland annat konstatera att
det saknas rutiner och att det finns en otydlighet gällande ansvarsfördelning och
kommunikation vilket, tillsammans med en sårbar personalsituation, sammantaget
medförde att upphandlingen av matavfall missades.
Vi har inledningsvis i granskningen gjort bedömningen att uppsägningen av avtalet om
utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. skett inom ramen för avtalet.
Vi konstaterar vidare att tekniska nämnden i enlighet med sitt reglemente skall ansvara
för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel. Vår bedömning är att det ingår i
driften av anläggningarna, trots att det inte explicit finns uttryckt i reglementet, att tillse
att det finns rötbart material att tillgå vilket innebär att ansvaret åligger tekniska
nämnden. Då ramavtal eller annat avtal saknas gällande inköp av rötbart material samt
att beloppsgränsen för direktupphandling kommer att överskridas är vår bedömning att
ansvaret för upphandlingen åligger tekniska nämnden och inte kan ses som ett
verkställighetsbeslut vilket finns reglerat i gällande delegationsordning.
Vi har vidare konstaterat att det saknas rutiner för att bevaka potentiella upphandlingar
som kan vara aktuella både för biogasverksamheten men också inom andra områden.
Vi anser därför att bevakningsrutiner skyndsamt bör arbetas fram samt att nödvändiga
åtgärder för att implementera rutinerna vidtas. Då kommunstyrelsens reglemente
endast indirekt berör biogasverksamheten anser vi att både kommunstyrelsens och
tekniska nämndens reglementen bör ses över och förtydligas gällande
biogasverksamheten.
Efter genomförda intervjuer och efter protokolläsning har vi noterat att det var känt
både inom de politiska leden och i tjänstemannaorganisationen att upphandling skulle
ske. Det framkom dock inte tydligt exakt när i tiden detta skulle ske annat än att det var
nära förestående då det var mindre än ett år kvar innan befintligt avtal löpte ut.
Vi har dock konstaterat att det fanns en förväntan hos Falköpings kommun att de skulle
få tydligare information gällande upphandlingen. Det framkommer dock inte vid
intervjuer med representanter för AÖS att så brukar vara fallet vid andra upphandlingar
som genomförs inom förbundet och att denna upphandling därmed skulle ha avvikit
från tidigare rutiner. Av granskningen framkommer att AÖS och direktionen godkänner
inte förfrågningsunderlagen innan upphandlingar startar. Detta sker på
tjänstemannanivå, i syfte att kunna agera utifrån en oberoende plattform.
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Vår bedömning är därför att det inte fanns någon skyldighet för AÖS att ytterligare
informera om att upphandlingen fanns ute utan att ansvaret gällande att hålla sig
uppdaterade om upphandlingen låg på Falköpings kommun och dess representanter.
Detta stödjer det faktum att bevakningsrutiner gällande upphandlingar bör ses över
vilket vi redan konstaterat.
Vid intervjuerna framkommer också att frånvaro i chefsled samt hög arbetsbelastning sammanfallit med upphandlingstidpunkten. Vår bedömning är att det finns
risk att detta kan ha bidragit till att upphandlingen missades. Vi anser därför att
åtgärder bör vidtas för att säkra upp, så långt det är möjligt, att all verksamhet fungerar
tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.
Vidare kan vi konstatera att den viktigaste och mest akuta åtgärden, att förtydliga
ansvaret gällande vem som ska bevaka kommande upphandlingar, är påbörjad men vi
anser att även övriga åtgärder verkställs så snart som möjligt.
Vidare har vi konstaterat att de upphandlingar av konsulter inom biogasområdet som
genomförts under 2020 inte fullt ut har följt kommunens riktlinjer för upphandling. Vi
anser att det bör säkerställas att riktlinjer för upphandling tillämpas vid all upphandling.
Vi har i vår granskning konstaterat ett antal brister och med anledning av detta lämnar
vi följande rekommendationer:
•

att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna.

•

att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger
kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.

•

att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av
biogasanläggningen.

•

att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.

•

att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.

•

att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig
information delges berörda verksamheter.
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2

Inledning
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring
upphandlingen av matavfall, där kommunen missade att inkomma med ett anbud till
kommunalförbundet AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg).
Kommunalförbundet består av nio (9) medlemskommuner. Varje kommun är
representerad med en ledamot samt en ersättare. Matavfallet från
kommunalförbundets medlemskommuner har fram till den sista augusti 2020 hanterats
av Falköpings kommun. Det missade anbudet har väckt flera frågor från
kommunmedborgarna. En del av frågorna berör en bristfällig kommunikation. Utsedd
ledamot i kommunalförbundet, tillika1e vice ordf. i ks samt utsedd ersättare tillika ks
ordförande i Falköpings kommun framhåller att kommunalförbundet har brustit i sin
kommunikation, där information om aktuell upphandling har uteblivit från
kommunalförbundets sida. Kommunalförbundet AÖS har svarat på kritiken, där
förbundet uttrycker att information har delgivits vid flera tillfällen.
Mot bakgrund av det missade anbudsförfarandet har kommunchefen fått i uppdrag att
utreda samt genomföra en översyn av ansvars- och rollfördelningen i organisationen,
bevakningsrutiner samt uppföljning av upphandlingsprocesser. Kommunrevision har
vidare haft hearings med kommunstyrelsens presidium med anledning av denna
situation.

2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma hur rutiner, uppföljning, ansvarsfördelning och
kommunikation har fungerat i samband med upphandlingen av matavfall.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
-

Hur har överenskommelsen varit utformad fram till den sista aug avseende
hantering av medlemskommunernas matavfall?

-

Vad har kommunen hitintills investerat i biogasanläggningen?

