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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: Måndag den 25 april 2022 
Tid: Klockan 13:15 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
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) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
 

Ersättare 
Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Jacob Kahrs (M) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Christer Carlsson (SD) 
 

Tjänstepersoner 
Patrick Nohlgren, förvaltningchef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 

Presskonferens 
Sker i samband med mötets slut, cirka kl. 16:00 Falköpngssalen  
 

Övrig information 
Punkt 7 kompletteras med handlingar till nämnd.  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00007   
Tid: 13:15 – 13:20 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 
 

2.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ny politisk organisation 2023 
Dnr 2022/00107   
Tid: 13:20 – 13:45 
Föredragande: 
Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande 
Sara Linge, konsult Conectura 
 

3.  Introduktion till blomsterplanering Falköpings kommun 
Dnr 2022/00112   
Tid: 13:45 – 14:15 
Föredragande: 
Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare 
 

4.  Information om ekonomi 
Dnr 2022/00010   
Tid: 14:15 – 14:20 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
 

5.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 14:20 – 14:25 
 

6.  Miljödom Flygplatsen 
Dnr 2022/00092   
Tid: 14:25 – 14:35 
Föredragande: 
Tomas Bergh, infrastrukturförvaltare 
 

7.  Upphandling asfalt 
Dnr 2022/00113   
Tid: 14:35 – 14:45 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
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Ärenden 

8.  Gröna jobb. 
Dnr 2022/00083   
Tid: 14:45 – 14:55 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
 

9.  Avvikelse från riktlinje hyressättning - Din Klinik 
Dnr 2022/00086   
Tid: 14:55 – 15:05 
Föredragande: 
Cecilia Nordh,lokalstrateg 
 

10.  Startbesked för anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium 
Centrum 
Dnr 2022/00108   
Tid: 15:05 – 15:15 
Föredragande: 
Cecilia Nordh,lokalstrateg 
 

11.  Synpunktshantering inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 
Dnr 2022/00088   
Tid: 15:15 – 15:20  
 

12.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 15:20 – 15:25 
 

13.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 15:25 – 15:30 
 
 

14.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 15:30 – 15:40 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om  Covid 19 situationen på förvaltningen.  

Fastighetschef informerar om lekplatser, han kommer delta på barn- och 

utbildningsnämnden och informera om detta. 

Fastighetschef informerar om Högstadium Centrum och åtgärder som ska 

göras. Ärendet kommer upp till tekniska nämnden den 25 april.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-07 

      

 

  



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-04-04 

TN 2022/00007  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

Förvaltningschef informerar om det rådande europeiska läget och Covid 19 

situationen på förvaltningen. 

Fastighetschef informerar om lekplatser.       

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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TN 2022/00107  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ny 
politisk organisation 2023 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget som presenteras 

på sidorna 12–15 i rapporten om Ny politisk organisation 

Samhällsbyggnad.     

Sammanfattning  

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen genom-

fört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan flyttas till 

kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har genom-

förts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden från och 

nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att 

bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande 

samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 

hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges möjlighet att yttra sig 

innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om politisk organisation för 

nästa mandatperiod.      

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen har under år 2021 

tagit fram ett förslag på ny politisk organisation inför nästkommande 

mandatperiod. En del av förslaget innebär att tekniska nämnden avvecklas 

och att dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen som organiseras 

under kommunstyrelsen i form av ytterligare utskott. Bakgrunden har varit 

att kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 

kommunstyrelsen centralt och att ett helhetsperspektiv ger mer samsyn, 

bättre samordning och möjlighet till effektivisering. 

Den 29 november 2021, § 129, beslutade kommunfullmäktige om fortsatt 

utredning om den politiska organisation genom att bland annat ge kommun-

styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är 

att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 
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Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 

2023.  

Under förutsättning att fullmäktige fattade beslut enligt ovanstående 

beslutade kommunstyrelsen den 17 november 2021, § 173, att ge kommun-

ledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur tekniska nämndens ansvars-

områden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, ett för service-

frågor och ett för samhällsplanering. Kommunstyrelsen gav också kommun-

ledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på antalet ledamöter och 

ersättare i utskotten samt 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 

jävsfrågor.  

Uppdraget omfattade även att genomföra en risk- och konsekvensanalys för 

samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden 

avvecklas och att dessa frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.   

Utredningsuppdraget har genomförts av Conectura AB och presenteras i 

bifogad rapport. I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbets-

utskott fungerat som politisk styrgrupp.  

Beställare har varit kommundirektören.  

Beslut om politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 planeras att 

fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni. Före kommun-

fullmäktige fattar beslut behöver den nämnd som är berörd av förslaget ges 

möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen önskar därmed tekniska nämndens 

yttrande över det förslag på organisering av tekniska nämndens verksamhet 

som presenteras i framtagen rapport, sid 12-15. 

Förslag på ny politisk organisation 
I utredningen presenteras på sid 12-15 förslag på ny politisk organisation. 

Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt 

utskott bildas under kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhälls-

planering bort och dess uppgifter införlivas i kommunstyrelsens arbets-

utskott. Under kommunstyrelsen föreslås två utskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och 

i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande samhälls-

byggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga investeringar och andra lång-

siktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund, delägarskap i 

kommunala bolag etc. Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 

hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till kommun-

styrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i 

vissa frågor. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att ställa sig 

bakom förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om Ny 

politisk organisation Samhällsbyggnad.  
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 57/2022  

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27 

Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 

Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 

Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Patrick Nohlgren 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NY POLITISK ORGANISATION FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Falköpings kommun 
18 mars 2022 
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1 Uppdraget 
 

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där tekniska 
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som organiseras med utskott under 
kommunstyrelsen. Den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens ansvarsområden till 
kommunstyrelsen då kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 
kommunstyrelsen centralt. Ett helhetsperspektiv ger mer samsyn, bättre samordning och möjlighet 
till effektivisering. Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 då 
dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.  

Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på hur tekniska nämndens ansvarsområden kan 
flyttas till kommunstyrelsen och organiseras i form av en utskottsorganisation. Närmare innebär 
uppdraget:  

 att utreda hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under 
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Dessa två ska 
samordnas med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område,  

 att lämna förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott. 

 att utreda och lämna förslag på reglementen, delegationsbestämmelser och eventuellt andra 
centrala styrdokument,   

 att utreda jävsfrågor, 

 att ta fram förslag på budgetförändringar,  

 att ta fram förslag på överlämning av handlingar och arkiv, 

 att genomföra en risk- och konsekvensanalys för samhällsbyggnadsförvaltningen kring 
effekterna av att tekniska nämnden avvecklas och dess frågor inordnas under 
kommunstyrelsens ansvar. 

 

I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbetsutskott fungerat som politisk styrgrupp. 
Beställare har varit kommundirektören. 
 
Avrapportering har skett löpande till kommundirektör och politisk styrgrupp. Under utredningen har 
vi haft arbetsmöte med tekniska nämnden som bidragit med underlag och synpunkter till 
utredningen. I utredningen har vi även genomfört intervjuer och samtal med chefer och fackliga 
representanter i berörda verksamheter. Samtliga förvaltningschefer har bidragit genom enskilda 
samtal avseende eventuell påverkan på respektive förvaltning i kommunen. 
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2 Organisation 
 

Nuläge 
Falköpings kommun har idag en traditionell nämndsorganisation där förvaltningsorganisationen 
följer nämndsorganisationen, d v s en nämnd en förvaltning.  

De större nämnderna som barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har vardera 13 
ledamöter och 13 ersättare. Övriga nämnder (exklusive valnämnden) har 11 ledamöter och 11 
ersättare med undantag för den gemensamma Samhällsskyddsnämnden som har 12 ledamöter och 
12 ersättare. 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott med ansvar för beredning av samtliga ärenden till 
kommunstyrelsens sammanträden exklusive de ärenden som hanteras av Utskottet för social 
hållbarhet. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Utöver detta finns ett utskott för social hållbarhet. Detta utskott består av samtliga ledamöter och 
ersättare ingående i kommunstyrelsen. 

Båda utskotten har delegation i vissa beslutsärenden i enlighet med Delegationsordning för 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har också en beredning för samhällsplaneringsfrågor. Denna beredning har inte 
beslutsmandat och ingår inte i delegationsordningen. Beredningen bereder ärenden av strategisk 
karaktär på ett tidigt stadium när det gäller mark och exploatering. Beredningens arbete regleras av 
en särskild arbetsordning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Sammanträden 

KSAU sammanträder 10 ggr per år enligt planering men har även extra insatta sammanträden vid 
behov. 

Beslutsmandat 

KSAU har begränsat beslutsmandat när det gäller samhällsbyggnadsfrågor. KSAU beslutar endast i 
ärenden rörande fastighetsköp, byte och fastighetsbildning. Ärenden rörande MEX –processen ingår i 
kommunstyrelsens uppdrag och bereds av KSAU. Övriga ärenden inom 
samhällsbyggnad/stadsbyggnadsområdet är delegerat till tjänstepersoner på 
stadsbyggnadsavdelningen. 

KSAU bereder också ärenden som rör startbesked avseende fastighetsinvesteringar där investeringen 
överskrider 30 mnkr eller där stora avvikelser mot beräknad kostnad i flerårsplanen överskrids. Dessa 
ärenden går vidare för beslut i KS/KF. 

Syfte och uppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts primära uppdrag är att samordna och bereda ärenden till 
kommunstyrelsen samt agera beslutande i de frågor där man har delegation från kommunstyrelsen. 
KSAU kan också återremittera ärenden samt ge förvaltningen uppdrag. 

Ärenden 

De flesta ärenden som rör samhällsbyggnadsområdet som kommunstyrelsen har att hantera, bereds 
i KSAU men beslutas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Ärendetyperna är av strategisk och 
långsiktig karaktär inom MEX-området och näringslivsområdet och föredras primärt av 
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen/stadsbyggnadsavdelningen.  

Inom MEX-processen på tjänstepersonsnivå ingår ofta handläggare/specialister i arbetsprocessen 
från samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar, t ex Gata/Park, VA och Fastighet. 

Ärenden som mynnar ut i beslut om investeringsprojekt läggs på samhällsbyggnadsförvaltningen att 
utföra inom respektive avdelning. Budget hanteras inom kommunstyrelsen men attester inom ram 
görs av tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa projekt följs löpande upp inom 
tekniska nämndens ansvarsområde genom återrapportering dit. 

 

Kommunstyrelsens beredning samhällsplanering 

Sammanträden    

Beredningen sammanträder 4 gånger per år.  

Under 2021 hölls två av sammanträdena med deltagande från tekniska nämndens presidium.
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Beslutsmandat 

Beredningen har inget beslutsmandat eller delegation att fatta beslut i några frågor. Beredningen är 
endast ett beredande organ för ökad politisk samsyn för en långsiktig hållbar samhällsplanering. 

Syfte och uppdrag 

Beredningen är ett beredande organ inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Beredningen ska arbeta för en tydligare och bredare politisk förankring när det gäller långsiktiga och 
strategiska frågor om utveckling av kommunens översiktliga fysiska planeringen. 

Syftet är att skapa en långsiktig och strategisk hållbar samhällsplanering 

Ärenden 

Beredningen hanterar oftast frågor innan de blivit formella ärenden. Beredningen diskuterar 
inriktning och kommande större projekt för information och samordning. 

