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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15-15:50 
ajournering klockan 14:35-14:52 och 15:15-15:25 
                   

Beslutande Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
 

Bengt Lundqvist (S) 
Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) deltog digitalt 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 

Ersättare 

 

Alla ersättare deltog digitalt 
Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Jacob Kahrs (M) 
Henrik Sjöberg (S) Avvek 15.45 
Oscar Persson (S) 
Johan Aldén (C) 
Christer Carlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Alla tjänstepersoner deltog digitalt, förutom ordförande och sekreterare 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Kerstin Johnsson, kostchef 
Solveig Pettersson, städchef 
Amelie Sandström, kommunarkitekt § 91 
Monica Busk, controller 
Stefan Danielsson, byggprojektledare  § 89 
Krister Lundberg, byggprojektledare § 89 
Richard Lööv, byggprojektledare § 89 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 87-100 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Justeringsdatum 2021-09-23 

Anslaget är uppsatt  2021-09-24 – 2021-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift  

 Anna-Karin Andersson 
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§ 87 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om covid läget på förvaltningen, sjuk-

frånvaron är fortfarande låg. Diskussion pågår nu kring återgången till 

arbetet, från och med 1 oktober ska de som arbetat på distans vara tillbaks på 

sin arbetsplats.  

Information om rekryteringen kring ny fastighetschef . 21 st ansökningar har 

kommit in och 4 st valdes ut för intervju. Det är nu 2 st kandidater kvar som 

är uttagna för ledarsupport på Avonova samt referenstagning. 

Förhoppningsen är att allt ska bli klart under vecka 39.   
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§ 88 Dnr 2021/00232  

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 

2021.  

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar en uppföljning efter åtta månader av år 2021 för 

nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. Uppföljningen 

avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela 

årets utfall jämfört med årets budget samt måluppfyllelsen för nämnden.    

Bakgrund 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 

utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 

olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och resultatstyrning genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 

Förvaltningarna är ålagda att inkomma med en verksamhetsrapport per 

2021-08-31 i enlighet med utskickade instruktioner och mallar som ett led i 

detta arbete. 

Delårsresultatet för nämndens skattefinansierade del januari till augusti är     

-122,1 miljoner kronor vilket är 66 % av den totala budgeten. Prognosen för 

2021 visar på ett underskott med -5,4 miljoner. Underskottet beror på kost-

nader för rivning av Stenstorpskolan, vilket inte är budgeterat, -5,5 miljoner 

kronor belastar årets resultat.   

På grund av felaktiga uppgifter i beräkningsunderlaget för internhyran har ett 

underskott på -5,8 miljoner kronor uppstått, internhyran har korrigerats gent-

emot hyresgästerna.  

Kostavdelningens åtgärder för besparingar ger effekt och bidrar med ett 

överskott på 2,8 miljoner kronor. Detta ihop med att övriga verksamheter 

också håller igen bidrar till att nämnden ordinarie verksamhet ändå 

prognostiseras till att hålla budget.   

För återställning av deponin har 4,3 miljoner kronor använts. Via avgifter 

från AÖS kommer 1 miljon kronor och resterande har finansierats från  


 V

W
, J

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
33

56
15

20
2



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

avsättningen för sluttäckningen. Ytterligare 1 miljoner kronor prognostiseras 

för återstående delen av året. 

VA-avdelningen prognosticerar att hålla budget. En ökad renoveringstakt av 

ledningsnät och VA anläggningar innebär ökade kapitalkostnader men detta 

har mötts av sänkta kapitalkostnader då internräntan sänkts.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 4,7 miljoner kronor. Tillgången 

på matavfall att behandla är begränsad och intäkterna från behandlings-

avgifterna är lägre än i fjol.  

Av budgeten på 60,9 miljoner kronor för de skattefinansierade re- och 

löpande investeringarna beräknas 51,8 miljoner kronor att förbrukas under 

2021.  

VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 26,1 miljoner kronor beräknas att 

förbrukas. 

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en 

prognos för hela projektet över tid. Totalt har 55,5 miljoner kronor för-

brukats hittills i år för de fleråriga skattefinansierade investeringarna, 4,2 

miljoner kronor för VA-avdelningen och 3,3 miljoner kronor för biogasen. 

Prognosen för 2021 års kostnader för de skattefinansierade fleråriga 

projekten är 88,3 miljoner kronor och 11,0 miljoner kronor för VA-

avdelningen samt 3,3 miljoner kronor för biogasen.  

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och 

bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt 

arbetar för en hälsofrämjande livsstil. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infra-

strukturen viktig samt olika miljöers utformning. Kosten erbjuder val-

möjligheter till både unga och äldre och vi jobbar med hållbara alternativ.  

Vårt bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur för att 

möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal mat-

produktion. 

Under målet att skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska 

öka arbetar vi bland annat för att säkerställa adekvata kompetenser för våra 

olika verksamheter, implementera ny teknik på olika vis i våra verksamheter, 

utveckla samarbeten mellan förvaltningens avdelningar men även med andra 

förvaltningar samt försöker minska förvaltningens klimatavtryck på olika 

vis, till exempel genom minskad energiförbrukning och byta ut farliga kemi-

kalier mot miljövänliga alternativ. Ett ständigt arbete fortgår kontinuerligt 

med att utveckla våra verksamheter. 
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Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. I denna verksamhetsrapport görs en mål-

bedömning, för varje mål, 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 inom-

hus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För förvalt-

ningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och nya 

angreppssätt har under detta ”covid-år” använts för att nå ut med informa-

tion. 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 klara 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 för-

nyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-

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 struk-

turer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gang för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 
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Förvaltningens bedömning 

Det prognostiserade underskottet för de skattefinansierade avdelningarna 

beror på rivningen av Stenstorpsskolan, detta är en engångs händelse och 

åtgärder för att nå budget är inte inarbetade i prognosen.  