-

När i tid beslöt kommunalförbundet AÖS att frångå nuvarande
överenskommelse?

-

Hur har ansvarsfördelning sett ut vad avser frågor relaterade till AÖS? (politiskt
samt på tjänstemannanivå)

-

Hur har ansvarsfördelningen sett ut mellan ks och tekniska nämnden i det här
specifika fallet?

-

Vilken information har delgivits från kommunalförbundet AÖS avseende
kommande upphandling? Och när i tid?

-

Har information avseende upphandlingen upptagits i kommunalförbundets
protokoll för år 2019 och 2020?

-

Har det funnits någon bevakningsrutin på tjänstemannanivå inom
kommunstyrelseförvaltningen och/eller tekniska förvaltningen?

-

Vilka interna brister vad avser rutiner har uppmärksammats av
kommunstyrelsen och tekniska nämnden?
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-

Vilka interna brister vad avser kommunikation har uppmärksammats av
kommunstyrelsen?

-

Vilka åtgärder har sats in med anledning av denna uppkomna situation?

-

Det har kommit till revisorernas kännedom att kommun har anlitat en extern
konsultfirma som har i uppdrag att föreslå alternativa metoder avseende
försörjning av biologiskt material till biogasanläggningen. Hur har
upphandlingen av konsultfirma skett?

-

Vid en ev. direktupphandling, har interna föreskrifter efterlevts?

-

Finns någon uppdragsbeskrivning samt avtal med anlitad konsultfirma?

-

Vilka kostnader medför anlitande av extern konsult?

Granskningen avser det missade anbudet avseende upphandling av matavfall.
Granskningen avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller interna regelverk och policys.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument. Det
har även genomförts intervjuer/avstämningar med;
-

Kommunstyrelsens ordf. 1.e vice ordf. samt 2.e vice ordförande

-

Tekniska nämndens ordf. och 1.e vice ordf.

-

Förbundsdirektionens ordförande samt vice ordförande (AÖS)

-

Förbundschef (AÖS)

-

Teknisk chef

-

Kommunchef

-

Kanslichef

Samtliga intervjuade personer har beretts möjlighet att faktakontrollera.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Avtal
Iakttagelser
Redan 2003 påbörjade Falköping kommun att investera i biogasanläggningen och den
ursprungliga investeringen uppgick till 13 mkr. Den biogasutredning som genomfördes
2013 rekommenderade en utbyggnad i tre steg bland annat för att kunna bygga bort
flaskhalsar och kunna öka biogasproduktionen.
Steg 1, utbyggnad av mottagningsdelen, genomfördes 2015 och uppgick till sju
miljoner kronor. Steg 2, utbyggnad av förbehandlingsutrustning, genomfördes 2017 och
uppgick till 11 miljoner kronor. Steg 3 är en pågående utbyggnad av utökad
rötkammarkapacitet där investeringen är beräknad att uppgå till 27,3 miljoner kronor.
Falköpings kommun blev 2008 medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS) och inledde ett samarbete vilket första året inte var reglerat genom
avtal. Under 2011 upprättades dock ett avtal mellan Falköpings kommun och AÖS
benämnt avtal om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. Avtalet är
underskrivet av ordförande tekniska nämnden samt samhällsbyggnadschef för
Falköpings kommun den 23/11 2011 samt av ordförande och förvaltningschef för AÖS
den 15/12 2011. Avtalet gällde ursprungligen från 2012-01-01 till och med 2017-08-31.
Enligt punkt 1.7 förlängs avtalet automatiskt med tre år om avtalet inte sägs upp minst
ett år innan avtalstidens utgång.
Enligt avtalets punkt 1.4 omfattade uppdraget vid avtalets tecknande nedanstående:
•

Mottagning, behandling och återvinning av matavfall.

•

Eventuell mellanlagring och sortering av matavfall.

•

Energiutvinning ur matavfall.

•

Avyttring respektive omhändertagande av de restprodukter som blir resultatet
av avfallsbehandlingen.

•

Avyttring av den gas som blir resultatet av energiutvinningen ur avfallet.

När det gäller ersättning så stipulerar avtalet enligt punkt 1.19 att AÖS inte ska utge
ersättning till kommunen för utförandet av uppdraget men att kommunen istället har rätt
att uppbära ersättning från den nyttjar de tjänster som kommunen på grund av
uppdraget tillhandahåller samt uppbära ersättning från dem till vilka kommunen avyttrar
den/de produkter som blir resultatet av behandling och återvinning av avfall.
Enligt AÖS sammanträdesprotokoll daterat 2018-11-26 §44 Informationsärenden finns
på sidan 19 punkten Uppsägning av koncessionsavtal med texten:
”Koncessionsavtalen för behandling av rest- och matavfall med Skövde värmeverk
respektive Falköpings kommun kommer att sägas upp under december 2018 för
upphörande den 31 augusti 2020.”
Avtalet om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling med mera sades upp via
5
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Falköpings Kommun
Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende upphandlingen av
2021-03-25

en skrivelse undertecknad av förbundschef och ställd till Falköpings kommun att:
Teknisk chef daterat 2018-12-10. Enligt skrivelsen upphör avtalet därmed att gälla
2020-08-31.

3.1.1

Kommentarer och bedömning
Vi har i granskningen konstaterat att uppsägningen av avtalet genomförts skriftligt
2018-12-10 vilket är mer än den tid som stipuleras i avtalet för att en automatisk
förlängning på ytterligare tre år inte ska ske. Vår bedömning är att uppsägningen av
avtalet om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. skett inom ramen
för avtalet.