Beredningen är ofta ett forum där framförallt MEX-ärenden diskuteras i ett tidigt skede och ger 
tjänstepersonsorganisationen vägledning och politisk riktning i handläggningen av kommande 
beslutsärenden. 

Hit bjuds även tekniska nämndens presidium och byggnadsnämndens presidium in för att bredda den 
politiska diskussionen och skapa helhetssyn. 

 

Tekniska nämnden 

Sammanträden    

Tekniska nämnden sammanträder 12 ggr/år enligt sammanträdesplanering.  

Beslutsmandat 

Tekniska nämnden är till största delen en utförarnämnd och fattar till övervägande del beslut i frågor 
som rör upphandlingar i den verksamhet som utförs. 

Beslut i frågor rörande investeringar i VA, fastigheter, gata/park mm samt i frågor rörande budget 
och avvikelser av budget i investeringsprojekt, beslutas i nämnd men ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut i nästa instans. 

Syfte och uppdrag 

Tekniska nämndens uppdrag är i huvudsak att ansvara för drift, skötsel och förvaltning av 
kommunens fysiska egendom. Nämnden är utöver detta till största delen en utförarnämnd som 
arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och andra nämnder. 

Ärenden 

Nämnden hanterar främst olika typer av informationsärenden i syfte att informera sig om pågående 
verksamhet och projekt. Nämnden har relativt få beslutsärenden och mycket få beslutsärenden som 
inte går vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, där nämndens beslut är slutligt. 
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Andra kommuner 
Det finns flera kommuner med i övrigt traditionell nämndorganisation som valt att organisera sig 
politiskt med ett eller flera utskott under Kommunstyrelsen för att hantera samhällsbyggnadsfrågor, 
tekniska frågor och/eller servicefrågor.  

Dessa kommuner är ofta kommuner med hög tillväxttakt eller stora investeringsvolymer. Även små 
kommuner där långsiktiga investeringar i fastigheter mm har stora effekter på den totala ekonomin 
har i vissa fall valt att förlägga just sin samhällsbyggnadsverksamhet under kommunstyrelsen.  

Vi har valt ut fyra kommuner som vi tittat närmare på inom ramen för detta arbete för att belysa och 
ge exempel på olika möjliga organiseringar för politik och tjänstepersonsorganisation avseende 
hantering av samhällsbyggnadsverksamhet inom kommunstyrelsen. 

De kommuner vi valt att titta på är: 

 Avesta kommun 
 Klippans kommun 
 Salems kommun 
 Värnamo kommun 

De fyra kommunerna har alla lite olika uppdelningar av verksamheterna och skiljer ibland ut 
serviceverksamheter såsom kost och lokalvård som är förlagd inom annan nämnd eller förvaltning än 
den tekniska verksamheten i övrigt.  

I alla fyra kommuner är bygglov och miljötillsyn helt skild från övriga samhällsbyggnadsfrågor.  

MEX och fysisk planering ligger i alla fyra kommunerna direkt under kommunstyrelsen. 

På tjänstepersonssidan är gemensamt för de fyra kommunerna att man har en särskild 
organisation/förvaltning för tekniska verksamheter. Med något undantag görs skillnad även inom 
tjänstepersonsorganisationen på bygg- och miljöfrågor som organiseras särskilt från övriga tekniska 
verksamheten. Ofta görs också en särskillnad på den fysiska planeringen och MEX som ligger inom 
kommunledningsförvaltning/stab/stadsbyggnadskontor. 

Gemensamt för alla fyra kommuner är att man inom tjänstepersonsorganisationen inte jobbar inom 
en enda gemensam organisation/förvaltning under kommunstyrelsen utan man skiljer den tekniska 
verksamheten från kommunledningsverksamheten. Hur åtskillnaden görs är olika och beror också på 
hur kommunen är organiserad i övrigt med t ex förekomst av bolag som hanterar fastighetsfrågor 
och VA-frågor. 

För närmare information om jämförelsekommunernas organisation se bilaga 1. 
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Styrkor – svagheter – hot – möjligheter i nuvarande organisation 
I syfte att identifiera vilka delar som är särskilt viktiga att ta i beaktande vid förändring från 
traditionell nämnd till politiskt arbete i utskottsform under kommunstyrelsen, har en SWOT-analys 
genomförts. SWOT analysen identifierar nuvarande tekniska nämnds styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot.  

Vid formulerandet av förslag till ny politisk organisation söker vi arbeta med att bevara styrkorna i 
dagens arbete och eliminera eller vara medvetna om de svagheter som finns idag. De styrkor och 
svagheter som inte kommer kunna tas tillvara respektive elimineras återstår som risker i den nya 
organisationen vilket behöver tas i beaktande och löpande följas upp. 

SWOT analysen är framtagen dels genom ett arbete tillsammans med tekniska nämndens ledamöter, 
dels genom intervjuer genomförda med chefer i verksamheten och förvaltningschefer i övriga 
förvaltningar. På detta sätt kan vi fånga upp viktiga aspekter att ha med oss i det fortsatta arbetet 
såväl med förslag om ny politisk organisation och vilka risker och konsekvenser detta eventuellt kan 
få för tjänstepersonsorganisationen och dess olika arbetsprocesser och verksamheter. 

 

Generella iakttagelser – politiska organisationen 

Efter genomförd SWOT-analys kan konstateras följande: 

 

Politisk/demokratisk förankring Idag bedöms det finnas en god och bred politisk förankring i 
nämnden där representation finns både för de olika 
partierna, men också från olika yrkesgrupper och 
geografiska delar av kommunen. Detta sägs borga för god 
dialog, insikt i medborgarnas behov och god förankring av 
fattade beslut. 
 

Bra samspel Idag bedöms det vara ett bra samspel inom nämndens 
arbete samt mellan politiker och tjänstepersoner i 
organisationen 
 

Bra arbetsprocesser Många vittnar om väl fungerande arbetsprocesser inom 
nämndens ansvarsområde, hela vägen inom förvaltningen 
till den politiska nivån 
 

God insyn Politiken uppger att man har god insyn i verksamhetens alla 
delar och man har ett stort intresse i frågorna 
 

Hög kompetens Genom den närhet nämndens ledamöter har till 
verksamheten uppges att man får en hög kompetens bland 
nämndens ledamöter inom de frågor nämnden har att 
hantera  
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Beslutsprocess mellan nämnder Ofta ägs inte hela frågan av tekniska nämnden utan beslut 
sker inom andra nämnder och i nästa instans 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Det innebär att 
tekniska nämnden blir mottagare av andras beslut och 
behöver samverka på olika nivåer vilket inte alltid lyckas fullt 
ut. Det saknas samberedning mellan nämnder och mellan 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
 

Ansvar  Det upplevs otydligt i vissa frågor vem som äger ansvaret. 
Detta gäller såväl gränsdragning till andra nämnder som till 
kommunstyrelsen.  
 

Roll Tekniska nämnden betraktar sig företrädesvis som en 
utförarnämnd som arbetar på uppdrag av andra. I vissa 
frågor är detta dock inte fallet vilket upplevs som otydligt 
och svårt att veta vilken roll man har i vilka ärenden 
 

Långa beslutsprocesser I de fall ärenden ska vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige upplevs 
beslutsprocessen ibland som onödigt lång och tekniska 
nämndens mandat och uppdrag i dessa ärenden otydligt 
 

Helhetssyn och överblick Flera ledamöter i nämnden vittnar om att det ibland är svårt 
att skapa sig en helhetssyn och överblick över 
verksamheten. Denna kunskap finns främst hos ordförande 
vilket gör ordförandeskapet krävande i att söka förmedla 
detta på ett bra sätt till samtliga ledamöter i nämnden. 
Uppdelningen av olika ärenden mellan tekniska nämnden, 
andra nämnder och kommunstyrelsen upplevs också minska 
möjligheten till helhetsbild för kommunen som helhet 
oavsett nivå  
 

Effektivitet Det finns en uppfattning om att man kan bli mer effektiv i 
den politiska organisationen genom att färre personer 
hanterar ärenden som idag hanteras inom tekniska 
nämnden. Detta då ytterst få ärenden är beslutsärenden 
med slutligt beslut i nämnd. 

 

 

Genomförd SWOT-analys utifrån tekniska nämndens perspektiv återfinns i sin helhet i bilaga 2. 
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Analys 
Syftet med en ny politisk organisation  

Kommunstyrelsen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens ansvarsområden till 
kommunstyrelsen då kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 
kommunstyrelsen centralt.  

Kommunstyrelsen önskar att den nya organisationen skapar: 

 Samsyn 

 Samordning 

 Effektivisering 

 

 

 

Utifrån genomförd SWOT-analys kan vi konstatera att just samsyn, samordning, effektivisering och 
helhetsgrepp kring frågorna är väsentliga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv inom 
samhällsbyggnadsområdet. Vidare visar SWOT-analysen att även ansvar och roll är viktigt att 
utveckla framåt.  

Samtidigt bör vi bevara goda arbetsprocesser, gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner 
samt god insyn, hög kompetens och möjlighet för politiker att sätta sig in i frågorna samt fortsätta 
skapa bredd i det politiska samtalet kring samhällsbyggnadsfrågorna. 

Efter genomgång av ärenden inom tekniska nämndens ansvarsområde kan vi konstatera att 
nuvarande beslutsärenden till största del går vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
beslut i nästa instans. Vi kan också konstatera att de flesta av tekniska nämndens ärenden idag är 
informationsärenden där verksamheten informerar politiken om läget i den dagliga driften.  

Vid studie av andra kommuners organisering för framgångsrik hantering av politiska ärenden inom 
samhällsbyggnadsområden kan vi konstatera att de flesta valt att organisera frågor av strategisk och 
långsiktig karaktär direkt inom KSAU eller motsvarande. Detta gäller även de kommuner där t ex 
fastigheter och VA är organiserade inom helägda bolag och där KSAU agerar aktiv ägare, beställare 
och utövar uppsikt.   
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Inom en ny organisation behöver vi således söka skapa forum för: 

 Bred dialog 

 Forum för information om den dagliga verksamheten/driften 

 Politisk bredd och höjd avseende strategiska samhällsbyggnadsfrågor 

 Samordning och helhetssyn avseende alla samhällsbyggnadsfrågor 

 Effektiva och snabba beslutsprocesser 

 

För att skapa samsyn inom politiken krävs forum för dialog och diskussion i ett tidigt skede i de olika 
processerna. Genom att i hög grad arbeta med flerårsplan och budget som huvudprocess och få in så 
mycket som möjligt i dessa när det gäller de samhällsbyggande frågorna, så ökar höjden och dialogen 
kring dessa strategiskt viktiga frågorna generellt i den politiska hanteringen. Efter genomgång av 
ärenden i tekniska nämnden och hur samhällsbyggnadsfrågor hanteras idag generellt i ärendeflöden 
och politiska forum, inklusive beredningar, kan konstateras att fokus för förändrad hantering primärt 
behöver röra investeringar/investeringsprojekt och frågor rörande långsiktiga åtaganden för 
kommunen. 