För övriga befarade underskott har åtgärder gjorts för att kunna nå given 

budgetram.  

Biogasen har rejält minskade intäkter och är under utredning. Befarat under-

skott är inte finansierat utan kommer att belasta kommunens resultat. 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Här har förvaltningen gjort en egen skattning 

av sitt arbete under årets första 8 månader. Skattningen har gjorts utifrån 

skalan; Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är 

förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas (mål 3) 

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) är förvaltningens 

bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket god.  

Finansiering 

Prognostiserat underskott hos fastighetsavdelningen möts av prognostiserade 

överskott hos övriga avdelniningar inom nämnden. Underskottet som uppstår 

på grund av rivningen av Stenstorps skolan är en engångs kostnad och får 

falla ut i resultatet. 

Det prognostiserade underskottet för biogasen arbetas det med att hitta 

material för att få in intäkter men den befarade avvikelsen får bli en del i 

resultatet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 65/2021 

Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 

Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti  2021.  
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Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller 
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§ 89 Dnr 2020/00329  

Statusrapporter pågående projekt 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg 

informerar om följande projekt: 

 Platåskolan 

 Mössebergskolan 

 Rivning Stenstorps skola 

 Stadshuset 

 Frökindsgården 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 

 Ranliden  

 Odensbergs skola 

 Odensbergs förskola och kök 
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§ 90 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalstrategen informerar om ombyggnationen av Närhälsan i Stenstorp och 

diskussioner kring apotekslokalen.  
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§ 91 Dnr 2021/00238  

Information om projektet Stadskärnan 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström och gatuchef Fredrik Johansson 

informerar om arbetet kring Falköpings stadskärna. 
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§ 92 Dnr 2021/00237  

Beslut om avgifter för förvaring av cykel i låsbara 
cykelgarage. 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta en avgift om 50 kronor per månad för 

att få förvara cykel i cykelgaraget vid Ranten samt en kostnadsfri första 

månad för nya användare.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har upphandlat och inköpt ett låsbart cykelgarage som 

byggdes under våren 2021. Cykelgaraget kommer i ett första läge ha 40 lås-

bara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage men kan byggas på för att få 

plats med fler cyklar i framtiden.   

Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket genom klimatklivet 

som ett led i att ställa upp resande till kollektivtrafik och cykel. Kommun har 

tidigare genomfört resvaneundersökningar för invånare där en tydlig signal 

varit att fler hade valt cykel till stationen om det funnits säkrare cykel-

parkeringar.  

I samband med byggandet har ett låssystem införts där du som användare 

betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad bör tas ut för 

tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” blir stående och att cykel--

garaget blir tillgängligt för de som behöver det. Avgiften bör inte heller vara 

så hög så att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte heller råder 

på bilparkeringar och där Falköping kommun inte tillämpar avgiftsbelagd 

bilparkering.   

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-

100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel.   

Kommunfullmäktige har beslutat om att delegera till Tekniska nämnden om 

att få fastställa avgifter för cykelgaraget.  

 

Förvaltningens bedömning 

En viss kostnad bör tas ut för tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” 

blir stående och att cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. 

Avgiften bör inte heller vara så hög så att garaget blir självfinansierat då 

detta förhållande inte heller råder på bilparkeringar och där Falköping 

kommun inte tillämpar avgiftsbelagd bilparkering.   
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Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-100 

kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel. 

  

Finansiering 

Då finansieringen av byggandet av garaget har behandlats vid tidigare beslut 

och inte ska finansieras genom avgifter enligt ovan angivna orsaker kommer 

detta beslut att inte kräva någon ytterligare finansiering. De framtida intäkter 

som uthyrningar i garaget kommer medföra, kommer att täcka de förvalt-

ningskostnader som garaget medför. Samtliga omkostnader täcks därmed i 

tekniska nämndens befintliga ram.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 66/2021 

Gatuchefens tjänsteutlåtande      

  

 

Paragrafen skickas till  
Gatuchef            
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§ 93 Dnr 2021/00170  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

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

beröm som under 1 april till 31 juli 2021 har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.   

Finansiering 

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram.  

Beslutsgång 

Arbetsutskottet § 70/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Rapport inkomna synpunkter     
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§ 94 Dnr 2021/00153  

Granskning av tekniska nämndens 
personuppgiftsincidenter för år 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 

ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 

till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar lag-

stiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över sina 

personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för data-

skyddsförordningen. 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsyns-

fråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 

respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 

dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 

identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-

incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 

2019. 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 

som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 

anledning av incidenten. 

 

Resultat 

Tekniska nämnden har anmält fyra personuppgiftsincidenter år 2020, ingen 

av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 

ökning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019, då ingen incident 

anmäldes.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner informationen men 

vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 

kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 

hanteras i kommunen.   

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet § 64/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 

Svarsformulär personuppgiftsincidenter  

Granskningsplan andrakvartalet 2021      

  

 

Paragrafen skickas till  
Dataskyddsombudet            
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§ 95 Dnr 2021/00165  

Besvarande av remiss Policy och riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy och 

riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning med följande förbehåll, att 

texten i riktlinjerna behöver förtydligas, så att det framgår om det ska vara 

ett förslag från tjänsteperson/förvaltning eller om det ska vara ett förslag från 

nämnd.  

2 Tekniska nämnden yrkar bifall till remissen.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av 

kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål.  

 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som 

styrningen syftar till.  

Under punkten 6.2, Nu-, omvärld och målanalys, så bör analysgruppen få en 

mer central och framträdande roll.  

 

Finansiering 

Påverkas inte. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 63/2021 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 

Delegationsbeslut om remittering av förslag 

Remissversion av Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning      

  

 

Paragrafen skickas till  
 

Kommunledningskansliet   
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§ 96 Dnr 2021/00250  

Besvarande av remiss om inriktning för den politiska 
organisationen för mandatperioden 2023-2026 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

förslag på den politiska organisationen och att se över inriktningen av 

tekniska nämndens ansvarsområde. 