3.2

Ansvarsfördelning inom Falköpings kommun
Iakttagelser
Gällande upphandlingsområdet har Falköpings kommun en inköpssamordnare som
samordnar inköp, avtal och direktupphandlingar. Området regleras av Policy för
upphandling och inköp 1 samt Riktlinje för upphandling och inköp 2. Riktlinjen grundar sig
på policyn och syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt i inköpsfrågor och
säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad
och med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska
vara ett stöd för den som gör beställningar från befintliga ramavtal eller handlägger en
direktupphandling.
Falköpings kommun har ett samverkansavtal med Skövde kommun gällande
upphandlingsstöd. När en upphandling enligt riktlinjen för upphandling och inköp
överstiger gränsen för direktupphandling ska en beställning av upphandlingsunderlag
göras till upphandlingsenheten i Skövde kommun.
För inköp av varor och tjänster som inte kan avropas från befintliga avtal och som
håller sig under direktupphandlingsgränsen, stipuleras enligt riktlinjen att en
direktupphandling genomförs. Enligt riktlinjen bör varje förvaltning ha minst två
utbildade direktupphandlare vars uppgift är att genomföra förvaltningens
direktupphandlingar när beloppen överstiger 100 000 kr.
Mallar för direktupphandling ska användas. Det skall dessutom finnas inköpsansvarig
ansvarar för att genomföra förvaltningens inköp/upphandlingar upp till 100 000 kr.
Enligt företrädare för verksamheten äger alla nämnder ansvaret för sina respektive
avtal. Generellt när det gäller kommunens avtal finns det en funktion för bevakning i
Ciceron (ärendebevakningssystem), där avtalen registreras i respektive nämnds
diarium med en angiven ansvarig handläggare. Det saknas dock rutiner för
bevakning gällande utannonserade upphandlingar som i detta specifika fall.

1
2

KF 2018-01-19 §11.
KS 2018-01-10 §5.
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Arbetet med Falköpings kommuns biogasanläggning sker i ett nära samarbete mellan
tekniska nämnden och kommunstyrelsen utifrån de olika uppdragen nämnderna har.
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen och tekniska nämnden
ansvarar för driften. Uppdraget att lämna anbud har enligt företrädare för
verksamheten inte funnits tidigare, där formulering avseende anbudsinlämning saknas
nämndernas reglementen.
Enligt tekniska nämndens reglemente 3 ska nämnden enligt §3 ”ansvara för drift av
anläggningarna för biogas och biogödsel”.
Det finns dock inget direkt riktat ansvar över biogasanläggningen i kommunstyrelsens
reglemente 4, däremot finns några punkter som indirekt har bäring mot verksamheten
inom biogasanläggningen. Detta gäller tex under § 6 p.5 ”översiktlig fysisk planering
samt övergripande planering inom områdena infrastruktur, energiplanering,
trafikplanering och kollektivtrafik” samt p.7 ”miljö-, klimat- och energifrågorna i
kommunen samt de kommunala åtgärderna för klimatanpassning”.
Enligt tekniska nämndens delegationsordning 5§ p. 5.2 är beslut om ”inköp av material,
inventarier, maskiner, fordon, varor och tjänster inom vederbörande
verksamhetsområde och inom ramen för gällande budget, men utanför gällande
ramavtal eller separat avtal, till ett belopp uppgående till direktupphandlingsgränsen”
delegerat till avdelningschef/enhetschef/fastighetsförvaltare.
Däremot vid behörig befattningshavares inköp av material, inventarier, maskiner,
fordon, varor och tjänster inom vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen för
gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller separat avtal betraktas enligt
delegationsordningen som verkställighet.

3.2.1

Kommentarer och bedömning
Enligt tekniska nämndens reglemente skall nämnden ansvara för drift av
anläggningarna för biogas och biogödsel. Vår bedömning är att det ingår i driften av
anläggningarna att tillse att det finns rötbart material att tillgå vilket innebär att
ansvaret åligger tekniska nämnden. Detta är dock inte tydligt formulerat i reglementet.
Då ramavtal eller annat avtal saknas gällande inköp av rötbart material samt att
beloppsgränsen för direktupphandling kommer att överskridas är vår bedömning att
ansvaret för upphandlingen åligger tekniska nämnden och inte kan ses som ett
verkställighetsbeslut vilket finns reglerat i gällande delegationsordning.
Samtidigt är det av vikt att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i
kommunalförbundet förmedlar erhållen information avseende ärenden som är av vikt
för Falköpings kommun.
Vi kan konstatera att det saknas rutiner för att bevaka potentiella upphandlingar
som kan vara aktuella både för biogasverksamheten men det kan också finnas andra
områden som berörs. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen skyndsamt
arbetar fram rutiner för detta samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera
3
4

Reglemente för tekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24 §38.
Reglemente för kommunstyrelsen antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24 §43.
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rutinerna. Då kommunstyrelsens reglemente endast indirekt berör biogasverksamheten
anser vi att kommunstyrelsen bör se över och föreslå förtydliganden, både i
kommunstyrelsens och i tekniska nämndens reglementen, gällande
biogasverksamheten.