För att skapa en politisk samordning krävs inte bara att samhällsbyggnadsfrågorna orienteras till 
kommunstyrelsen. Med hantering i olika utskott finns risk att frågor ändå separeras och att 
helhetssyn saknas inför beslut i kommunstyrelsen. Vid organisering för ökad samordning ser vi därför 
själva beslutsprocessen inklusive beredningsprocessen som avgörande för att uppnå ökad 
samordning.  

Ärenden kan med fördel beredas och på delegation beslutas i olika utskott under kommunstyrelsen 
för att separera operativa frågor från strategiska frågor och ge större utrymme i politiken till 
strategiska frågeställningar. För att i en sådan uppdelning kunna hantera helhetssyn och samordning 
behöver samordningen ske i ett mycket tidigt stadium i beredningsprocessen. 

För att skapa en effektiv beslutsprocess krävs både organisering och process som stödjer ett 
effektivt beslutsfattande. 

Framför allt investeringsprocessen inklusive pågående investeringsärenden är centrala när det gäller 
att få till en snabbare beslutsprocess mot dagens. Det handlar dels om att snabbt sätta planer i 
verket – d v s vägen mellan beslut och verkställighet bör förkortas, men också att under pågående 
projekt vara en attraktiv beställare i upphandlingar av byggprojekt vilket i sig kräver snabbare 
beslutsprocesser än idag när det gäller t ex beslut i upphandlingsfrågor. Det är dessa beslut som idag 
hanteras både i tekniska nämnden och därefter i KSAU-KS och i vissa fall även KF. Det innebär idag en 
dubbel politisk hantering av dessa ärenden. Vid direkt beredning i KSAU i framtiden kan 
beslutsprocesserna förkortas med ca 1 månad.  

I beslut rörande den dagliga driften och information om verksamheten till politiken är det också 
viktigt att få ett effektivt flöde. Därför rekommenderar vi hög grad av delegation till det utskott som 
ska hantera dessa frågor och att dessa frågor endast i undantagsfall lyfts vidare till kommunstyrelsen 
för beslut. 
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Utifrån aspekten om effektiv beslutsprocess behöver organisering, beslutsprocess och beredningar 
även sättas upp för att minimera risk för t ex återremiss och kompletteringar. 

 

Rekommendationer 

 Fokusera arbetet med samhällsbyggnadsfrågor till i huvudsak flerårsplan och budget. 

 Då det strategiska arbetet i hög grad ingår i dessa styrprocesser rekommenderas att dialog och 
beredning av investeringar inom hela samhällsbyggnadsområdet ingår i KSAU-kommunstyrelsen- 
kommunfullmäktiges beslutsprocess.  

 Orientera ärenden kring pågående och beslutade investeringsprojekt med information, 
uppföljning och beslut till KSAU/kommunstyrelsen 

 Arbeta med en samberedning på såväl tjänstepersonsnivå som i ordförandeberedning avseende 
samtliga ärenden som finns under kommunstyrelsen.  

 Håll ihop det strategiska arbetet inom KSAU och inkludera även samhällsbyggnadsfrågorna i detta 
forum. Skapa inte ett särskilt utskott för strategiska samhällsbyggnadsfrågor. 

 Utöka gärna antal KSAU där ett par sammanträden ägnas helt åt långsiktiga strategiska 
diskussioner och samtal i tidigt skede innan de blivit beslutsärenden.  

 Upprätta ett särskilt utskott för alla driftsfrågor avseende teknik och service.  

 Hantera alla ärenden av operativ karaktär inom driften med beslutsdelegation till utskottet 

 Kvarstå med all delegation till tjänstepersonsorganisationen som finns idag inom driften 
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Förslag ny organisation  
Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt utskott bildas under 
kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhällsplanering bort och dess uppgifter införlivas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Under kommunstyrelsen föreslås organiseras två utskott.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i 
långsiktiga och strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga 
investeringar och andra långsiktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund, 
delägarskap i kommunala bolag etc.  

Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor 
inom det tekniska området. Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till 
kommunstyrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i vissa frågor. 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås som utgångspunkt hantera alla samhällsbyggnadsfrågor av 
strategisk karaktär som beredande och beslutande i enlighet med reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen och delegationsordning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås överta uppgifterna som idag finns inom beredning för 
samhällsplanering. 

Det gör kommunstyrelsens arbetsutskott till det strategiska organet avseende hållbar och långsiktig 
samhällsplanering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan agera beredande på samma sätt som nuvarande beredning när 
det gäller frågor som rör den långsiktiga samhällsplaneringen. Fördelen att lägga in dessa frågor 
under arbetsutskottet är att arbetsutskottet redan idag har delegation i vissa ärenden rörande mark-  
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och exploatering och även har beredningsansvaret för dessa frågor. Med ett sammanhållet 
beredande och beslutsfattande i alla strategiska samhällsbyggnadsfrågor upprätthålls en strategisk 
helhetssyn och korta beslutsprocesser vid behov. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan med fördel kalla till förlängt AU eller särskilt AU där endast 
strategiska diskussioner förs på motsvarande sätt som görs idag inom nuvarande beredning för att 
detta arbetssätt inte ska gå förlorat i den nya organisationen. Vid dessa tillfällen kan även tekniska 
utskottet samt byggnadsnämnden kallas för att få en politisk bredd, större förankring och helhetsbild 
i diskussionerna. 

Vidare föreslås att samtliga ärenden som ingår i MEX-processen sorteras under KSAU för beredning 
eller beslut i enlighet med delegationsordning. Detta innefattar även återrapportering/hantering av 
pågående projekt. 

Särskilt om investeringar 

KSAU föreslås överta beredningsansvaret för samtliga investeringsärenden av större/strategisk 
karaktär utöver MEX. Detta rör t ex alla investeringar inom Fastighet, VA och Gata/Park som inte 
direkt är hänförliga till driften. 

 

Kommunstyrelsens Tekniska utskott 

Ett nytt tekniskt utskott föreslås inrättas.  

Tekniska utskottet hanterar som utgångspunkt alla tekniska frågor av operativ karaktär som 
beredande och beslutande i enlighet med ny arbetsordning och ny delegationsordning. 

Tekniska utskottet övertar tekniska nämndens ansvar i orört bo med undantag för ansvaret rörande 
investeringar i fastigheter, VA och Gata/Park som inte är direkt hänförliga till driften.  

Avseende drift, förvaltning och investeringar som krävs för driftens utförande såsom maskiner mm 
ansvarar tekniska Utskottet. Det innebär att tekniska nämndens reglemente i princip överförs med 
oförändrat innehåll till arbetsordning och delegationsordning för det nya tekniska utskottet med 
undantag för större investeringsärenden.  

Tekniska nämndens uppdrag att ” ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och 
exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings-, eller rivningsåtgärder.” överförs till 
kommunstyrelsen. Detta gäller även utförande av andra större investeringsprojekt inom fastighet, VA 
och Gata/Park som beslutas, utförs och återrapporteras till kommunstyrelsen genom KSAU. 

Tekniska utskottet har beredningsansvar inför kommunstyrelsen i alla frågor som ingår i dess 
uppdrag och där beslut inte fattas på delegation. 

Tekniska utskottet har beslutsmandat i frågor som innefattas i delegationsordning. Ny 
delegationsordning för tekniska utskottet formuleras utifrån befintlig delegationsordning med tillägg 
av beslutsdelegation för utskottet i frågor som inte behöver behandlas av KS/KF. 
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Beredningen samhällsplanering 

Nuvarande beredning för samhällsplanering föreslås upphöra och dess uppgifter och arbetssätt 
överföras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Utskott för social hållbarhet 

Denna utredning har inte särskilt genomlyst utskottet för social hållbarhet. Dock har under arbetets 
gång noterats att detta utskott mer är av beredande karaktär och inte hanterar några beslut på 
delegation. Vi rekommenderar därför att detta utskott görs om till en beredning under 
kommunstyrelsen för att tydliggöra uppdraget och även tydliggöra rollen/uppdraget i relation till 
KSAU och KSTU. 

Förslag ny beredningsprocess 
För att uppnå en strategisk helhet inom kommunstyrelsens arbete föreslås en samberedning av hela 
kommunstyrelsens ärendeflöde. En sådan samberedning säkerställer att kommunstyrelsens 
ordförande i ett tidigt skede får information om kommande ärenden och vilka ärenden som ligger i 
beslutsprocess.  

Vidare säkerställer samberedningen att ärenden hanteras av rätt organ inom kommunstyrelsen. 
Detta då reglementen och delegationsordningar endast kommer kunna förutse och tydliggöra 90 % 
av ärenden. Ca 10 % av alla ärenden kommer vara så unika att de kräver ordförandes aktiva 
fördelning till rätt instans. 
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Samberedningen bör även ta hänsyn till de investeringsärenden där annan nämnd är involverad, t ex 
inom fastighet. I dessa fall rekommenderar vi att nämndens ordförande kallas till samberedning av 
detta ärende. På så vis utökas helhetssynen ytterligare och beredningsprocessen blir en kraftfull 
process för att få effektiva beslut med korrekta beslutsunderlag och helhetssyn i ärendets 
komplexitet i ett tidigt skede. 

En samberedning som hänger ihop hela vägen (inkl kommundirektörens beredning) minskar också 
risken och behovet av återremisser från KSAU/kommunstyrelsen och vi uppnår effektivitet i 
processen även i detta avseende.  
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3 Ledamöter och ersättare 
 

Antal ledamöter och ersättare i ett utskott är traditionellt lägre än antal ledamöter och ersättare i en 
nämnd. Vid genomgång av hur andra kommuner är organiserade ser vi också att så är fallet när det 
gäller organisering av de tekniska verksamheterna i en utskottsorganisation inom kommunstyrelsen.  

Skälet till detta är flera.  

Ofta vill man uppnå snabba beslut och effektiva beslutsprocesser inom ett utskott. Detta är ofta 
enklare med färre ledamöter. 

Utskotten utgår från kommunstyrelsen vilket gör att antal politiker som finns tillgängliga för en plats i 
ett utskott är begränsat 

Utskott med ärenden där ärendenas karaktär i hög grad präglas av verkställighet och utförande som 
en konsekvens av andra fattade beslut, har i andra kommuner bedömts inte kräva någon stor politisk 
representation. 

I Falköpings kommun vill man i den nya politiska organisationen framför allt uppnå: 

• Effektiva och snabba beslutsprocesser 

• Förenklad hantering av ärenden som inte kräver bred politisk diskussion 

• Politisk bredd och höjd på de ärenden som är långsiktiga och strategiskt viktiga för 
kommunen 

• Helhetsgrepp kring långsiktiga strategier för samhällsbyggande i Falköpings kommun 

 

Förslag antal ledamöter i de föreslagna utskotten 
Utifrån ambitionerna i Falköpings kommun föreslår vi förändrat ansvar när det gäller de långsiktiga 
strategiska frågorna såsom MEX och investeringar inom Fastighet, VA och Gata/Park, där samtliga 
dessa ärenden ska beredas inom KSAU för beslut i kommunstyrelsen. Detta i syfte att uppnå politisk 
höjd på de ärenden som är långsiktiga och strategiskt viktiga för kommunen. För att uppnå den bredd 
i politiken som framkommer i SWOT-analysen som en viktig parameter, föreslår vi att KSAU bereder 
utrymme för beredning och strategisk diskussion av dessa ärenden i en särskild del av sammanträdet 
dit även Byggnadsnämndens och tekniska utskottets presidier bjuds in samt vid behov även annan 
berörd nämnds presidium. 