Deltar ej i beslutet 

Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) deltar 

ej i beslutet.   

Protokollsanteckning 

Johanna Svensson (S)  inkommer med en protokollsanteckning som 

redovisas i slutet av paragrafen.  

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, genom en ordinarie 

och ersättare. Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag till 

politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 samt att göra en 

översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning. I arbetet ska hänsyn 

tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som 

kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling 

och forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges 

Kommuner och Regioners arbete, m.m. 

Förändringar i den politiska organisationen 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen har genom 

omvärldsbevakning tagit del av erfarenheter från andra kommuner som 

genomfört förändringar i den politiska organisationen. Beredningen har tagit 

del av fördelar och nackdelar från kommuner som har lämnat en traditionell 

nämndsorganisation för att gå över till en utskottsorganisation. Beredningen 

har också tagit del av erfarenheter från en kommun som har återgått till en 

traditionell nämndsorganisation efter att under en tid haft en 

utskottsorganisation. 

Fördelar och nackdelar med olika organisationsformer har lyfts och 

diskuterats på beredningens möten. Frågeställningar kring utskotts-

organisation, att arbeta med fullmäktigeberedningar och att göra andra 
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förändringar i den politiska organisationen har även varit utskickade till de 

politiska partierna som lämnat synpunkter och förslag. 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår att följande 

förändringar genomförs i den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026.  

Tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen 

Beredningen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen. 

Förslaget motiveras med att kommunövergripande frågor av strategisk 

karaktär bör samlas under kommunstyrelsen centralt. Beredningen ser stora 

fördelar till helhetsperspektiv som ger mer samsyn, bättre samordning och 

möjlighet till effektivisering genom att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen.  

Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 

då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under kommun-

styrelsen föreslås frågorna organiseras genom utskott, exempelvis genom att 

kommunstyrelsen inrättar utskott som ansvarar för kommungemensam 

service, respektive samhällsplanering och strategiska fastighetsfrågor.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår beredningen för översyn av den 

politiska organisationen att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation 

innebärande att tekniska nämndens ansvarsområden lyfts över till 

kommunstyrelsen i form av en utskottsorganisation.  

Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på reviderade reglementen 

och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, ta fram 

förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda eventuella 

jävsfrågor.  

Förändringen i den politiska organisationen kan föranleda ett behov av att 

förändra eller göra anpassningar i förvaltningsorganisationen, vilket är en 

process som ägs av kommundirektören. 

Beredningen har beslutat att remittera ärendet till tekniska nämnden för att 

inhämta synpunkter på förslaget. Beredningen önskar tekniska nämndens 

yttrande inför beredningens möte den 30 september.    

 

Ordförandes bedömning 

Tekniska nämnden handhar i stort tre olika typer av frågor. Dels är det 

önskemål om verkställande av andra nämnders behov och projekt enligt 

projektdirektiv, förvaltning av kommunens egendom och det som är mer 

vardagsnära kommuninvånarna som snöröjning, gräsklippning, gatusopning, 

julbelysning, städ, kost med mera. 
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Det finns en vinst med att kommunstyrelsen får mer övergripande kunskap 

över de behov som andra nämnder har och att beslutsprocessen kan kortas 

väsentligt. 

När det gäller skötsel av kommunens egendom har det ofta fått stå tillbaka 

för andra behov och även här kan det vara bra att kommunstyrelsen får en 

övergripande bild av behov, kostnadsbeskrivning och konsekvens-

beskrivning av uteblivet underhåll. 

När det gäller de mer vardagsnära frågorna och som är viktiga för kommun-

invånarna har ofta nämndens ledamöter kloka och lösningsfokuserade inspel. 

Det är viktigt att det tas tillvara och i utredningen bör man fundera på hur en 

kommande arbetsbelastning kan se ut för utskottsledamöter då dessa 

kommer vara kopplade till kommunstyrelsen. 

Hur påverkas demokratin i en utskottsorganisation? 

Som folkvald är man representant för kommuninvånarna och med färre antal 

politiker kommer än högre krav att ställas på transparens och delaktighet, det 

är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. 

Det är viktigt att medlemmar från tekniska nämnden får vara delaktiga i det 

fortsatta arbetet med att ta fram förslag till hur en utskottsorganisation kan se 

ut. 

Likväl som vi ställer ekonomi och effektivitetskrav på våra förvaltningar, är 

det viktigt att se över strukturer och kostnader för den politiska 

organisationen 

Samtidigt behöver man se över hur beslutsgångarna fungerar så att man har 

en smidig hantering och är tidseffektiv, likväl som man ser över den 

politiska organisationen. 

Oavsett organisation kan det vara ett transparent och effektivt sätt att ha 

nämnds överskridande möte där gemensamma frågor diskuteras. 

Finansiering 

Utredningsuppdraget genomförs inom befintlig ram. Ekonomiska 

konsekvenser med anledning av förslagna organisationsförändringar kommer 

att genomlysas i kommande utredningar. 

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar 2021-08-26 

Diskussionsunderlag – politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

Protokollsanteckning från socialdemokraterna          
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna anser att flytta Tekniska nämndens ansvarsområde till 

Kommunstyrelsen och organisera detta med ett utskott under KS, kommer 

med stor sannolikhet betyda en maktkoncentration till några få personer. 

Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 

förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 

utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss social-

demokrater. Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd till 

kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk 

organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad. Vi anser 

att en risk och konsekvensanalys skall göras innan beslut tas, både på den 

politiska organisationsförändringen samt hur förvaltningen och personal 

påverkas av detta förslag.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Beredning för översyn av den politiska organisationen   
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§ 97 Dnr 2021/00004  

Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 

Under punkten finns inget att behandla.  