3.3

Information/kommunikation Falköpings kommun och AÖS
Iakttagelser
Vid intervjuerna med de politiska företrädarna, 1:e och 2:e vice ordföranden,
framkommer att det i den politiska arenan ”ganska tidigt”, det vill säga redan under
2017, pratats om att koncessionsavtalet löper ut och att Falköping kommun skulle
behöva gå ut i upphandling. Falköping kommuns representanter i AÖS var negativa till
detta då kommunen genomfört stora investeringar i biogasanläggningen. AÖS menade
dock att det koncessionsavtal man hade inte var lagligt.
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen anser också att det i dåvarande
tjänstemannaorganisation (2017) var känt att koncessionsavtalet skulle löpa ut. Vid
intervjun framkommer också att Falköpings kommuns representanter lyfte i
diskussionerna i AÖS att det är viktigt att AÖS och Falköping kommun har en dialog så
kommunen har möjlighet göra en bra upphandling.
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen anser sig ha kännedom att om att det under
hösten 2019 förts dialog på tjänstepersonsnivå gällande upphandlingen och att det rört
förfrågningsunderlaget. Från början ingick till exempel inte transporterna vilket var
Falköpings kommuns starkaste kort då det hade en kort körsträcka. Efter årsskiftet
2019/2020 är 1:e vice ordförande uppfattning att ingen dialog skett. Vid intervju med
ordföranden i kommunstyrelsen framkommer att kommande upphandling diskuterats
vid kommunstyrelsens beredningsmöten under hösten 2019.
Enligt kommunalförbundets sammanträdesprotokoll daterat 2019-11-25, §38
Informationsärenden, finns punkten ”Upphandling avfallsbehandling”, där ”Information
om marknadsläge avfallsbehandling” finns noterat på sidan 14 i protokollet.
Det följde även med en bilaga till protokollet vilket visade de anbud som lämnats i
samband med en upphandling av behandling av matavfall i Lidköpings kommun.
Falköpings kommun var en av anbudsgivarna.
Vid intervjuerna med representanterna för kommunstyrelsen framkommer att ingen av
Falköpings representanter var delaktiga vid mötet 2019-11-25, vilket också i god tid
innan mötet påtalats. När protokollet från mötet distribueras noterar 1:e vice ordförande
att det finns en informationspunkt gällande avfallsbehandling men att det inte
framkommer i protokollet att någon upphandling ska starta.
Av intervjun framkommer att 1:e vice ordförande förväntar sig att det ska komma
ytterligare information på kommande möte. Det finns dock ingen punkt om
upphandlingen av avfallsbehandling på kommande möte 21 mars 2020 och 1:e vice
ordförande ställer heller ingen fråga om detta på mötet.
1:e vice ordförande hade förväntat sig att bli informerad och att få ta del av
förfrågningsunderlaget, dock utan att vara med och påverka, gällande en så stor och
viktig fråga. 1:e vice ordförande har i efterhand fått reda på att upphandlingen redan
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låg ute vid denna tidpunkt, 21 mars 2020. Efter samtal med andra ledamöter i
direktionen konstaterar 1:e vice ordförande att de inte heller kände till att
upphandlingen låg ute vid denna tidpunkt.
Vid intervju med ordförande och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden framkommer
att de kände till att upphandling var på gång men de anser att den information som
nådde dem var bristfällig. Tekniska nämndens ordförande anser att upphandlingsansvaret inte låg hos tekniska nämnden.
Vid intervjuerna med tjänstepersonerna framkommer också att tidpunkten strax innan
och under upphandlingen sammanföll med en sårbar personalsituation i kommunen
med frånvaro i chefsledet, en tillförordnad kommundirektör och en hög
arbetsbelastning bland befintlig personal på plats, vilket enligt tjänstepersonerna med
stor sannolikhet påverkat situationen.
Vid intervju med förbudschefen i AÖS framkommer att han både under 2019 och 2020
tagit initiativ till ett antal möten och samtal med olika befattningshavare inom
Falköpings kommun när det gäller upphandlingen. Fyra veckor innan
upphandlingsenheten i Skövde kommun annonserade anbudsförfrågan informerade
förbundschefen vid ett möte med tjänstepersonsorganisationen i Falköpings stadshus
muntligt att upphandlingen var nära förestående. Förbundschefen anser att han lämnat
fullödig information gällande upphandlingen. Enligt ordförande i AÖS är inte rutinen att
tjänstepersoner informerar om kommande upphandlingar inom AÖS och direktionen
godkänner inte förfrågningsunderlag innan upphandlingar startar. Detta sker på
tjänstemannanivå, för att kunna agera utifrån en oberoende plattform. Någon
detaljerad diskussion gällande upphandlingar sker inte heller på direktionsmöten. AÖS
köper upphandlingsstöd av Skövde kommun. Upphandlingen utannonserades i
Tendsign.

3.3.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera efter genomförda intervjuer och efter protokolläsning att det var känt
både inom de politiska leden och i tjänstemannaorganisationen att upphandling skulle
ske. Det framkom dock inte tydligt exakt när i tiden detta skulle ske annat än att det var
nära förestående då det var mindre än ett år kvar innan befintligt avtal löpte ut. Det
fanns dock en förväntan hos Falköpings kommun att de skulle få tydligare information
gällande upphandlingen. Det framkommer dock inte vid intervjuer med representanter
för AÖS att så brukar vara fallet vid andra upphandlingar som genomförs inom
förbundet och att denna upphandling därmed skulle avvika från tidigare rutiner.
Vår bedömning är därför att det inte fanns någon skyldighet för AÖS att ytterligare
informera om att upphandlingen fanns ute utan att ansvaret gällande att hålla sig
uppdaterade om upphandlingen låg på Falköpings kommun och dess representanter.
Av granskningen framkommer vidare att Falköpings kommun har tidigare deltagit i
liknande upphandling vad avser hantering av matavfall.
Vid intervjuerna framkommer att frånvaro i chefsled samt hög arbetsbelastning
sammanfallit med upphandlingstidpunten. Vår bedömning är att det finns risk att detta
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kan ha bidragit till att upphandlingen missades. Vi rekommenderar därför att åtgärder
vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att verksamheten fungerar
tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.