Frågor som föreslås hanteras inom ett framtida tekniskt utskott får då genomgående karaktären av 
verkställighet och utförande som en konsekvens av beslut fattade i andra nämnder och i 
kommunstyrelsen.  
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Med den föreslagna fördelningen av ärenden och ansvar för de olika utskottet föreslår vi följande 
antal ledamöter och ersättare i respektive utskott: 

Kommunstyrelsen  13 ledamöter och 13 ersättare  Oförändrat 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter och 5 ersättare Oförändrat 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 5 ledamöter och 5 ersättare Nytt 

 

Vi föreslår vidare att ordförande och vice ordförande i det nya tekniska utskottet inte är desamma 
som i KSAU. Detta för att skapa politisk bredd samt ge tid och utrymme för ledamöterna i KSTU att 
sätta sig in i verksamheten.  
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4 Styrdokument 
 

Som en följd av ovanstående förslag kommer det krävas förändringar i ett antal av kommunens 
styrande dokument. Nedan följer en förteckning över de dokument som behöver ses över primärt för 
att den nya politiska organisationen ska fungera med i vissa fall nya besluts- och 
beredningsprocesser.  

Styrande dokument för den politiska organisationen som behöver förändras 
 

Styrande dokument Förslag till åtgärd Status 
Reglemente för Tekniska 
nämnden 

Upphör  

Delegationsordning för 
Tekniska nämnden 

Upphör  

Reglemente för 
Kommunstyrelsen 

Samtliga uppgifter som idag åvilar Tekniska 
nämnden överförs till Kommunstyrelsens 
reglemente 
Förändring av vilka utskott som ska finnas 
under Kommunstyrelsen samt vilka uppgifter 
som åligger respektive utskott 
Ta bort beredningen under Kommunstyrelsen 

Förslag till nytt 
reglemente är 
framtaget  

Delegationsordning för 
Kommunstyrelsen 

Infoga Tekniska nämndens nuvarande 
delegationsordning i Kommunstyrelsens 
Komplettera med delegation till Tekniska 
utskottet att fatta beslut i de frågor som 
Tekniska nämnden idag beslutar  

Upprättas efter 
beslut om ny 
politisk organisation 
och nytt reglemente 
för 
kommunstyrelsen 

Instruktion för beredning 
samhällsutveckling 

Upphör   

Instruktion för 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Upprätta nytt och infoga arbetsordning från 
beredning samhällsutveckling 
 

Upprättas efter 
beslut om ny 
politisk organisation 

Instruktion för tekniska 
utskottet 

Upprätta nytt 
Tydliggör ansvarsfördelning mot KSAU 

Upprättas efter 
beslut om ny 
politisk organisation 

Dokumenthanteringsplan 
för Kommunstyrelsen 

Infoga Tekniska nämndens nuvarande 
dokumenthanteringsplan i Kommunstyrelsens 

Upprättas efter 
beslut om ny 
politisk organisation 

Dokumenthanteringsplan 
för Tekniska nämnden 

Upphör   

Policy för 
lokalförsörjning och 
projektinvesteringar 

Justeringar i beskriven besluts- och 
beredningsprocess där Tekniska nämnden tas 
bort och KSAU är beredande för samtliga 
investeringsärenden 

Uppdateringar 
genomförs av 
lokalstrateg 
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Riktlinjer för 
föreningsbidrag 

Ändring avseende att kommunstyrelsen skrivs 
in som ansvarig för beslut om bidrag till 
enskilda vägar mm 

Uppdatering 
genomförs av 
dokumentansvarig 

Reglemente för lokala 
rådet för 
funktionshindersfrågor 

Uppdatering av ansvarig nämnd där 
kommunstyrelsen tar över ansvaret från 
tekniska nämnden 

Uppdatering 
genomförs av 
dokumentansvarig 

Gränsdragningslista 
fastigheter 

I nuvarande tekniska nämndens reglemente 
återfinns följande vilket ev behöver arbetas 
in/tas i beaktande vid översyn av 
gränsdragningslista: 

1. bygga, underhålla och förvalta fast och lös 
egendom på följande kommunala 
fastigheter;  

a) fastigheter med byggnader inkluderande 
den tomtmark som hör till byggnaden,  

b) mark som ligger inom detaljplan med den 
angivna användningen allmän plats och där 
utbyggnad har skett,  

c) fastigheter med anläggningar och 
byggnader inklusive tillhörande tomtmark 
och som hör till Falköpings VA-verksamhet,  

d) fastigheter med avfalls- och andra 
verksamhetsanläggningar inklusive 
tillhörande tomtmark.  

 

Genomgång av 
styrande dokument 
inom fastighet 
genomförs av 
ansvarig för 
fastighet och 
gränsdragningslistan 
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5 Jäv 
 

Allmänt om jäv 
Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska enligt regeringsformen iaktta 
saklighet och opartiskhet. Partsintressen ska alltid uppmärksammas eftersom de kolliderar med 
kravet på opartiskhet och påverkar förmågan till saklighet. 

Att handläggaren/beslutsfattaren har viljan och förmågan att förhålla sig objektiv är normalt inte 
nog. Jävsproblematiken tar inte sikte på en befattningshavares moral och kompetens utan på 
förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar honom eller henne i situationer, där det rent 
allmänt sett finns en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna spela en roll. Det finns inte 
något krav på otillbörligt gynnande för att jävsreglerna ska vara tillämpliga. Jävsreglerna hanteras i 
för kommuner i kommunallagen: 

De olika jävssituationerna som regleras är: 

 Sakägarjäv eller intressejäv (om saken angår honom själv…) 

 Släktskapsjäv (… eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående) 

 Ställföreträdarjäv (om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken 
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång) 

 Ombudsjäv (om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken) 

 Tvåinstansjäv (ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till) 

 Delikatessjäv eller grannlagenhetsjäv (om det i övrigt finns någon särskild omständighet som 
är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärende) 

 

Jäv för förtroendevalda 
I Kommunallagens 6 kap 30 §  sägs att: 

En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan 
utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. 

Jävsreglerna för förtroendevalda är till största delen relaterade till personliga engagemang och 
anknytningar. En förtroendevald kan välja att ingå i olika nämnder och avstå detsamma. Likaså kan 
en förtroendevald välja att delta i ett beslut eller avstå. 

Rent organisatoriskt innebär det att den politiska organisationen behöver sättas upp på ett sådant 
sätt att de valen är möjliga att göra och att inte en ledamot i t ex Kommunstyrelsen samtidigt  
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ofrånkomligen är satt att fatta beslut i tillsynsärenden över Kommunstyrelsens egen verksamhet.      
D v s att så kallat tvåinstansjäv uppstår. 

Jävsproblematiken ur ett organisatoriskt hänseende behöver därför hanteras på reglementesnivå så 
att tillsyn utövas av separat organisation från styrelse/nämnd med ansvar för potentiella 
tillsynsobjekt. 

I kommuner är det primärt två områden som innebär tillsyn och tillståndsgivning inom 
samhällsbyggnadsområdet, där tillsynen utövas över kommunens egen verksamhet. Miljötillsyn och 
beslut i bygglovsärenden. 

I Falköpings kommun hanteras beslut inom miljötillsynen av ett kommunalförbund med särskild 
nämnd för dessa beslut. Beslut i bygglovsärenden hanteras i särskild bygglovsnämnd – 
Byggnadsnämnden. 

Vår bedömning är att om dessa beslut fortsätter att sortera under befintliga nämnder så utsätts inte 
ledamöter i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller nytt föreslaget tekniskt utskott 
för situationer som innebär jäv utifrån ett organisatoriskt perspektiv.  

Vi vill dock uppmärksamma kommunen på att jävssituationer som rör den enskilde ledamotens 
personliga relationer och engagemang inte kan säkerställas eller undvikas genom organisering. Detta 
ansvar åvilar fortfarande de enskilda ledamöterna. 

Jäv för anställda i en kommun 
En anställd är jävig på samma grunder som en förtroendevald enligt den senaste kommunallagen. 

Det innebär rent organisatoriskt att inte heller anställda får handlägga eller besluta i ärenden som rör 
tillsyn över sådan verksamhet man har uppdraget att förvalta. 

För en tjänsteperson är dock kravet på opartiskhet något mer komplicerat än för en förtroendevald, 
då tjänstepersonens situation inte bara styrs av den egna uppgiften denne är ålagd i sin egen 
arbetsbeskrivning utan även avhängig av olika beroenden i anställningssituationen.  

Ett exempel på detta är att en bygglovshandläggare inte bör vara i beroendeställning avseende 
lönesättning mm hos samma person/chef vilken samtidigt ansvarar för att förvalta kommunens 
fastigheter. 

I Falköpings kommun finns idag bygglovshandläggarna anställda under kommunstyrelsen och 
stadsbyggnadschef. Det finns därför en risk för jävssituation i det fall kommunen väljer att införliva 
den tekniska förvaltningen under kommunstyrelseförvaltningen om bygglovshandläggare blir 
underställda den chef som samtidigt är ansvarig för kommunens fastighetsverksamhet. 

Vid formandet av ev ny förvaltningsorganisation behöver detta tas i beaktande som en risk och 
organiseringen behöver anpassas för att skydda medarbetarna från onödig misstanke om jäv i sin 
handläggning. 

Risken för jäv för den anställde hamnar inom det så kallade delikatessjävet vilket är betydligt svårare 
att hantera för såväl organisationen som den enskilde. Delikatessjävet tar nämligen inte endast 
hänsyn till de faktiska omständigheterna utan även till den upplevda omständigheten. 
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6 Budget 
Nuläge 
Budgeten är idag fördelad per nämnd och attester och budgetansvar följer från nämnd ner i 
respektive förvaltning. 

Detta förhållande gäller även för de tekniska verksamheterna underställda tekniska nämnden. 

Undantag gäller för MEX-projekt där budget återfinns under kommunstyrelsen men där tekniska 
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen är utförande organisation som attesterar inom beslutad 
ram. Eventuella avvikelser från beslut ska lyftas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen för 
kompletterande beslut vid behov, vilket delvis sker. 

Interndebiteringssystem 

Flera av tekniska nämndens verksamheter är finansierade genom interndebiteringssystem. Det 
innebär att verksamheten i sig är noll-budgeterad medan budget återfinns ute i verksamheterna som 
nyttjar tjänsten. 

Tekniska nämnden beräknar ett pris för tjänsten och debiterar årligen den verksamhet som nyttjar 
tjänsten. 

De verksamheter som omfattas av ett interndebiteringssystem på detta sätt är: 

 Fastighet (nytt system för internhyror som infördes 2021) 

 Lokalvård (nygammalt system som återinförts) 

 

Taxefinansiering 

VA verksamheten är taxefinansierad och har en separat driftsbudget i enlighet med lagstiftning. 

Detta gäller även avfallsverksamheten som i Falköpings kommun bedrivs inom ett kommunalförbund 
med separat redovisning. 