 V

W
, J

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
33

56
15

20
2



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 98 Dnr 2020/00344  

Anmälningsärenden 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 99 Dnr 2020/00345  

Anmälan om delegationsbeslut 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 100 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Johanna Svensson (S) frågar gatuchefen varför det är 50 km/h utanför 

Vartofta förskola och inte 30 km/h som det är utanför kommunens 

grundskolor? 

Gatuchefen svarar att frågan är befogad och han förstår tanken. För en för-

ståelse för på vilka grunder ett beslut om att införa en avvikelse från de 

generella trafikreglerna kan tas, kan det vara bra med lite bakgrund till den 

lagstiftning som gäller när det kommer till lokala trafikföreskrifter. En 

generell trafikregel enligt trafikförordningen är att inom tättbebyggt område 

får fordon inte föras i högre hastighet än 50 km/h. Det är den så kallade bas-

hastigheten och vi får här förutsätta att det då bedömts vara en lämplig 

hastighet inom tättbebyggt som utgångsläge. Kommunen kan i vissa fall 

sänka hastigheten om särskilda skäl finns men avvikelser från de generella 

trafikregler som finns i trafikförordningen ska göras restriktivt.  

 

Särskilda skäl för att avvika från den generella trafikregeln om hastighet 

inom tättbebyggt område är till exempel gator som ansluter skolan dit många 

barn tar sig och där de rör sig mer koncentrerat och korsar då gatan till fots 

eller på cykel. Vad gäller barn i grundskoleålder är det här som många av 

barnen börjar att ta sig på egen hand till skolan till fots eller på cykel och där 

mognaden för olika trafiksituationer som uppstår varierar. När det gäller 

barn som ska till förskolan blir de i regel skjutsade och har en förälder med 

sig som följer barnet in, det vill säga att barnen inte själva tar sig över gatan 

och att det finns en vuxen med som hjälper barnet att bedöma trafik-

situationen i övrigt. Förskolor har också i regel staket runt förskolan och 

pedagoger som har uppsikt över barnen så att de inte tar sig utanför, det vill 

säga att de inte vistas själva i trafiken under tiden de är på förskolan. 

Grundskoleelever däremot rör sig mer fritt både till och från skolan om de 

cyklar eller går och på till exempel raster utan samma tillsyn av vuxna.  

 

Skillnaden mellan förskola och grundskola är således att förskolan har barn 

som inte tar sig dit på egen hand och som har tillsyn av vuxna medan barn 

till grundskolan tar sig själva till skolan och inte har tillsyn av vuxen. Sedan 

tidigare har det politiskt tagits beslut om att det runt grundskolor bör vara 

lägre hastighet för att öka trafiksäkerheten kring skolorna eftersom det här 

rör sig många barn som korsar gatan vilket säkert föregåtts av en utredning 
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om vilka skäl som finns för en avvikelse från de generella trafikreglerna. 

Lagstiftningen i sig anger inte att skolor och förskolor i sig ska ha lägre 

hastighet utan varje fall får bedömas var för sig. Det som stödjer att man 

generellt gör det vid skolor är Nollvisionen som anger att antal svårt skadade 

(barns mognad att göra riskbedömningar av trafiksituation, reaktions-

förmåga, olika utveckling av synen upp till viss ålder etc påverkar hur stor 

risken är) och antal döda ska minska och att lagstiftningen anger att barn och 

äldre ska beaktas i kombination med att det vid skolor rör sig många barn på 

egen hand. Samtidigt ställs krav på att hastigheten ska anpassas till vägens 

utformning. Att enbart sänka hastigheten och märka ut med vägmärken har 

ringa effekt för fortkörning om inte samtidigt fartdämpande åtgärder utförts 

när miljön i övrigt inte signalerar låg hastighet.  

 
Om ni önskar utvärdera om det finns skäl till att mer generellt sänka hastig-

heten kring också förskolorna i kommunen behövs i så fall först ett uppdrag 

till Gata/Park att ta fram underlag som visar på ett särskilt skäl. Samtidigt 

behöver då miljön kring förskolorna inventeras för att avgöra om det finns 

behov av att anpassa trafikmiljön så att den samspelar med den lägre hastig-

heten. Sedan tidigare finns en hastighetsplan som skulle innebära en generell 

sänkning av hastigheten till 40 km/h på de flesta kommunala gatorna men då 

den inte genomfördes behöver den uppdateras vilket kräver ett uppdrag från 

er politiker. I samband med ett sådant uppdrag går det lägga med att översyn 

görs av behovet att sänka hastigheten ytterligare till 30 km/h där det är be-

fogat som till exempel vid skolor (och förskolor). Fördelen med en hastig-

hetsplan är att den ser över helheten istället för att enskilda beslut tas. Dock 

har vi precis startat arbetet med att ta fram en övergripande trafikstrategi som 

bör komma först. Av den anledningen har vi på Gata/Park avvaktat att ta 

fram mer riktade handlingsplaner för till exempel hastighet, trafiksäkerhet, 

prioritering av trafikslagen etc och ur det perspektivet bör ett uppdrag om att 

ta fram en ny hastighetsplan lämnas först när trafikstrategin har antagits.    
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§ 87 Dnr 2020/00341  


Förvaltningschef informerar 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningschefen informerar om covid läget på förvaltningen, sjuk-


frånvaron är fortfarande låg. Diskussion pågår nu kring återgången till 


arbetet, från och med 1 oktober ska de som arbetat på distans vara tillbaks på 


sin arbetsplats.  


Information om rekryteringen kring ny fastighetschef . 21 st ansökningar har 


kommit in och 4 st valdes ut för intervju. Det är nu 2 st kandidater kvar som 


är uttagna för ledarsupport på Avonova samt referenstagning. 