3.4

Vidtagna åtgärder med anledning av uppkommen situation
Iakttagelser
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 19 augusti 2020 §143 att en
förvaltningsövergripande granskning av kommunens arbete i samband med den
missade upphandlingen av matavfall. Kommunstyrelsen erhåller en redovisnings vid
sammanträdet 20 november 2020 §186.
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har i
den interna granskningen identifierat ett antal områden där brister finns. Granskningen
har noterat att det saknas rutiner för bevakning av framtida upphandlingar.
Granskningen har också konstaterat att det funnits en förväntan från kommunen att få
mer information gällande upphandlingen samt att kommunen vid tidpunkten för
upphandlingen befann sig i en sårbar personalsituation. Den interna granskningen har
även identifierat ett antal områden som behöver ses över. Det gäller bland annat
översyn av reglemente, dialog med upphandlingsenheten i Skövde, översyn av
ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden, säkerställa
bevakning av kommande upphandlingar samt utbildningsinsatser gällande att lämna
anbud.
Kommunchefen leder en arbetsgrupp som ansvarar för att identifierade åtgärder blir
genomförda. Ansvaret att bevaka upphandlingar av matavfall har tilldelats tekniska
chefen och upphandlingsenheten i Skövde skall hjälpa till att sätta rutinerna för denna
bevakning. Övriga föreslagna åtgärder är inte påbörjade vid tid för granskningen.

3.4.1

Kommentarer och bedömning
Vår bedömning är att den viktigaste och mest akuta åtgärden, att förtydliga ansvaret
gällande vem som ska bevaka kommande upphandlingar, är påbörjad men vi
rekommenderar att även övriga åtgärder verkställs så snart som möjligt.

3.5

Upphandling av konsult
Iakttagelser
Förutom lagen om offentlig upphandling (LOU) finns styrdokument som Policy för
upphandling och inköp samt Riktlinje för upphandling och inköp som tillsammans med
framtagna mallar för direktupphandling, förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut
reglerar hur arbetet med upphandlingar ska genomföras i Falköpings kommun. Det
finns en central inköpssamordnare som samordnar inköp, avtal och
direktupphandlingar vilket kompletteras med en förvaltningsspecifik organisation där
förvaltningschefen ansvarar för att nödvändig inköpskompetens upprätthålls. Det sker
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bland annat genom att i samråd med inköpssamordnaren utse lämpliga
inköpsansvariga och direktupphandlare inom respektive förvaltning.
När upphandlingar överstiger direktupphandlingsgränsen ska enligt Riktlinje för
upphandling och inköp en beställning göras till upphandlingsenheten i Skövde kommun
som Falköpings kommun har ett samverkansavtal gällande upphandlingsstöd med.
Enligt Policy för upphandling ska upphandlingar i Falköpings kommun ”utföras
affärsmässigt och utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns”.
I samband med att chefen för hållbar utveckling och tillika ansvarig för strategiska
frågor runt biogasen slutar och påbörjar en anställning hos Sweco Enwironment
genomförs en direktupphandling med Sweco där uppdraget är att den före detta chefen
för hållbar utveckling ska få tid för överlämning. Därutöver ingår att avsluta vissa
ärenden som inte kunnat delegeras till annan person. Avtalet tecknas 2020-10-06 och
skrivs under av kommunchefen. Avtalet gäller för tre månader till en beräknad kostnad
på 300 tkr. Timpriset uppgår till 1 100 kr/timme exkl moms och konsulten har rätt att
fakturera för omkostnader och resor efter överenskommelse med kunden. Det
genomförs ingen konkurrensutsättning med motiveringen att det avser en överlämning
från tidigare anställd samt arbete avseende ärenden som inte har kunnat vidare delegeras och ärenden som inte har hunnit avslutas.
Avtalet förlängs 2020-11-03 till att gälla första kvartalet 2021. I samband med
förlängningen utökas beräknad kostnad till 400 tkr. Kommunchefen har enligt egen
uppgift haft kontakt med Falköpings kommuns upphandlingsstöd i samband med
upphandlingen.
2020-10-21 har offert och avtalsförslag inkommit från Unik Resurs i Sverige AB med
benämningen Verksamhetsutveckling Biogas. Enligt avtalsförslaget vill kommunen ha
hjälp med att ta fram en strategi för hur kommunen ska hantera biogasfrågan avseende
driftsform, råvaror, biogödselaffär samt utvecklad biogasaffär. I uppdraget ingår också
att utveckla relevanta nätverk, kontakter och affärer avseende råvaruförsörjning,
biogödselavsättning och biogasmarknad.
Falköping kommun efterfrågar i offertförfrågan en erfaren person. Efter genomgång av
marknaden när det gäller att tillhandahålla efterfrågad kompetens hittades inte några
ytterligare förslag på konsulter vilket medförde att endast en aktör tillfrågades för detta
uppdrag. Uppdraget ska enligt avtalsförslaget genomföras på löpande timbasis med
nära avstämning med kundens kontaktperson. Timpriset uppgår till 1 250 kr/timme exkl
moms och konsulten har rätt att fakturera för omkostnader och resor efter
överenskommelse med kunden. Avtalet är för Falköpings kommun undertecknat 202011-03 av kommunchefen som enligt egen uppgift haft kontakt med Falköpings
kommuns upphandlingsstöd i samband med upphandlingen.
Till och med inledningen av februari månad uppgår, enligt företrädare för
verksamheten, köpet av konsult enligt detta avtal till ca 200 tkr och är beräknat att
uppgå till 600 tkr då uppdraget bedöms vara klart vilket preliminärt antas ske i augusti
2021.
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3.5.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstaterat att båda upphandlingarna har genomförts som direktupphandling då
upphandlingsgränsen inte bedömts uppnås. Blankett för dokumentation av
direktupphandling har använts och diskussion har enligt uppgift skett med kommunens
upphandlingsstöd i samband med båda upphandlingarna. Däremot har en formell samt
dokumenterad konkurrensutsättning inte ägt rum, där endast en aktör har formellt
tillfrågats. Vidare har underlaget inte diarieförts.
Vi anser att kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att säkerställa att policy och
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att avsaknad av vissa
rutiner, otydlighet gällande ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska
nämnden och otydlig kommunikationen mellan Falköpings kommun och AÖS som
bidragit till ett förväntningsgap samt att upphandlingstillfället sammanfallit med en
sårbar personalsituation sammantaget medfört att upphandlingen av matavfall
missades.