Iakttagelser 
Vi kan generellt konstatera att det saknas logik mellan hur nämndernas ansvarsstrukturer ser ut i 
kodplanen. Tekniska nämndens ansvarsstruktur såsom den ser ut idag är inte uppbyggd på samma 
sätt som Kommunstyrelsens ansvarsstruktur. Det tycks förekomma viss blandning mellan Ansvar och 
Verksamhet i strukturen.  
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Vi kan konstatera att det nya internhyressystemet är just nytt och att arbete pågår med att 
genomföra justeringar och utvecklande åtgärder vartefter systemet kommit igång. Vi noterar att det 
fortfarande upplevs finnas vissa brister och felfördelningar samt att det ibland saknas förståelse och 
kunskap kring hur systemet är uppbyggd hos alla parter.  

Vi kan vidare konstatera att interndebiteringssystemet för lokalvård inte upplevs transparent och att 
det saknas förståelse och kunskap kring hur systemet är uppbyggt och hur beräkningar görs.  

 

Rekommendationer och förslag till åtgärder 
 Flytta tekniska nämndens budget in under kommunstyrelsens ansvar i sin helhet 

 Låt attesträtter mm ligga kvar enligt nuvarande för de tekniska verksamheterna med undantag för 
investeringar (se nedan) och ordförandes attest för nämnden. Ordförande för tekniska utskottet 
föreslås få attesträtt för utskottets kostnader i likhet med nuvarande attesträtt för nämndens 
ordförande. 

 Se över möjligheten att samla attester för investeringsprojekt och lägga dessa centralt under 
antingen processägare inom Stadsbyggnad på samma sätt som MEX-projekten idag hanteras 

 Se över ansvarsstrukturen och verksamhetsstrukturen och ”städa” så att logik mellan olika 
nämnder och verksamheter uppnås – förslagsvis görs detta i samband med övergång till nytt 
ekonomisystem för att undvika dubbelt arbete 

 Fortsätt arbetet med att utveckla internhyressystemet och föra dialog med verksamheter som hyr 
lokaler för att successivt öka korrektheten och förståelsen/transparensen för systemet 

 Genomför utvärdering av internhyressystemet om ca 3-4 år 

 Gör en översyn av interndebiteringssystemet för lokalvården och skapa nya grundberäkningar i 
syfte att få systemet mer transparent och moderniserat 

 Gör en översyn av finansieringssystem för kostverksamheten och inrätta om lämpligt ett 
interndebiteringssystem även för denna verksamhet i syfte att synliggöra kostnader inför politiska 
beslut 

 Inför internfakturasystem med attestrutin för ökad kostnadskontroll och ansvar i 
interndebiteringssystemen 

 Se över möjligheten att utse särskild ekonomresurs med ansvar för investeringar.  
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7 Handlingar och arkiv 
 

För att de verksamheter som förs över ska kunna fungera, måste de allmänna handlingar och 
arkivhandlingar som hör till öppna ärenden och pågående eller återkommande åtgärder också föras 
över till kommunstyrelsen.  

Enligt arkivlagen (1990:782) behövs inget särskilt beslut för att överföra handlingar från en 
myndighet som upphör till en myndighet som fortsätter den upphörda myndighetens verksamhet, jfr 
14 § arkivlagen. 

Arkivreglementet för Falköpings kommun 11 § anger att samråd med arkivmyndigheten ska ske i 
viktigare frågor rörande arkivbildning och arkivvård.  En projektgrupp med nämndsekreterare, 
arkivarie (arkivmyndigheten), personuppgiftsansvarig och verksamhetsutvecklare med ansvar för 
diariet har bildats för att arbeta vidare med frågan om överföring av handlingar och arkiv. Nedan 
rekommendationer och förslag till åtgärder är framtagna i nära samråd med denna grupp.  

Rekommendationer och förslag till åtgärder 
 En särskild dokumentation bör tas fram som redogör för hanteringen av allmänna handlingar 

och arkivhandlingar i samband med att tekniska nämnden upphör. Dokumentationen ska 
redogöra såväl för handlingar som förs över till kommunstyrelsen som handlingar som 
överlämnas till kommunarkivet. Dokumentationen tas fram i form av en promemoria som 
redovisas för kännedom inför avlämnande och mottagande myndighet. Till sitt innehåll ska 
den motsvara information som också förs in i tekniska nämndens arkivbeskrivning. 
 

 Genomför en inventering av vilka handlingar, på papper eller i form av elektroniska 
handlingar eller uppgifter, som finns inom tekniska nämnden. Inventeringen behöver inte 
vara på detaljnivå men innehålla vilka ”byggklossar”, t ex verksamhetssystem innehållande 
information, som förekommer inom förvaltningen. 
 

 Öppna ärenden i Ciceron och andra verksamhetssystem behöver gås igenom och de som ska 
stängas stängs före årsskiftet, för att inte i onödan föra över öppna ärenden, utan kunna 
arkivera dem i tekniska nämndens arkiv. På motsvarande vis bör gemensamma elektroniska 
ytor gås igenom – såsom G: och andra platser där elektroniska handlingar lagras. Finns 
sådant som inte behövs och som ska bevaras, ska det överlämnas till kommunarkivet. 
 

 Gå igenom pappershandlingar som förekommer på kontor, förråd och arkivlokaler. Även här 
görs bedömningen om det behövs i den fortsatta verksamheten, så att handlingar inte i 
onödan förs över till kommunstyrelsen utan kan arkiveras i tekniska nämndens arkiv.  
 

 Hur öppna ärenden i verksamhetssystem ska föras över behöver fortsatt utredas.  
 

 Fortsatt utredning av hur diarieföring ska ske av ärenden i de överförda 
verksamhetsområdena i kommunstyrelsens diarium. Det vore sannolikt önskvärt att de två 
nya utskottens ärenden kan synliggöras separat, även om de hör till kommunstyrelsens 
diarium.  
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8 Påverkan på tjänstepersonsorganisationen 
 

Konsekvenser 
Vid en förändring i den politiska organisationen som föreslås så blir den primära konsekvensen för 
tjänstepersonsorganisationen att arbetsprocesser, roller och ansvar kommer att behöva förändras i 
förvaltningsorganisationen. 

Den nya politiska organisationen innebär att beslutskedjan KSAU – KS – KF tar hela ansvaret för de 
strategiska samhällsbyggnadsfrågorna, vilka definieras som investeringar samt strategiskt långsiktiga 
ekonomiska åtaganden för kommunen. Detta kommer i sin tur innebära att hanteringen av dessa 
frågor i hela arbetsprocessen kommer att behöva stärkas och samordnas även på tjänstepersonsnivå.  

Arbetsprocesser 

Då den politiska organisationen kommer att kunna fatta beslut snabbare och effektivare 
rekommenderar vi att se över de arbetsprocesser som finns idag avseende investeringsärenden och 
investeringsprojekt inom såväl fastighet, VA, Gata och MEX. Syftet med översynen är att få en 
sammanhållen, effektiv och proaktiv hantering av dessa ärenden där tjänstepersonsorganisationen 
behöver ha ett helhetsgrepp mellan de olika områdena för att kunna svara upp mot politikens behov 
av en samordnad hantering. 

 Vi rekommenderar därför en översyn och vidareutveckling av arbetsprocesserna avseende 
samtliga investeringar så att dessa sker likartat och synkroniserat mellan de olika 
verksamheterna.  
 

 Vidare rekommenderar vi att utreda möjligheten att förlägga ett tydligt utpekat 
processansvar för dessa arbetsprocesser inom stadsbyggnadskontoret så att arbetet hålls 
ihop över specialistgränserna för Fastighet, Gata, VA, MEX. 
 

 Vi rekommenderar att se över möjligheten att utse en särskild ekonomresurs med ansvar för 
investeringsprocessen och investeringsbudgeten 

 

Roller  

Inom de avdelningar som idag sorterar under samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar mot 
tekniska nämnden, har man idag i hög grad rollen av utförare. När den politiska organisationen 
förändras kommer denna utförarroll endast att finnas i delar av verksamheten, den dagliga driften 
och servicen gentemot andra verksamheter. I den andra delen av verksamheten som rör 
investeringar och projektutförande behöver rollen förändras till att vara ”ägare” av frågorna i rollen 
som specialist och proaktivt lyfta, bereda och föredra inom kommunstyrelsens ansvar som strategiskt 
utvecklande av kommunen. 

 För att lyckas med detta rekommenderar vi att kommunen aktivt arbeta med ledarskap och 
medarbetarskap i organisationen för att förändra förhållningssätt och roll. Gapet mellan  
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förväntan på uppdraget och hur det är givet och hur det tas emot, måste vara så litet som 
möjligt både när det gäller arbete gentemot politiken i det strategiska och gentemot 
verksamheterna i utförande och service. Detta är inte minst komplicerat då det är samma 
medarbetare/individ som ska agera i både rollen som specialist och strategisk utvecklare och 
i rollen som utförande. 

 

Ansvar 

I avdelningarna under samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ansvaret att förändras i och med 
politikens förändrade arbetssätt och organisation. 

Ansvaret att vara strategisk och proaktiv inom avdelningarnas arbete tydliggörs. Politikens behov av 
en specialistorganisation som driver utveckling och strategier som stöd för politikens beslut blir 
tydligt. 

För att lyckas med denna omställning kan det behövas en ”motor” då det ställer höga krav på 
förändring i det dagliga arbetet. Motorn kan vara extern i form av en samlad processledning (se ovan 
rekommendation om Arbetsprocesser) och/eller ett organisatoriskt stöd för att skapa en 
kulturförändring där man söker skapa en gemensam kultur i det strategiska arbetet för 
Kommunstyrelsen. 

 Vi rekommenderar en översyn av hur denna ”motor” att förändra ansvar och roll ska skapas. 
Huvudfrågan i en sådan översyn bör vara om sammanslagning av de båda förvaltningarna 
under Kommunstyrelsen skulle gagna en sådan utveckling och i så fall hur den nya 
förvaltningen ska organiseras på bästa sätt. 

 

Risker 
Genom den nya politiska organisationen skapas förutsättningar för snabba beslutsprocesser och 
effektivare hantering. Samtidigt ökar kraven och förväntan på den strategiska höjden på flera av de 
frågor som hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen idag.  

Till största delen kommer en ny politisk organisation i utskott under kommunstyrelsen att bidra med 
positiva effekter för förvaltningsorganisationen genom just snabbare, enklare och tydligare besluts- 
och arbetsprocesser.  

De risker som identifierats rör primärt omställningsfasen från drift- och utförarorganisation till 
strategisk proaktiv specialistorganisation. Vi bedömer att risken är att denna omställning kan komma 
att ta tid och att politiken därmed inte får ut effekt av den nya organisationen på önskat sätt. 
Förvaltningsorganisationen behöver därför snabbt ställa om i arbetssätt, roller och ansvar vilket 
kommer ställa stora krav på ledarskapet både i processledning och i verksamhetsledning. 
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Övriga rekommendationer och iakttagelser 
Genom att den politiska organisationen förändras och allt verksamhetsansvar för 
samhällsbyggnadsverksamheten orienteras inom kommunstyrelsen kommer, allt annat lika, två 
förvaltningar att arbeta mot kommunstyrelsen.  

Detta förhållande motiverar i sig inte förändringar då det är fullt möjligt att organisera sig med flera 
förvaltningar under samma styrelse/nämnd, likasom det är möjligt att organisera sig med en 
förvaltning som arbetar mot flera nämnder. 