Förhoppningsen är att allt ska bli klart under vecka 39.   
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§ 88 Dnr 2021/00232  


Verksamhetsrapport per den 31 augusti 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 


2021.  


Sammanfattning 


Förvaltningen redovisar en uppföljning efter åtta månader av år 2021 för 


nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. Uppföljningen 


avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela 


årets utfall jämfört med årets budget samt måluppfyllelsen för nämnden.    


Bakgrund 


Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 


utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 


och ekonomisk tilldelning genom budget.   


En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 


olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 


vision till verksamheterna.  


Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och resultatstyrning genom 


uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 


Förvaltningarna är ålagda att inkomma med en verksamhetsrapport per 


2021-08-31 i enlighet med utskickade instruktioner och mallar som ett led i 


detta arbete. 


Delårsresultatet för nämndens skattefinansierade del januari till augusti är     


-122,1 miljoner kronor vilket är 66 % av den totala budgeten. Prognosen för 


2021 visar på ett underskott med -5,4 miljoner. Underskottet beror på kost-


nader för rivning av Stenstorpskolan, vilket inte är budgeterat, -5,5 miljoner 


kronor belastar årets resultat.   


På grund av felaktiga uppgifter i beräkningsunderlaget för internhyran har ett 


underskott på -5,8 miljoner kronor uppstått, internhyran har korrigerats gent-


emot hyresgästerna.  


Kostavdelningens åtgärder för besparingar ger effekt och bidrar med ett 


överskott på 2,8 miljoner kronor. Detta ihop med att övriga verksamheter 


också håller igen bidrar till att nämnden ordinarie verksamhet ändå 


prognostiseras till att hålla budget.   


För återställning av deponin har 4,3 miljoner kronor använts. Via avgifter 


från AÖS kommer 1 miljon kronor och resterande har finansierats från  
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avsättningen för sluttäckningen. Ytterligare 1 miljoner kronor prognostiseras 


för återstående delen av året. 


VA-avdelningen prognosticerar att hålla budget. En ökad renoveringstakt av 


ledningsnät och VA anläggningar innebär ökade kapitalkostnader men detta 


har mötts av sänkta kapitalkostnader då internräntan sänkts.  


Biogasen prognostiserar ett underskott med - 4,7 miljoner kronor. Tillgången 


på matavfall att behandla är begränsad och intäkterna från behandlings-


avgifterna är lägre än i fjol.  


Av budgeten på 60,9 miljoner kronor för de skattefinansierade re- och 


löpande investeringarna beräknas 51,8 miljoner kronor att förbrukas under 


2021.  


VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 26,1 miljoner kronor beräknas att 


förbrukas. 


Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en 


prognos för hela projektet över tid. Totalt har 55,5 miljoner kronor för-


brukats hittills i år för de fleråriga skattefinansierade investeringarna, 4,2 


miljoner kronor för VA-avdelningen och 3,3 miljoner kronor för biogasen. 


Prognosen för 2021 års kostnader för de skattefinansierade fleråriga 


projekten är 88,3 miljoner kronor och 11,0 miljoner kronor för VA-


avdelningen samt 3,3 miljoner kronor för biogasen.  


Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 


alla fyra mål i olika hög grad. 


För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och 


bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt 


arbetar för en hälsofrämjande livsstil. 


För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infra-


strukturen viktig samt olika miljöers utformning. Kosten erbjuder val-


möjligheter till både unga och äldre och vi jobbar med hållbara alternativ.  


Vårt bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur för att 


möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal mat-


produktion. 


Under målet att skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska 


öka arbetar vi bland annat för att säkerställa adekvata kompetenser för våra 


olika verksamheter, implementera ny teknik på olika vis i våra verksamheter, 


utveckla samarbeten mellan förvaltningens avdelningar men även med andra 


förvaltningar samt försöker minska förvaltningens klimatavtryck på olika 


vis, till exempel genom minskad energiförbrukning och byta ut farliga kemi-


kalier mot miljövänliga alternativ. Ett ständigt arbete fortgår kontinuerligt 


med att utveckla våra verksamheter. 
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Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 


alla fyra mål i olika hög grad. I denna verksamhetsrapport görs en mål-


bedömning, för varje mål, 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 inom-


hus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För förvalt-


ningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och nya 


angreppssätt har under detta ”covid-år” använts för att nå ut med informa-


tion. 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 klara 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 för-


nyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-


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 struk-


turer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gang för 


kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 


detta mål till mycket god. 
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Förvaltningens bedömning 


Det prognostiserade underskottet för de skattefinansierade avdelningarna 


beror på rivningen av Stenstorpsskolan, detta är en engångs händelse och 


åtgärder för att nå budget är inte inarbetade i prognosen.  


För övriga befarade underskott har åtgärder gjorts för att kunna nå given 


budgetram.  


Biogasen har rejält minskade intäkter och är under utredning. Befarat under-


skott är inte finansierat utan kommer att belasta kommunens resultat. 


Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 


alla fyra mål i olika hög grad. Här har förvaltningen gjort en egen skattning 


av sitt arbete under årets första 8 månader. Skattningen har gjorts utifrån 


skalan; Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 


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


är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 


För målet: att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är 


förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 


För målet: att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas (mål 3) 


är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket 


god. 


För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 


med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) är förvaltningens 


bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket god.  


Finansiering 


Prognostiserat underskott hos fastighetsavdelningen möts av prognostiserade 


överskott hos övriga avdelniningar inom nämnden. Underskottet som uppstår 


på grund av rivningen av Stenstorps skolan är en engångs kostnad och får 


falla ut i resultatet. 


