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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-15:37, ajournering 14:40-14:58. 

Beslutande Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
 

Emil Larsson (C) 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 

Ersättare 

 

Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
 

Johan Aldén (C) 
Roland Wanner (MP) 
Per Strömfeldt (M) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Marcus Boström, fastighetschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Richard Lööv, byggprojektledare 
Stefan Danielsson, byggprojektledare 
Krister Lundberg, byggprojektledare 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 
Monica Busk, controller 
Jenny Trygg, nämndsekreterare 
 

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter. 

 
Sekreterare Jenny Trygg Paragrafer §§ 76-84 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Justeringsdatum 2022-10-06 

Anslaget är uppsatt   2022-10-06 – 2022-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Digital justering 

 Jenny Trygg 
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§ 76 Dnr 2022/00007 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbetssituation och om 

kommande biogasupphandling.  

Fastighetschefen informerar om energiåtgärder. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 49/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 

  

            



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 77 Dnr 2022/00041 

Statusrapporter pågående projekt 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA-

chef Adela Kapetanovic, och infrastrukturförvaltare Tomas Berg på 

samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående projekt:  

 Platåskolan 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende Jättenegatan 

 Frökindsgården 

 Stadshus etapp 1 

 Odensbergs förskola och kök 

 Odenrinken 

 Ombyggnad Kättilstorp 

 Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 

 Sikagårdsgatan inklusive rondell och gator 

 Förlängning Sikagårdsgatan 

 Överlämningsbangård 

 Marjarp Dryport Spår 5 

 Fåraberget etapp 2 B bostadsområde 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-28 
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§ 78 Dnr 2022/00088 

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten om inkomna 

synpunkter. 

Sammanfattning 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2022 har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.    

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 50/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-08 

 Rapport om inkomna synpunkter, 2022-09-08 
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§ 79 Dnr 2022/00256 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2   Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete, inklusive målbedömning, efter åtta 

månader av år 2022. Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och 

investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört 

med årets budget.  

Då tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut om verksamhetsrapporten per 

den 31 augusti (§ 51/2022) var inte målbedömning av de fyra målen med. 

Rapporten har nu kompletterats med målbedömningen. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  
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För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 

kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Tekniska nämndens verksamheter har bäring mot kommunfullmäktiges alla 

fyra mål i olika hög grad. En uppskattning av måluppfyllelsen efter årets 

första åtta månader ska göras utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 

och Mycket god. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För 

förvaltningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 

förvaltningen har hittat flera olika sätt att få och ge information. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 

för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 

Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 

stora insatser över tid har inga större effekter av detta kunnat redovisas ännu. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företags-

etableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är klar med all 

grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika etableringar ska 

kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även duktig på att 

arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. Sammantaget 

bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket god. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-
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fattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 

kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 

strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 

sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 

stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 

för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 

processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 

våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 

främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 

men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 

strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gagn för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-

ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 

svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 

förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-

samheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning av 

det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid ett 

eventuellt genomförande av åtgärderna, kommer det att innebära sänkt 

kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att 

föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens 

bokslut.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 51/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-27, 

version 2 till nämnd 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 2 till 

nämnd 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, version 1 till 

au 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 1 till 

au 

Yrkanden 

Vanja Wallemyr (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag version 2.     
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag version 2 

respektive arbetsutskottets förslag och finner att tekniska nämden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 

Monica Busk, controller 
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§ 80 Dnr 2022/00263 

Information Gröna jobb 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Biträdande förvaltningschefen informerar om hur den nya organisationen för 

Gröna jobb kommer att se ut, finansieringen av uppdraget samt ett urval av 

vilka grunduppgifter som åläggs uppdraget. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 52/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 
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§ 81 Dnr 2022/00011 

Information från förtroendevalda 

Under punkten finns inget att behandla. 
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§ 82 Dnr 2022/00008 

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

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 delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning.  

Delegation avseende allmänna ärenden (§ 3) 

Beslut Delegat  

Vidhåller sin inställning av svaromål på 

ansökan om överprövning enligt LOU, 

Järnvägsbyggnation, spår 5 på Marjarp 

Diarienummer: 2022/218 Förvaltningschef 

 

Delegation avseende personalärenden inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Kock Tåstorp Kökschef 

Kock Vartofta Ranten Kökschef 

Kock Centrum Floby Kökschef 
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Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Inhyrd lokal 

Odengatan 24C 

Diarienummer: 2022/247 

Uthyrd, inhyrd lokal 

Hotell Forum Stenstorp 

Diarienummer: 2022/245 

Inhyrd bosta, inhyrd fastighet 

Högalidsgatan 22 B, Stenstorp 

Parkgatan 1 C, Floby  

Diarienummer: 2022/246, 2022/278 

Fastighetschef 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

15 st beviljade – 1 avslag 

Diarienummer: 

2022/198, 2022/223, 2022/224, 2022/225 

2022/226, 2022/227, 2022/228, 2022/234 

2022/235, 2022/236, 2022/242, 2022/249 

2022/250, 2022/251, 2022/252, 2022/253 

Handläggare 

TA-planer 

21 st granskade – 21 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Yttrande dispenstransport 

Dispenstransport TRV 2022/82717 om 

tillåten vikt, bredd och längd på 

Virkesvägen 

Dispenstransport TRV 2022/87649 om 

tillåten vikt och bredd på Odengatan-

Dotorpsgatan-Trädgårdsgatan 

Trafikingenjör 
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§ 83 Dnr 2022/00009 

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktige § 86/2022 Ändring av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

2 Granskning detaljplan för fastigheten Hattmurklan 1 m.fl. i Falköpings 

kommun. 

Samtliga granskningshandlingar finns på Detaljplaner – pågående 

arbete | Falköpings kommun (falkoping.se) 

3 Granskning detaljplan för fastigheten Körsbäret 1 m.fl. i Falköpings 

kommun. 

Samtliga granskningshandlingar finns på Detaljplaner – pågående 

arbete | Falköpings kommun (falkoping.se) 

 

  

 
            

https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
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§ 84 Dnr 2022/00012 

Övriga frågor 2022 

Under punkten finns inget att behandla. 

  

            

 