I och med att kommunstyrelsen tar över ett samlat ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna från 
Tekniska nämnden ser vi möjligheter som uppstår i förvaltningsorganisationen och rekommenderar 
därför att kommunen tar tillvara på tillfället att fortsätta se över möjliga åtgärder för att snabbt få en 
utveckling av verksamheten med den politiska förändringen som draghjälp.  

Då Falköpings kommun idag har en decentraliserad organisation för administration såsom 
nämndsekreterare, ekonomi, kommunikation mm så kommer, om ingen åtgärd vidtas, 
kommunstyrelsen att ha två parallella administrativa organisationer inom de två förvaltningarna. Här 
ser vi stora möjligheter till såväl effektivisering, i form av effektiva arbetssätt, och att öka möjligheten 
att hålla ihop ärende- och beredningsprocessen för kommunstyrelsen. Genom att göra en 
sammanslagning av de administrativa funktionerna är det vår bedömning att 
förvaltningsorganisationen på ett bättre sätt kan svara mot politikens behov i kommunstyrelsen 
samtidigt som man tar tillvara kompetensen på ett bättre sätt och minskar sårbarheten för dessa 
funktioner. 

Vidare höjs statusen, transparensen och acceptansen på t ex interndebiteringssystemen om de 
hanteras av central ekonomifunktion snarare än av enskild förvaltning som idag är fallet. 

Inom kommunstyrelsens förvaltning finns idag vissa internservicefunktioner organiserade som t ex IT, 
kommunikation mm samtidigt som viss internservicefunktion finns inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen såsom växel, reception och stadshusservice. Vi har noterat i vårt 
arbete att det finns möjligheter för en utvecklad gemensam organisation för dessa funktioner och vi 
rekommenderar därför att genomföra en översyn av kommunens internservicefunktioner och hur de 
ska vara organiserade.  

Vi uppmärksammar dock på vikten av att hålla ihop specialistgrupper/avdelningar för att inte tappa 
verksamhetskunskap och verksamhetsinterna inarbetade arbetssätt och rutiner. Hur 
specialistgrupperna/avdelningarna är organiserade sinsemellan skulle dock kunna utvecklas 
ytterligare, t ex genom gemensam ledning och styrning i linje och/eller process för att uppnå ännu 
närmare samarbete inom t ex investeringsprocessen och MEX processen. 

 



NY POLITISK ORGANISATION FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bilaga 1 
Benchmark andra kommuner

Falköpings kommun
18 mars 2022



Antal invånare 23 000

Län Dalarnas län

Organisation – andra kommuner med 
utskottsorganisation för teknisk verksamhet

Avesta kommun

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelse

Bildningsstyrelse

Omsorgsstyrelse

Krisledningsnämnd

Valnämnd

Bygg- och miljönämnd (gemensam nämnd)

Bolag

Gamla Byn AB – Fastigheter

Avesta Vatten och Avfall AB

Avesta Industristad AB

Politisk organisation

Organisatorisk del Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelsen 15 +15

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 + 4

- Personalutskott 5 + 4

- Tekniskt utskott 5 + 4

- Plan och näringslivsutskott 5 + 4

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

└ Kommunstyrelsens tekniska utskott

└ Kommunkansli

└ Teknisk service (resultatenhet)

└ Gata, park, lokalvård

Gamla Byn AB

└ Fastigheter

Avesta Vatten och Avfall AB

└ VA

Bildningsstyrelsen

└ Bildningsförvaltningen

└ Kost (resultatenhet)

Teknisk verksamhet



Antal invånare 18 000

Län Skåne län

Organisation – andra kommuner med 
utskottsorganisation för teknisk verksamhet

Klippans kommun

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Plan- och byggnämnd

Räddningsnämnd

Socialnämnd

Politisk organisation

Organisatorisk del Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelsen 13 +13

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 + 5

2019 avvecklades Tekniska utskottet under KS och frågorna 
sköts in under KSAU som istället sammanträder 2 ggr/mån

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

└ Kommunstyrelsens arbetsutskott

└ Teknisk förvaltning

└ Hållbar utveckling, trafik, gata, VA, 
fastighet, serviceavdelning inkl
måltid, lokalvård och allmän 
service

└ Kommunledningsförvaltning

└ Plan och bygg, näringsliv, 
miljöstrateg

Teknisk verksamhet



Antal invånare 17 000

Län Stockholms län

Organisation – andra kommuner med 
utskottsorganisation för teknisk verksamhet

Salems kommun

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Socialnämnd

Valnämnd

Krisledningsnämnd

Politisk organisation

Organisatorisk del Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelsen 11 +11

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 + 3

- Tekniska utskottet 5 + 3

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

└ Tekniska utskottet

└ Teknisk förvaltning

└ Gata, park, VA, fastighet, drift och 
underhåll, städ, mark- och 
exploatering

└ Bygg- och miljö

└ Kommunstyrelsens arbetsutskott

└ Kommunledningsstaben

└ Fysisk planering

Teknisk verksamhet



Antal invånare 35 000

Län Jönköpings län

Organisation – andra kommuner med 
utskottsorganisation för teknisk verksamhet

Värnamo kommun

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Kulturnämnd

Medborgarnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Omsorgsnämnd

Servicenämnd

Upphandlingsnämnd

Valnämnd

Överförmyndare

Politisk organisation

Organisatorisk del Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelsen 15 +15

- Personalutskottet 3 + 0

- Tekniska utskottet 5 + 5

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

└ Mark och exploatering, fysisk planering

└ Tekniska utskottet

└ Teknisk förvaltning

└ Gata, park, VA, fastighet, drift och 
underhåll, fritidsanläggningar

Samhällsbyggnadsnämnden

└ Samhällsbyggnadsförvaltningen

└ Plan, bygg, miljö, mät, trafik mm

Servicenämnden

└ Serviceförvaltningen

└ IT, måltid, kontaktcenter, internpost

Teknisk verksamhet



NY POLITISK ORGANISATION FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bilaga 2 
SWOT-analys

Falköpings kommun
18 mars 2022



- En smidig verksamhet där mycket är delegerat till tjänstepersoner
- En utförandenämnd som kräver och kan ta snabba beslut
- Ganska stor grupp som ger en bred politisk och ideologisk representation (inkl

flera ersättare)
- Bra samspel mellan politiker och tjänstepersoner – uppdrag och utförande
- Bra kontinuitet med sammanträden varje månad
- Bra med kompetens inom många områden – både tjänstepersoner och politiker
- Fungerar mycket väl idag med den organisation som är mellan tjänstepersoner 

och politiker, bra möten mm
- Politiker i nämnden som är väl insatta i frågorna
- Representation i nämnden som speglar samhället
- Som icke heltidspolitiker är man tillgänglig för samhället och del av samhället som 

en länk mellan politiken och samhället
- Möjlighet att jobba i politiska grupper inför nämnden
- Nämnden jobbar för kommunen och för att göra bra saker för kommunen som 

helhet
- Alla får tala med alla
- Tjänstepersonerna har ett stort samarbete sinsemellan och kan varandras 

områden – bra rutiner
- Bred ideologisk representation i en nämnd
- Stor kompetens bland både tjänstepersoner och politiker

I syfte att identifiera vilka delar som är särskilt viktiga att ta i beaktande vid förändring från traditionell nämnd till politiskt arbete i utskottsform under kommunstyrelsen, har en SWOT-analys 
genomförts. SWOT analysen identifierar nuvarande nämnds styrkor respektive svagheter. Vid formulerandet av förslag till ny politisk organisation söker vi arbeta med att bevara styrkorna i 
dagens arbete och eliminera eller vara medvetna om de svagheter som finns idag. De styrkor och svagheter som inte kommer kunna tas tillvara respektive elimineras återstår som risker i den 
nya organisationen vilket behöver tas i beaktande och löpande följas upp.

SWOT – analys  nämndarbetet i Tekniska nämnden

Styrkor Svagheter
- Inte alla gånger nämnden äger hela frågan. Får ofta uppdrag från andra 

nämnder/förvaltningar vilket kräver dialog.
- Samverkan och kommunikation mellan nämnder kan vara svårt men har blivit bättre
- Politiker som inte tagit sin uppgift på allvar – har blivit bättre
- Ibland känsla att beslutet redan är klart innan vi kommer till mötet – hur mycket kan vi 

påverka?
- Träffar inte de andra nämnderna i den omfattning som skulle behövas för att få samma 

bakgrund och helhetssyn för att kunna fatta bra politiska beslut
- Helheten i kommunen kan saknas ibland. Nämndens arbete som del i helheten. Även 

bland tjänstepersonerna krävs förankring för helhetsbild.
- Fritidspolitiker kan ibland sakna tid och kunskap för att hantera frågorna där man får svårt 

att kunna ta ställning i alla frågor
- Tillgängligheten till förvaltningen och global översyn av frågorna sitter hos ordförande 

vilket ställer höga krav på ordföranderollen. Kräver tid och engagemang från alla.
- Ansvarsfördelning och tydlighet mellan nämnd och kommunstyrelse. Finns ibland beslut 

som ligger mittemellan vilket skapar osäkerhet
- Stress för personalen när justeringar görs på annan nivå i t ex budgetbeslut.
- Ibland onödigt lång beslutsprocess när ärenden ska vidare från nämnd till KS/KF
- Effektivitet i politiken. Hur blir man mer kostnadseffektiv?
- Hörs alla? Ju fler man är desto lättare att aldrig komma till tals.
- Korta beredningstider för att hinna med gruppmöten mellan partier och i partigrupper



- Minska antalet personer
- Bättre kompetens, rätt utbildning till respektive ansvarsområde
- Effektivare, kortare och snabbare beslutsvägar
- Kortare beslutsprocesser ger kortare arbetsprocesser på tjänstepersonsnivå vilket 

minskar arbetsbelastningen och ger effektivare verksamhet
- Ökad proaktivitet i strategiska frågor
- Sammanhållen och tydligare styrning av samhällsbyggnadsfrågorna
- Beslut tas med större förståelse och kunskap om helheten vilket ökar 

långsiktigheten i besluten

Under arbetet med utredningen har även noterats identifierade möjligheter och hot med en ny organisation där verksamheten flyttas in under Kommunstyrelsen och hanteras i två utskott. 
Dessa möjligheter och hot har tagits med i underlaget för analys och rekommendationer.

SWOT – analys  nämndarbetet i Tekniska nämnden

Möjligheter Hot
- Demokratiförsvagning
- Färre beslutsforum
- Fler ärenden per person, ökad belastning för frtidispolitiker
- Blir det effektivare och försvarbart ekonomiskt?
- Maktförskjutning till KS och KSAU
- Stort område för KS ledömterna att vara insatta i vilket innebär risk för 

tjänstemannastyrning
- Otydlig politisk styrning
- Risk för fler heltidspolitiker och färre fritidspolitiker vilket ger en maktkoncentration



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

§ 57 Dnr 2022/00020 

Slutrapport om utredning av flytt av tekniska nämndens 
ansvarsområden till kommunstyrelsen och remiss till 
tekniska nämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten om utredningen av flytt av 

tekniska nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslaget som presenteras på sid 12-

15 i rapporten om ny politisk organisation på remiss till tekniska nämnden 

med svar till kommunstyrelsen senast den 9 maj 2022. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen 

genomfört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan 

flyttas till kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har 

genomförts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden 

från och nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat 

uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor 

rörande samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får 

uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det 

tekniska området. Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges 

möjlighet att yttra sig innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om 

politisk organisation för nästa mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2022 

Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 

Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 

Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18 

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden            



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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 Tekniska nämnden 

Introduktion till blomsterplanering Falköpings kommun 

Information 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Underlag 

Stadsträdgårdsmästare Marianne Magnusson informerar om Falköpings 

kommun blomsterplanering samt information från verksamhete.   