Det prognostiserade underskottet för biogasen arbetas det med att hitta 


material för att få in intäkter men den befarade avvikelsen får bli en del i 


resultatet. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 65/2021 


Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 


Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti  2021.  
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Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Förvaltningsekonom 


Controller 
            







 


Tekniska nämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


9 (27) 


Sammanträdesdatum 


2021-09-20 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 89 Dnr 2020/00329  


Statusrapporter pågående projekt 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg 


informerar om följande projekt: 


 Platåskolan 


 Mössebergskolan 


 Rivning Stenstorps skola 


 Stadshuset 


 Frökindsgården 


 Stenstorps vårdcentral 


 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 


 Ranliden  


 Odensbergs skola 


 Odensbergs förskola och kök 
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§ 90 Dnr 2020/00340  


Aktuella lokalfrågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Lokalstrategen informerar om ombyggnationen av Närhälsan i Stenstorp och 


diskussioner kring apotekslokalen.  
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§ 91 Dnr 2021/00238  


Information om projektet Stadskärnan 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunarkitekt Amelie Sandström och gatuchef Fredrik Johansson 


informerar om arbetet kring Falköpings stadskärna. 
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§ 92 Dnr 2021/00237  


Beslut om avgifter för förvaring av cykel i låsbara 
cykelgarage. 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att anta en avgift om 50 kronor per månad för 


att få förvara cykel i cykelgaraget vid Ranten samt en kostnadsfri första 


månad för nya användare.  


Bakgrund 


Tekniska nämnden har upphandlat och inköpt ett låsbart cykelgarage som 


byggdes under våren 2021. Cykelgaraget kommer i ett första läge ha 40 lås-


bara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage men kan byggas på för att få 


plats med fler cyklar i framtiden.   


Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket genom klimatklivet 


som ett led i att ställa upp resande till kollektivtrafik och cykel. Kommun har 


tidigare genomfört resvaneundersökningar för invånare där en tydlig signal 


varit att fler hade valt cykel till stationen om det funnits säkrare cykel-


parkeringar.  


I samband med byggandet har ett låssystem införts där du som användare 


betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad bör tas ut för 


tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” blir stående och att cykel--


garaget blir tillgängligt för de som behöver det. Avgiften bör inte heller vara 


så hög så att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte heller råder 


på bilparkeringar och där Falköping kommun inte tillämpar avgiftsbelagd 


bilparkering.   


Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-


100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 


lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 


fler att välja kollektivtrafik och cykel.   


Kommunfullmäktige har beslutat om att delegera till Tekniska nämnden om 


att få fastställa avgifter för cykelgaraget.  


 


Förvaltningens bedömning 


En viss kostnad bör tas ut för tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” 


blir stående och att cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. 


Avgiften bör inte heller vara så hög så att garaget blir självfinansierat då 


detta förhållande inte heller råder på bilparkeringar och där Falköping 


kommun inte tillämpar avgiftsbelagd bilparkering.   
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Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-100 


kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 


lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 


fler att välja kollektivtrafik och cykel. 


  


Finansiering 


Då finansieringen av byggandet av garaget har behandlats vid tidigare beslut 


och inte ska finansieras genom avgifter enligt ovan angivna orsaker kommer 


detta beslut att inte kräva någon ytterligare finansiering. De framtida intäkter 


som uthyrningar i garaget kommer medföra, kommer att täcka de förvalt-


ningskostnader som garaget medför. Samtliga omkostnader täcks därmed i 


tekniska nämndens befintliga ram.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 66/2021 


Gatuchefens tjänsteutlåtande      


  


 


Paragrafen skickas till  
Gatuchef            
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§ 93 Dnr 2021/00170  


Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Rapporten läggs till handlingarna.  


Bakgrund 


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


beröm som under 1 april till 31 juli 2021 har kommit in till samhälls-


byggnadsförvaltningen. 


Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 


förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 


verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 


handlingarna.    


Förvaltningens bedömning 


Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 


rapporten.   


Finansiering 


Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 


ram.  


Beslutsgång 


Arbetsutskottet § 70/2021 


Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 


Rapport inkomna synpunkter     
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§ 94 Dnr 2021/00153  


Granskning av tekniska nämndens 
personuppgiftsincidenter för år 2020 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  


Bakgrund 


Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 


ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 


till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 


friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar lag-


stiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över sina 


personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 


hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för data-


skyddsförordningen. 


Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 


Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 


Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsyns-


fråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 


respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 


dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 


identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 


endast dokumenterats internt. 


Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 


dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 


personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-


incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 


2019. 


Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 


som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 


anledning av incidenten. 


 


Resultat 


Tekniska nämnden har anmält fyra personuppgiftsincidenter år 2020, ingen 


av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 


ökning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019, då ingen incident 


anmäldes.  
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Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner informationen men 


vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 


kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 


hanteras i kommunen.   


Finansiering 


Ingen finansiering är aktuell. 


Beslutsgång 


Arbetsutskottet § 64/2021 


Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 


Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 


Svarsformulär personuppgiftsincidenter  


Granskningsplan andrakvartalet 2021      


  


 


Paragrafen skickas till  
Dataskyddsombudet            
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§ 95 Dnr 2021/00165  


Besvarande av remiss Policy och riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy och 


riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning med följande förbehåll, att 


texten i riktlinjerna behöver förtydligas, så att det framgår om det ska vara 


ett förslag från tjänsteperson/förvaltning eller om det ska vara ett förslag från 


nämnd.  


2 Tekniska nämnden yrkar bifall till remissen.  


Bakgrund 


Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 


kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 


verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av 


kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. 


Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 


ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 


Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 


intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 


ekonomi.  


Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 


nationella krav samt statliga och kommunala mål.  


 


Förvaltningens bedömning 


Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 


angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som 


styrningen syftar till.  


Under punkten 6.2, Nu-, omvärld och målanalys, så bör analysgruppen få en 


mer central och framträdande roll.  