4.1

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:
•

att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna.

•

att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger
kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.

•

att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av
biogasanläggningen.

•

att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.

•

att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och riktlinjer för upphandling
efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.

•

att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig
information delges berörda verksamheter.

KPMG AB
Eva Henriksson
Specialist
Verksamhetsrevisor
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Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar 2022
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för
Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt
taxeförslag.
Bakgrund
Va-taxan behöver höjas för år 2022 för att möta ökade kostnader samt för att
täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 2,4 %
på levererat vatten till 2022 och överväger att höja med ca 4,5 % per år i
framtiden för att klara att investera i anläggningar för att säkra leverans och
kvalitet. Ökade kostnader för löner samt interna och externa tjänster ökar
också med cirka 3%. Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt
på ledningsnätet belastar kapitalkostnaderna vilket tillsammans innebär att
taxan behöver höjas med 5 %. Förslaget ligger i nivå med branschorganet
Svenskt vattens rekommendation om årlig höjning om 4,1% för att inte
hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Förslaget
innebär en höjning med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A
(villa) och för typhus B (lägenhet) 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt
Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 652 kr per
månad och för typhus B 407 kr per månad inklusive moms enligt 2020 års
taxa.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömmer att taxan behöver höjas med 5 % för att uppnå
budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte
underskott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att
finansiera detta.
Finansiering
Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteutlåtande
Bilaga taxeförslag
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Tekniska nämnden

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar 2022
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för
Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt
bilagt taxeförslag.

Bakgrund
Va-taxan behöver höjas för år 2022 för att möta ökade kostnader samt för att
täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 2,4 %
på levererat vatten till 2022 och överväger att höja med ca 4,5 % per år i
framtiden för att klara att investera i anläggningar för att säkra leverans och
kvalitet. Ökade kostnader för löner samt interna och externa tjänster ökar
också med cirka 3%. Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt
på ledningsnätet belastar kapitalkostnaderna vilket tillsammans innebär att
taxan behöver höjas med 5 %. Förslaget ligger i nivå med branschorganet
Svenskt vattens rekommendation om årlig höjning om 4,1% för att inte
hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Förslaget
innebär en höjning med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A
(villa) och för typhus B (lägenhet) 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt
Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 652 kr per
månad och för typhus B 407 kr per månad inklusive moms enligt 2020 års
taxa.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömmer att taxan behöver höjas med 5 % för att uppnå
budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte
underskott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att
finansiera detta.

VA
Stig Säll Va-chef 0515-88 52 77 Stig.Sall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Finansiering
Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .
Beslutsunderlag
Bilaga taxeförslag
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
VA-chefen

Stig Säll
Va-chef

KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
Taxa för Falköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021
(Taxan ersätter den tidigare taxan för vatten och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige
2018-11-26, § 148)

Gäller från och med den 1 januari 2022
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Falköpings
kommun.
Huvudmannaskapet utövas av tekniska nämnden.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Falköpings kommun
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§ 1 Inledning
För att täcka nödvändiga kostnader för Falköpings kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet dagvatten–gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgiftstyper
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fastighetsbegrepp
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Butiker
Förvaltning
Hantverk
Hotell
Kontor

Restauranger
Sjukvård
Småindustri
Sporthallar
Stormarknader

Utbildning
Utställningslokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss
typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§ 4 Avgiftsskyldighet
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4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål.
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V

Vattenförsörjning

Ja

Ja

S

Spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df Dag- och/eller dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg Dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Ja

Ja, ingår delvis i Df

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande
av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt
när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 5 Bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df*

b)

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor
En avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df*
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Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor

c)

En avgift per m2 tomtyta

om 15,10 kronor

om 18,90 kronor

d)

En avgift per lägenhet

om 15 067 kronor

om 18 834 kronor

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 5.1 a) som
om servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för
Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion
till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d) även om reducering är påkallad av 8.1.
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln
i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
§ 6 Annan fastighet
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

En avgift avseende framdragning av Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df*
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b)

En avgift avseende upprättande av Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df*

c)

En avgift per m2 tomtyta

om 36,40 kronor

om 45,50 kronor

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 6.1 a) som
om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för
Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal motsvarande mark
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635)
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter
utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelse-punkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgifter erläggas
enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
§ 7 Obebyggd fastighet
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per
uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

–

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande.
Bostadsfastighet
Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

Annan fastighet
6.1 c)

30 %

–

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i
5.3 andra stycket så medger.
§ 8 Delvis anslutning
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
ska erläggas reducerade avgifter enligt följande.
Avgifter för framdragen servisledning*
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 8.1 som
om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt
för Df upprättats.
Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

–

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

–

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30 %

50 %

–

20 %

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

–

Tomtyteavgift

6.1c)