 

 

Marianne Magnusson 

Stadsträdgårdsmästare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022/00010  

Information om ekonomi 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

En första månadsprognos för 2022 har gjorts per 31 mars. Prognosen visar 

ett nollresultat för nämnden. Indikationer om kostnadsnivåökning kommer 

ifrån flera håll, till exempel befaras prisökningar för energi- och 

uppvärmning, livsmedelspriser, material och drivmedelskostnader. Läget i 

omvärlden är instabilt och prognosen är i högsta grad osäker.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-04 

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för mars 2022      

  



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Tina Gustavsson   Förvaltningsekonom      tina.gustavsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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TN 2022/00010  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information om ekonomi 

Information 

En första månadsprognos för 2022 har gjorts per 31 mars. Prognosen visar 

ett nollresultat för nämnden. Indikationer om kostnadsnivåökning kommer 

ifrån flera håll, till exempel befaras prisökningar för energi- och 

uppvärmning, livsmedelspriser, material och drivmedelskostnader. Läget i 

omvärlden är instabilt och prognosen är i högsta grad osäker.   

Underlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för mars 2022  

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 



  2022-04-04 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - månadsrapport mars 

2022 

 

 

Viktiga händelser under perioden 

Under första tertialen 2022 har det oroliga världsläget inneburit kraftiga prisökningar på framförallt energi och 

drivmedel men även på byggmaterial och livsmedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar med ett 

nollresultat men prognosen är i högsta grad osäker. 

Under samma period har park/gata haft ett flertal ramavtal där avtalstiden löpt ut och nya upphandlingar varit 

nödvändiga. Detta är på områden såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, lastbilstransport och asfalt. 

Utvärdering och avtalstecknande för dessa upphandlingar kommer ske under nästa tertial och utfallet kommer få 

en stor påverkan på både driftsbudgeten och investeringsbudgeten.  

 

Kommentar på förvaltningens prognos 

Park/gata 

Prognosen för park/gata vid mars månad är för helåret att avdelningen går på budget. Det finns avsatt en mindre 

reserv för att kunna parera eventuella prisändringar för ex. drivmedel och vid nästa tertialuppföljning kommer vi 

kunna se om denna reserv är tillräcklig. Inga övriga händelser har inträffat som påverkat prognosen. Det finns ett 

antal större investeringsprojekt som planeras att avslutas under året för att aktiveras som kapitalkostnader på 

driften. Förutsättningar för detta är beräknat i budget men beroende på när projekten avslutas kan det innebära ett 

tillfälligt positivt resultat på helårsbokslutet.  

Kost 

Trots avisering om kraftigt stigande livsmedelspriser ser det just nu ut som att kostavdelningen klarar sin budget.  

Om antalet serverade portioner ökar kraftigt under året (2021 låg vi på en, förhållandevis, mycket låg nivå) kan 

detta göra att prognosen inte håller. 

Fastighet 

Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett underskott på 1 mnkr. Underskottet grundar sig i högre 

mediakostnader än budgeterat. 

Månadsrapport mars (tkr) 
Budget 

2022 

Prognos

2022 

Prog. avvik. 

mars 

Utfall 

2021 

Verksamheter

Park/Gata -68 638 -68 638 0 -66 409

Kost -96 940 -96 940 0 -90 997

Fastighet -11 090 -12 090 -1 000 -27 038

Städ -2 004 -2 004 0 -1 923

Övrigt -8 848 -7 848 1 000 -6 241

Summa prognos 

skattefinansierat 
-187 520 -187 520 0 -192 608

Vatten- och avlopp 0 0 0 573

Biogas -2 700 -2 700 0 -4 669



   

Städ 

Städavdelningen prognostiserar att följa budget. 

Övrigt/Avfall 

Följer budgeten, nämndens reserv plockas fram för att möta underskottet på fastighetsavdelningen. 

VA 

VA-avdelningen prognostiserar att följa budget. 

Biogas 

Biogas prognostiserar att följa budget. 

 

Åtgärder för att nå budgeterat resultat 

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar att hålla budget. 

 

 

 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2022/00092  

Miljödom Flygplatsen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att upphäva Falköpings kommuns tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet på Falköpings Flygplats.     

Sammanfattning 

I februari 2015 så stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats 

för att minska driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet 

kan upphävas så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 

markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Flygplatsens 

verksamhet består idag av fritidsverksamhet. Kommunen har nu tillfrågat 

Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 

flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet.  Föreningen kommer att 

anmäla flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att 

bli C-klassad verksamhet.       

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan 2009 tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 

Falköpings Flygplats enligt miljödom med ingående villkor. Tillståndet 

krävdes för en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1199 

meter. Kinnarps som tidigare hade affärsflyg med jetplan slutade att flyga på 

flygplatsen då deras nya flygplan krävde längre bana. Kinnarps har senare 

valt att helt avsluta sin flygverksamhet i Falköping. I februari 2015 så 

stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats för att minska drift-

kostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet kan upphävas så 

ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk markundersökning 

för att hitta eventuella markföroreningar. Verksamheten på flygplatsen är 

idag fritidsverksamhet som bedrivs av Falbygdens flygklubb samt några 

privata flygplansägare. Kommunen har nu tillfrågat Falköpings Flygplats 

Förening om de kan ta över driftansvaret för flygplatsen genom ett arrende 

på flygplatsområdet. FFF kommer att anmäla flygplatsverksamheten till 

Miljösamverkan Östra Skaraborg om att bli C-klassad verksamhet. Detta ger 

flygplatsen möjlighet att utveckla verksamheten och att den som bedriver 

verksamheten får ansvaret mot tillsynsmyndigheten. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att ansökan om tillståndet ska upphävas: Detta ska  

skickas till tillsynsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg samt 

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Skäl till varför 

tillståndet ska upphävas anges till att kommunens verksamhet vid flygplatsen 

avvecklas. 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

Finansiering 

Myndigheten ställer krav på en avvecklingsprocess med provtagningsplan 

avseende miljöteknisk markundersökning. För provtagningen anlitas en 

konsult till en budget på cirka 300 000 kronor. Inga kända föroreningar finns 

på flygplatsen men eventuella saneringar tillkommer. Avvecklingsprocessen 

bekostas inom tekniska nämndens befintliga ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05      

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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 Tekniska nämnden 

Miljödom Flygplatsen 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att upphäva Falköpings kommuns tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet på Falköpings Flygplats.      

Sammanfattning  

I februari 2015 så stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats 

för att minska driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet 

kan upphävas så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 

markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar.Flygplatsens 

verksamhet består idag av fritidsverksamhet. Kommunen har nu tillfrågat 

Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 

flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet.  Föreningen kommer att 

anmäla flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att 

bli C-klassad verksamhet.       

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan 2009 tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 

Falköpings Flygplats enligt miljödom med ingående villkor. Tillståndet 

krävdes för en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1199 

meter. Kinnarps som tidigare hade affärsflyg med jetplan slutade att flyga på 

flygplatsen då deras nya flygplan krävde längre bana. Kinnarps har senare 

valt att helt avsluta sin flygverksamhet i Falköping. I februari 2015 så 

stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats för att minska 

driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet kan upphävas 

så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 

markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Verksamheten 

på flygplatsen är idag fritidsverksamhet som bedrivs av Falbygdens 

flygklubb samt några privata flygplansägare. Kommunen har nu tillfrågat 

Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 

flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet. FFF kommer att anmäla 

flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att bli C-

klassad verksamhet. Detta ger flygplatsen möjlighet att utveckla 
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verksamheten och att den som bedriver verksamheten får ansvaret mot 

tillsynsmyndigheten. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att ansökan om tillståndet ska upphävas: Detta ska  

skickas till tillsynsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skarabarog samt 

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Skäl till varför 

tillståndet ska upphävas anges till att kommunens verksamhet vid flygplatsen 

avvecklas. 

  

Finansiering 

Myndigheten ställer krav på en avvecklingsprocess med provtagningsplan 

avseende miljöteknisk markundersökning. För provtagningen anlitas en 

konsult till en budget på cirka 300 000 kronor. Inga kända föroreningar finns 

på flygplatsen men eventuella saneringar tillkommer. Avvecklingsprocessen 

bekostas inom tekniska nämndens befintliga ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05    

Beslutet ska skickas till 

Tomas Berg, Infrastrukturförvaltare 

Fredrik Johansson, Gatuchef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

 

 

 

 

Tomas Berg 

Infrastrukturförvaltare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2022/00083  

Gröna jobb. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Gatuchef informerar om upplägget av tekniska nämndens del i 

arbetsmarknadsstrategin.  

Mer information kommer till nämnd.      

  

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2022/00086  

Avvikelse från riktlinje hyressättning - Din Klinik 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna avvikelse från 

riktlinjen för hyressättning avseende hyresavtalet med Din Klinik i Floby 

Vårdcentrum.       

Sammanfattning 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tidigare beslutat att godkänna en 

avvikelse från tekniska nämndens riktlinje för hyressättning avseende ett 

hyresavtal med Din Klinik i Floby vårdcentrum. I beslutet var hyresnivån 

400 kronor per kvadratmeter och år och ytan omfattade 319 kvadratmeter.  

Din Klinik har därefter meddelat att de endast vill hyra 88 kvadratmeter av 

lokalen. Överenskommen ny hyra är 420 kronor per kvadratmeter och år.  

Kvadratmeterhyran per år är något högre än i tidigare beslut men ligger 

fortfarande under tekniska nämndens självkostnadshyra. Ärendet lyfts därför 

igen för beslut av tekniska nämnden arbetsutskott.     

Bakgrund 

Din Klinik hyr sedan 2020 lokaler i Floby Vårdcentrum för att bedriva 

rehabverksamhet. Under våren 2021 fick Din Klinik behov av tillfälliga 

lokaler på grund av det ökade behovet av att utföra covid-19 vaccinationer.  

Då fastighetsavdelningen hade lokaler som ligger i anslutning till den lokal 

Din Klinik redan hyr och som varit outhyrda sen ett antal år tillbaka, kunde 

behovet av extra yta tillgodoses snabbt.   

Tekniska nämndens arbetsutskott har tidigare beslutat att godkänna en 

avvikelse från tekniska nämndens riktlinje för hyressättning avseende hyres-

avtal med Din Klinik i Floby vårdcentrum. I beslutet var hyresnivån 400 

kronor per kvadratmeter och år och ytan omfattade 319 kvadratmeter.  

Din Klinik har därefter meddelat att de endast vill hyra 88 kvadratmeter av 

lokalen. Överenskommen ny hyra är 420 kronor per kvadratmeter och år.  

Kvadratmeterhyran per år är något högre än i tidigare beslut men ligger 

fortfarande under tekniska nämndens själkostnadshyra på 626 kronor per 

kvadratmeter och år. Ärendet lyfts därför igen för beslut av tekniska 

nämndens arbetsutskott. 