 


Finansiering 


Påverkas inte. 
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 63/2021 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 


Delegationsbeslut om remittering av förslag 


Remissversion av Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 


Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning      


  


 


Paragrafen skickas till  
 


Kommunledningskansliet   
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§ 96 Dnr 2021/00250  


Besvarande av remiss om inriktning för den politiska 
organisationen för mandatperioden 2023-2026 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 


förslag på den politiska organisationen och att se över inriktningen av 


tekniska nämndens ansvarsområde. 


Deltar ej i beslutet 


Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) deltar 


ej i beslutet.   


Protokollsanteckning 


Johanna Svensson (S)  inkommer med en protokollsanteckning som 


redovisas i slutet av paragrafen.  


Bakgrund 


Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av 


samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, genom en ordinarie 


och ersättare. Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag till 


politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 samt att göra en 


översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning. I arbetet ska hänsyn 


tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som 


kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling 


och forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges 


Kommuner och Regioners arbete, m.m. 


Förändringar i den politiska organisationen 


Beredningen för översyn av den politiska organisationen har genom 


omvärldsbevakning tagit del av erfarenheter från andra kommuner som 


genomfört förändringar i den politiska organisationen. Beredningen har tagit 


del av fördelar och nackdelar från kommuner som har lämnat en traditionell 


nämndsorganisation för att gå över till en utskottsorganisation. Beredningen 


har också tagit del av erfarenheter från en kommun som har återgått till en 


traditionell nämndsorganisation efter att under en tid haft en 


utskottsorganisation. 


Fördelar och nackdelar med olika organisationsformer har lyfts och 


diskuterats på beredningens möten. Frågeställningar kring utskotts-


organisation, att arbeta med fullmäktigeberedningar och att göra andra 
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förändringar i den politiska organisationen har även varit utskickade till de 


politiska partierna som lämnat synpunkter och förslag. 


Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår att följande 


förändringar genomförs i den politiska organisationen inför mandatperioden 


2023-2026.  


Tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen 


Beredningen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens 


ansvarsområden till kommunstyrelsen. 


Förslaget motiveras med att kommunövergripande frågor av strategisk 


karaktär bör samlas under kommunstyrelsen centralt. Beredningen ser stora 


fördelar till helhetsperspektiv som ger mer samsyn, bättre samordning och 


möjlighet till effektivisering genom att överföra tekniska nämndens 


ansvarsområden till kommunstyrelsen.  


Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 


då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under kommun-


styrelsen föreslås frågorna organiseras genom utskott, exempelvis genom att 


kommunstyrelsen inrättar utskott som ansvarar för kommungemensam 


service, respektive samhällsplanering och strategiska fastighetsfrågor.  


Mot bakgrund av ovanstående föreslår beredningen för översyn av den 


politiska organisationen att kommunfullmäktige beslutar att ge 


kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation 


innebärande att tekniska nämndens ansvarsområden lyfts över till 


kommunstyrelsen i form av en utskottsorganisation.  


Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på reviderade reglementen 


och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, ta fram 


förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda eventuella 


jävsfrågor.  


Förändringen i den politiska organisationen kan föranleda ett behov av att 


förändra eller göra anpassningar i förvaltningsorganisationen, vilket är en 


process som ägs av kommundirektören. 


Beredningen har beslutat att remittera ärendet till tekniska nämnden för att 


inhämta synpunkter på förslaget. Beredningen önskar tekniska nämndens 


yttrande inför beredningens möte den 30 september.    


 


Ordförandes bedömning 


Tekniska nämnden handhar i stort tre olika typer av frågor. Dels är det 


önskemål om verkställande av andra nämnders behov och projekt enligt 


projektdirektiv, förvaltning av kommunens egendom och det som är mer 


vardagsnära kommuninvånarna som snöröjning, gräsklippning, gatusopning, 


julbelysning, städ, kost med mera. 
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Det finns en vinst med att kommunstyrelsen får mer övergripande kunskap 


över de behov som andra nämnder har och att beslutsprocessen kan kortas 


väsentligt. 


När det gäller skötsel av kommunens egendom har det ofta fått stå tillbaka 


för andra behov och även här kan det vara bra att kommunstyrelsen får en 


övergripande bild av behov, kostnadsbeskrivning och konsekvens-


beskrivning av uteblivet underhåll. 


När det gäller de mer vardagsnära frågorna och som är viktiga för kommun-


invånarna har ofta nämndens ledamöter kloka och lösningsfokuserade inspel. 


Det är viktigt att det tas tillvara och i utredningen bör man fundera på hur en 


kommande arbetsbelastning kan se ut för utskottsledamöter då dessa 


kommer vara kopplade till kommunstyrelsen. 


Hur påverkas demokratin i en utskottsorganisation? 


Som folkvald är man representant för kommuninvånarna och med färre antal 


politiker kommer än högre krav att ställas på transparens och delaktighet, det 


är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. 


Det är viktigt att medlemmar från tekniska nämnden får vara delaktiga i det 


fortsatta arbetet med att ta fram förslag till hur en utskottsorganisation kan se 


ut. 


Likväl som vi ställer ekonomi och effektivitetskrav på våra förvaltningar, är 


det viktigt att se över strukturer och kostnader för den politiska 


organisationen 


Samtidigt behöver man se över hur beslutsgångarna fungerar så att man har 


en smidig hantering och är tidseffektiv, likväl som man ser över den 


politiska organisationen. 


Oavsett organisation kan det vara ett transparent och effektivt sätt att ha 


nämnds överskridande möte där gemensamma frågor diskuteras. 


Finansiering 


Utredningsuppdraget genomförs inom befintlig ram. Ekonomiska 


konsekvenser med anledning av förslagna organisationsförändringar kommer 


att genomlysas i kommande utredningar. 


Beslutsunderlag 


Mötesanteckningar 2021-08-26 


Diskussionsunderlag – politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 


Protokollsanteckning från socialdemokraterna          
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Protokollsanteckning 


Socialdemokraterna anser att flytta Tekniska nämndens ansvarsområde till 


Kommunstyrelsen och organisera detta med ett utskott under KS, kommer 


med stor sannolikhet betyda en maktkoncentration till några få personer. 


Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 


förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 


utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss social-


demokrater. Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd till 


kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk 


organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad. Vi anser 


att en risk och konsekvensanalys skall göras innan beslut tas, både på den 


politiska organisationsförändringen samt hur förvaltningen och personal 


påverkas av detta förslag.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Beredning för översyn av den politiska organisationen   
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§ 97 Dnr 2021/00004  


Rapportering från deltagande i sammanträden med 
mera 2021 


Under punkten finns inget att behandla.  
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§ 98 Dnr 2020/00344  


Anmälningsärenden 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 99 Dnr 2020/00345  


Anmälan om delegationsbeslut 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 100 Dnr 2020/00342  


Övriga frågor 2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Johanna Svensson (S) frågar gatuchefen varför det är 50 km/h utanför 


Vartofta förskola och inte 30 km/h som det är utanför kommunens 


grundskolor? 


Gatuchefen svarar att frågan är befogad och han förstår tanken. För en för-


ståelse för på vilka grunder ett beslut om att införa en avvikelse från de 


generella trafikreglerna kan tas, kan det vara bra med lite bakgrund till den 


lagstiftning som gäller när det kommer till lokala trafikföreskrifter. En 


generell trafikregel enligt trafikförordningen är att inom tättbebyggt område 


får fordon inte föras i högre hastighet än 50 km/h. Det är den så kallade bas-


hastigheten och vi får här förutsätta att det då bedömts vara en lämplig 


hastighet inom tättbebyggt som utgångsläge. Kommunen kan i vissa fall 


sänka hastigheten om särskilda skäl finns men avvikelser från de generella 


trafikregler som finns i trafikförordningen ska göras restriktivt.  


 


Särskilda skäl för att avvika från den generella trafikregeln om hastighet 


inom tättbebyggt område är till exempel gator som ansluter skolan dit många 


barn tar sig och där de rör sig mer koncentrerat och korsar då gatan till fots 


eller på cykel. Vad gäller barn i grundskoleålder är det här som många av 


barnen börjar att ta sig på egen hand till skolan till fots eller på cykel och där 


mognaden för olika trafiksituationer som uppstår varierar. När det gäller 


barn som ska till förskolan blir de i regel skjutsade och har en förälder med 


sig som följer barnet in, det vill säga att barnen inte själva tar sig över gatan 


och att det finns en vuxen med som hjälper barnet att bedöma trafik-


situationen i övrigt. Förskolor har också i regel staket runt förskolan och 


pedagoger som har uppsikt över barnen så att de inte tar sig utanför, det vill 


säga att de inte vistas själva i trafiken under tiden de är på förskolan. 


Grundskoleelever däremot rör sig mer fritt både till och från skolan om de 


cyklar eller går och på till exempel raster utan samma tillsyn av vuxna.  


 


Skillnaden mellan förskola och grundskola är således att förskolan har barn 


som inte tar sig dit på egen hand och som har tillsyn av vuxna medan barn 


till grundskolan tar sig själva till skolan och inte har tillsyn av vuxen. Sedan 


tidigare har det politiskt tagits beslut om att det runt grundskolor bör vara 


lägre hastighet för att öka trafiksäkerheten kring skolorna eftersom det här 


rör sig många barn som korsar gatan vilket säkert föregåtts av en utredning 
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om vilka skäl som finns för en avvikelse från de generella trafikreglerna. 


Lagstiftningen i sig anger inte att skolor och förskolor i sig ska ha lägre 


hastighet utan varje fall får bedömas var för sig. Det som stödjer att man 


generellt gör det vid skolor är Nollvisionen som anger att antal svårt skadade 


(barns mognad att göra riskbedömningar av trafiksituation, reaktions-


förmåga, olika utveckling av synen upp till viss ålder etc påverkar hur stor 


risken är) och antal döda ska minska och att lagstiftningen anger att barn och 


äldre ska beaktas i kombination med att det vid skolor rör sig många barn på 


egen hand. Samtidigt ställs krav på att hastigheten ska anpassas till vägens 


utformning. Att enbart sänka hastigheten och märka ut med vägmärken har 


ringa effekt för fortkörning om inte samtidigt fartdämpande åtgärder utförts 


när miljön i övrigt inte signalerar låg hastighet.  


 
Om ni önskar utvärdera om det finns skäl till att mer generellt sänka hastig-


heten kring också förskolorna i kommunen behövs i så fall först ett uppdrag 


till Gata/Park att ta fram underlag som visar på ett särskilt skäl. Samtidigt 


behöver då miljön kring förskolorna inventeras för att avgöra om det finns 


behov av att anpassa trafikmiljön så att den samspelar med den lägre hastig-


heten. Sedan tidigare finns en hastighetsplan som skulle innebära en generell 


sänkning av hastigheten till 40 km/h på de flesta kommunala gatorna men då 


den inte genomfördes behöver den uppdateras vilket kräver ett uppdrag från 


er politiker. I samband med ett sådant uppdrag går det lägga med att översyn 


görs av behovet att sänka hastigheten ytterligare till 30 km/h där det är be-


fogat som till exempel vid skolor (och förskolor). Fördelen med en hastig-


hetsplan är att den ser över helheten istället för att enskilda beslut tas. Dock 


har vi precis startat arbetet med att ta fram en övergripande trafikstrategi som 


bör komma först. Av den anledningen har vi på Gata/Park avvaktat att ta 


fram mer riktade handlingsplaner för till exempel hastighet, trafiksäkerhet, 


prioritering av trafikslagen etc och ur det perspektivet bör ett uppdrag om att 


ta fram en ny hastighetsplan lämnas först när trafikstrategin har antagits.    
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