30 %

50 %

–

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten
inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna
anläggningen, uttas inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b
eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den
allmänna anläggningen.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1.
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 %
av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen
och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas
en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§ 9 Allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal.
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp
Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige.
§ 11 Särförhållanden
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5–8 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12 Betalning av anläggningsavgifter
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges
i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska
dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle ha skett.
Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift
motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska
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erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov
för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning
av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13 Övriga frågor
13.1 Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande
av huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna
kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället
för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta,
är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för
och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
13.4
Om en fastighetsägare begär att extra befintlig servisledning ska
borttagas och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är
fastighetsägaren skyldig att bekosta borttagandet av den extra befintliga
servisledningens allmänna del.
13.5 Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en
betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som
inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska
brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VAhuvudmannen I framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll
och upprätthållande av de VA-anläggningar som förser samtliga fastigheter
inom verksamhetsområdena med VA-försörjning.
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14 Bebyggd fastighet
14.1

För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
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Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

om 2 704 kr
ny 2 839,20 kr
om 9 464,80 kr
ny 9 938 kr
om 21 649,50 kr
ny 22 732 kr
om 46 707 kr
ny 51 142,40 kr
om 108 241,60 kr
ny 113 653,60 kr
om 20,40 kronor
ny 21,40 kr
om 37,60 kronor
ny 39,60 kr

om 3 380 kr
3 549 kr
om 11 831 kr
12 422,50 kr
om 27 061,90 kr
28 415 kr
om 58 883,75 kr
63 928 kr
om 135 302kr
142 067 kr
om 25,50 kronor
26,75 kr
om 47 kronor
49,50 kr

d) En avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet med fler än två
lägenheter

om 289 kronor
ny 303,40 kr

om 361,25 kronor
379,25 kr

e) En avgift per m³ levererat vatten vid
kommunens betalstation för vatten

om 23 kronor
ny 24,20 kr

om 28,75 kronor
30,25 kr

a) En fast avgift per år och vattenmätare:
20 mm (Qn 2,5)
25 mm (Qn 6)
40 mm (Qn 10)
50 mm (Qn 15)
≥65 mm (Qn 25)
b) En avgift per m3 levererat vatten
c) En avgift per år och varje helt
100-tal m2 tomtyta

För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt c) ut för högst
1 200 m2.
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
14.3

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

V

S

Df*

Fast avgift

14.1 a)

45 %

55 %

–

Avgift per m3

14.1 b)

40 %

60 %

–

Avgift efter m2 tomtyta

14.1 c)

–

–

100 %

Avgift per lägenhet

14.1 d)

40 %

40 %

20 %

* Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna
anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas avgift
enligt 14.1 c) och d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.4

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras
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till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad
och med 90 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Fast avgift enligt 14.1 a)
tillkommer för en fiktiv vattenmätare av storlek som huvudmannen
bestämmer.
14.5 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till
30 m3 per lägenhet.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning
i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och
värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds
till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 12 % av
avgiften enligt 14.1 b).
§ 15 Allmän platsmark
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls
ska erlägga brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
En årlig avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Med moms

om 0,64kronor om 0,80 kronor
ny 0,68kr
0,85 kr

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
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avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad
av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter
annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan
mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 17 Obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt
14.1 a) och 14.1 c). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgiften 14.1 enligt 14.2.
§ 18 Extra åtaganden
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har
på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen
debiteras följande avgifter.
Utan moms

Med moms

640 kronor
ny 672 kr
640kronor
ny 672 kr
640 kronor
per timme
ny 672 kr
640 kronor
per timme
ny 672 kr
640 kronor
ny 672 kr

800 kronor
840 kr
800 kronor
840 kr
800 kronor
per timme
840 kr
800 kronor
per timme
840 kr
800 kronor
840 kr

Undersökning av vattenmätare.
640 kronor
Fastighetsägaren betalar endast om mätaren ny 672 kr
är felfri. I fall det är fel på mätaren så står
kommunen för kostnaden. Vattenmätare byts
regelbundet (cirka vart 10:e år) och byteskostnaden ingår i abonnemangsavgiften.

800 kronor
840 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

800 kronor
840 kr
800 kronor
840 kr

Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel

Påsläpp av vattentillförsel

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

Förgäves besök (från tredje gången)
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640 kronor
ny 672 kr
640 kronor
ny 672 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.
§ 19 Särförhållanden
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 14–17 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20 Betalning av avgifter
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd eller annan grund som anges i § 14 och § 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta
erläggas på obetalt belopp enligt 12.2.
Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift
motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att
mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21 Avtal i vissa fall
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller
avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp
Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige.
TAXANS INFÖRANDE (§ 23)
§ 23 Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. De brukningsavgifter enligt
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14.1, 14.4 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och
den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
____________________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott

§ 53

2021-06-07

Dnr 2021/00162

Antagande av riktlinje för kvalitet gällande Falköpings
Biogas
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinje Kvalitet för Falköping
Biogas.
Bakgrund
Falköping Biogas genomgår för närvarande kvalificeringsår för certifiering
enligt SPCR120. Certifieringen är utarbetat av branschorganet Avfall
Sverige för att säkerställa kvalitet på biogödsel vid rötning av matavfall och
annat lättnedbrytbart organiskt material, för framställning av biogas och
biogödsel genom rötning. Anläggningens biogödsel är idag godkänd för att
användas i EU-ekologisk odling men kan efter godkännande enligt SPCR120
även ansöka om godkännande enligt KRAV. Som ett led i certifieringen ska
en kvalitetshandbok upprättas i vilken en kvalitetspolicy ska ingå.
Bifogad riktlinje har tagits fram för att vara ett styrande dokument enligt
certifieringsreglerna och ska för att vara giltigt antas av Tekniska nämnden.
Förvaltningens bedömning
Tekniska nämnden beslutar anta riktlinjen.
Finansiering
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader.
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteutlåtande
Riktlinje kvalitet för Falköpings Biogas

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Antagande av riktlinje för kvalitet gällande Falköpings
Biogas
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinje Kvalitet för Falköping
Biogas.
Bakgrund
Falköping Biogas genomgår för närvarande kvalificeringsår för certifiering
enligt SPCR120. Certifieringen är utarbetat av branschorganet Avfall
Sverige för att säkerställa kvalitet på biogödsel vid rötning av matavfall och
annat lättnedbrytbart organiskt material, för framställning av biogas och
biogödsel genom rötning. Anläggningens biogödsel är idag godkänd för att
användas i EU-ekologisk odling men kan efter godkännande enligt SPCR120
även ansöka om godkännande enligt KRAV. Som ett led i certifieringen ska
en kvalitetshandbok upprättas i vilken en kvalitetspolicy ska ingå.
Bifogad riktlinje har tagits fram för att vara ett styrande dokument enligt
certifieringsreglerna och ska för att vara giltigt antas av Tekniska nämnden.
Förvaltningens bedömning
Tekniska nämnden beslutar anta riktlinjen.
Finansiering
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader.
Beslutsunderlag
Riktlinje kvalitet för Falköpings Biogas
Beslutet ska skickas till
VA-chefen
Stig Säll
VA-chef
Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Riktlinje kvalitet för Falköping Biogas
Denna riktlinje är framtagen för att vara ett styrande dokument gällande kvalitetspolicy enligt
certifieringsreglerna i SPCR120.
Falköping Biogas baserar sin verksamhet på återvinning av lättnedbrytbart organiskt material med
inriktning på källsorterat matavfall. Avfallet rötas till biogas och biogödsel. Biogasen ersätter fossila
bränslen genom att förädlas till fordonsgas samt används för uppvärmning i anläggningen.
Biogödseln används i det lokala jordbruket och ersätter där fossila gödningsmedel.

För att uppnå hög kvalitet på vår biogödsel genomförs arbetet med hög kompetens och stort
engagemang i en anläggning som är väl anpassad för ändamålet. En positiv utveckling av
verksamheten säkerställs genom kontinuerlig utbildning, kompetensutbyte och branschsamarbete.
För att produkten ska hålla en hög kvalitet eftersträvas rena substrat. Som en del i kvalitetsarbetet
genomförs substratbedömning innan ett nytt substrat godkänns för hantering i anläggningen. För att
säkerställa substratets kvalitet över tid, tecknas avtal mellan substratleverantören och
biogasanläggningen. Avtalet innebär bl.a. att biogasanläggningen har rätt att genomföra
kvalitetskontroller av substrat, samt att göra platsbesök i form av leverantörsbedömningar.
Bedömningen innebär en genomgång av substratleverantörens kvalitetsarbete för att säkerställa att
upprättat avtal efterlevs.
Förutom att uppfylla gällande lagar och förordningar ska vi sträva mot att uppfylla våra kunders krav
och förväntningar på såväl miljöprestanda som leveranssäkerhet och kvalitet.
Vi ska följa upp vår verksamhet genom mätning av viktiga kvalitetsparametrar samt omhänderta
eventuella avvikelser och klagomål på ett konstruktivt sätt.

Denna riktlinje för biogödselkvalitet på Falköping Biogas har beslutats av Tekniska nämnden,
Falköpings kommun.

Falköping den /

2021

__________________________
Wanja Wallemyr, Ordf tekniska nämnden
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Anmälningsärenden till tekniska
nämndens sammanträde den 21 juni 2021

Anmälningsärenden
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.

Nr
1

Ärende
Kommunfullmäktige § 71/2021 Entledigande av Jenny Nieminen (S)
från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

2

Kommunfullmäktige § 56/2021 Ombudgetering av investeringsmedel
från år 2020 till år 2021

3

Kommunfullmäktige § 59/2021 Avgifter för förvaring av cykel i
låsbara cykelgarage

4

Beslut om attesträtt 2021, Samhällsbyggnadschef

5

Kommunstyrelsen § 79/2021 Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och
krav på fördelning av arbetsmiljöuppgift
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska
nämndens sammanträde den 21 juni 2021
Delegation
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska
nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegationsbestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska
nämnden i form av nedanstående förteckning.

Delegationsbeslut
Delegation ordförandebeslut (§1)

Beslut
Bestridan av faktura anläggningsavgift Falbygdens Energi AB

Delegat
Ordförande

Delegation avseende trafikfrågor (§9)

Beslut
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
1 st beviljade – 1 st avslag

Delegat
Handläggare

TA-Planer
40 st granskade – 40 st tillåtna

Trafikingenjör

Väghållarbeslut

Trafikingenjör

Transporttillstånd

Trafikingenjör

2 (2)
Delegation avseende bidragsgivning (§8)

Beslut
Utbetalning av kommunalt
vägbidrag

Delegat
Gatuchef

Delegation avseende ekonomiska frågor (§5)

Beslut
Beslut om attesträtt 2021
Försäljning av gräsklippare

Delegat
Förvaltningschef
Gatuchef

Delegation avseende fastighetsavdelningen (§ 6)

Diarienr
2020/111

Beslut
Firmateckningsrätt

Delegat
Byggnadsingenjör

Tecknande och uppsägning av hyresavtal
Externa lokaler

Fastighetschef

Tecknande och uppsägning av hyresavtal
Kommunägda lokaler

Fastighetschef

Tecknande och uppsägning av hyresavtal
Bostäder

Fastighetschef

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

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 nämndens arbetsutskott

§ 54

2021-06-07

Dnr 2020/00342

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

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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