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det är skäligt att avvika från riktlinjens 

miniminivå då hyresavtalet endast avser en kortare tid. 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

Finansiering 

Hyresavtalet innebär att tekniska nämnden får en tillkommande hyresintäkt 

för en lokal som annars varit outhyrd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

Tekniska nämndens arbetsutskott §4/2022     

            

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-04-05 

TN 2022/00086  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Avvikelse från riktlinje hyressättning - Din Klinik 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna avvikelse från 

riktlinjen för hyressättning avseende hyresavtalet med Din Klinik i Floby 

Vårdcentrum.        

Sammanfattning  

Tekniska nämndens arbetsutskott har tidigare beslutat att godkänna en 

avvikelse från tekniska nämndens riktlinje för hyressättning avseende ett 

hyresavtal med Din Klinik i Floby vårdcentrum. I beslutet var hyresnivån 

400 kronor per kvadratmeter och år och ytan omfattade 319 kvadratmeter.  

Din Klinik har därefter meddelat att de endast vill hyra 88 kvadratmeter av 

lokalen. Överenskommen ny hyra är 420 kronor per kvadratmeter och år.  

Kvadratmeterhyran per år är något högre än i tidigare beslut men ligger 

fortfarande under tekniska nämndens självkostnadshyra. Ärendet lyfts därför 

igen för beslut av tekniska nämnden arbetsutskott.     

Bakgrund 

Din Klinik hyr sedan 2020 lokaler i Floby Vårdcentrum för att bedriva 

rehabverksamhet. Under våren 2021 fick Din Klinik behov av tillfälliga 

lokaler på grund av det ökade behovet av att utföra covid-19 vaccinationer.  

Då fastighetsavdelningen hade lokaler som ligger i anslutning till den lokal 

Din Klinik redan hyr och som varit outhyrda sen ett antal år tillbaka, kunde 

behovet av extra yta tillgodoses snabbt.   

Tekniska nämndens arbetsutskott har tidigare beslutat att godkänna en 

avvikelse från tekniska nämndens riktlinje för hyressättning avseende hyres-

avtal med Din Klinik i Floby vårdcentrum. I beslutet var hyresnivån 400 

kronor per kvadratmeter och år och ytan omfattade 319 kvadratmeter.  

Din Klinik har därefter meddelat att de endast vill hyra 88 kvadratmeter av 

lokalen. Överenskommen ny hyra är 420 kronor per kvadratmeter och år.  

Kvadratmeterhyran per år är något högre än i tidigare beslut men ligger 

fortfarande under tekniska nämndens själkostnadshyra på 626 kronor per 
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kvadratmeter och år. Ärendet lyfts därför igen för beslut av tekniska 

nämndens arbetsutskott. 

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det är skäligt att avvika från riktlinjens 

miniminivå då hyresavtalet endast avser en kortare tid. 

  

Finansiering 

Hyresavtalet innebär att tekniska nämnden får en tillkommande hyresintäkt 

för en lokal som annars varit outhyrd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

Tekniska nämndens arbetsutskott §4/2022     

Beslutet ska skickas till 

Cecilia Nordh, lokalstrateg 

Johan Olsson, förvaltare 

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2022/00026  

Avvikelse från riktlinje hyressättning - Din Klinik 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna avvikelse från 

riktlinjen för hyressättning avseende hyresavtalet med Din Klinik i Floby 

Vårdcentrum.  

Sammanfattning 

Under våren 2021 fick Din Klinik behov av ytterligare lokaler på grund av 

det ökade behovet av att utföra covid-19 vaccinationer.  

Fastighetsavdelningen hade lokaler som stod outhyrda vilka erbjöds Din 

Klinik för att snabbt säkerställa lokaler för att utföra samhällsviktiga 

vaccinationer.  

Fastighetsavdelningen föreslår en hyresnivå som ligger under själv-

kostnadshyran med motiveringen att hyresavtalet endast avser en kortare tid 

och har tecknats för att snabbt säkerställa lokaler som kan skapa 

förutsättningar för att utföra samhällsviktiga vaccinationer.  

Bakgrund 

Din Klinik hyr sedan 2020 lokaler i Floby Vårdcentrum för att bedriva 

rehabverksamhet. Under våren 2021 fick Din Klinik behov av tillfälliga 

lokaler på grund av det ökade behovet av att utföra covid-19 vaccinationer.  

Då fastighetsavdelningen hade lokaler som ligger i anslutning till den lokal 

Din Klinik redan hyr och som varit outhyrda sen ett antal år tillbaka, kunde 

behovet av extra yta tillgodoses snabbt.   

Fastighetsavdelningen föreslår en hyra för ytan på 400 kronor/kvadratmeter 

vilket motsvarar 127 600 kronor per år. Tekniska nämndens kostnad för 

fastigheten ligger på 626 kronor/kvadratmeter.  

Enligt tekniska nämndens riktlinje för hyressättning vid uthyrning av lokaler 

till externa hyresgäster ska en hyressättning som understiger fastighets-

avdelningens självkostnad lyftas till tekniska nämnden. Vid avvikelser med 

maximalt 50 procent av objektets självkostnadshyra tas beslut av tekniska 

nämndens arbetsutskott.  

Då hyresnivån i detta fall avviker från självkostnadshyran med mindre än 50 

procent lyfts ärendet för beslut till tekniska nämndens arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det är skäligt att avvika från riktlinjens 

miniminivå då hyresavtalet endast avser en kortare tid och har tecknats för 

att snabbt säkerställa lokaler som kan skapa förutsättningar för att utföra  

samhällsviktiga vaccinationer.  



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 

Hyresavtalet innebär att tekniska nämnden får en tillkommande hyresintäkt 

för en lokal som annars varit outhyrd.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-18  

  

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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2022-04-19 

TN 2022/00108  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Startbesked för anpassning av lokaler för ökad 
trygghet och studiero vid Högstadium Centrum 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ge startbesked för etapp 1 avseende 

anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium 

Centrum med en investeringskostnad upp till 1 miljon kronor.        

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit tekniska nämnden att utföra 

verksamhetsanpassningar och ombyggnation av sal 120 och 309 för ökad 

trygghet och studiero vid Högstadium Centrum.  

Barn- och utbildningsnämnden har behov av att anpassningarna färdigställs 

redan till höstterminen 2022 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget. Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska 

nämnden avvikelserapportera kalkylerad investering.  

Projektets driftkonsekvenser belastar barn- och utbildningsförvaltningen 

genom ökad internhyra.      

Bakgrund 

Högstadium Centrum är en skola för samtliga högstadieelever i Falköpings 

tätort  i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har, för att kunna 

tillgodose behovet av skollokaler, även undervisning i inhyrda moduler.  

Problem uppstår eftersom ytorna där eleverna har sina skåp samt de ytor 

eleverna vistas på utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln som 

uppstår när eleverna ska hämta skolmaterial eller förflytta sig innebär en 

otrygghet. Vid behov av utrymning av lokalerna innebär detta även en fara 

för säkerheten.  

För att främja trygghet och studiero har barn- och utbildningsförvaltningen 

därför behov av att vissa lokalanpassningar görs. Utförandet är uppdelat i två 

etapper.  
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Etapp 1 avser flytt och anpassningar av lokal för textilslöjd till nuvarande 

tekniksal för att bättre kunna utnyttja befintliga utrymmen. Etapp 1 kräver 

investeringsmedel och lyfts därför till tekniska nämnden för beslut om 

startbesked.  

Etapp 2 avser utökad inhyrd modulyta för att tillgodose behov av ytterligare 

skåpsyta och ytor för eleverna att vistas på utanför lektionstid. Etapp 2 

innebär en ökad driftkostnad vilken finansieras och beslutas av barn- och 

utbildningsnämnden. Tidsplan för etapp 2 är ännu ej satt.  

Lokalanpassningarna i etapp 1 ingår i projektet ”Kyrkerörskolan – 

anpassning F-6” vilket i nuvarande flerårsplan är budgeterat för att utföras 

2026.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum.  

Då barn- och utbildningsnämnden har behov av att delar av 

trygghetsåtgärderna färdigställs redan till höstterminen 2022 behöver del av 

projektet tidigareläggas. Anpassningarna innebär inte en fördyrning av 

projekteten utan endast en tidigareläggning av vissa delar av projektet. 

Delprojektet (etapp 1) omfattar lokalanpassningar för cirka 1 miljon kronor 

under 2022.   

 

Förvaltningens bedömning 

För att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov av en ökad 

trygghet på Högstadium Centrum föreslås att trygghetsåtgärderna i etapp 1 

utförs redan under 2022.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att färdigställa 

anpassningarna i etapp 1 till höstterminen 2022 under förutsättning att 

tekniska nämnden ger startbesked i april.   

Finansiering 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum. 

Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska nämnden 

avvikelserapportera kalkylerad investering på 1 miljon kronor under 2022, 

då projektet tidigareläggs för att tillgodose barn- och 

utbildningsförvaltningens behov. 

Projektets kalkylerade driftkostnad för etapp 1 kalkyleras till cirka 75 000 

kronor per år och finansieras av barn- och utbildningsförvaltningen genom 

ökad internhyra. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-19 

Beslut från BUN § 57/2022   

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Marcus Boström, Fastighetschef 

Stefan Danielsson, Projektledare 

 

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 







 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2022/00088  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.       

Sammanfattning 

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

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen      

Bakgrund 

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

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-04 

Rapport inkomna synpunkter       

           

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-04-04 

TN 2022/00088  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.        

Sammanfattning  

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

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen      

Bakgrund 

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

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-04 

Rapport inkomna synpunkter       

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2022-01-01 - 2022-03-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 52 91,2%

Öppna 5 8,8%

Totalt 57 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2022

Total 13 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25
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2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 34 59,6%

Svar ej önskat/möjligt 20 35,1%

Ingen bekräftelse skickad 2 3,5%

Mottagningsbekräftelse skickad 1 1,8%

Totalt 57 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 57 100,0%

Totalt 57 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Mycket 15 28,8%

Oklart/förbättringspotential 13 25,0%

Lite 10 19,2%

Irrelevant 7 13,5%

Inte alls 7 13,5%

(blank) 0,0%

Totalt 52 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 35 61,4%

Publicera inte 22 38,6%

Totalt 57 100,0%
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Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 57 100,0%

Totalt 57 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 57 100,0%

Totalt 57 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej
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Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 57 100,0%

Fastighet 4 7,0%

Kost 1 1,8%

Park/gata 45 78,9%

Receptionen 5 8,8%

VA 1 1,8%

Övrigt Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 1,8%

Totalt 57 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 32 44,4%

Fråga 19 26,4%

Förslag 14 19,4%

Beröm 7 9,7%

Totalt 72 100,0%
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Fastighet Kost Park/gata Receptionen VA
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Samhällsbyggna
dsförvaltningen

Klagomål 2 27 2 1

Förslag 1 13

Fråga 2 1 12 3 1

Beröm 7

Synpunktstyp per avdelning 
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Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 54 91,5%

Information/webb 2 3,4%

Delaktighet/inflytande 1 1,7%

Övrigt 1 1,7%

Kost 1 1,7%

Totalt 59 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Kommer att åtgärdas 13 20,3%

Ingen åtgärd genomförs 11 17,2%

Åtgärdat 9 14,1%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 9 14,1%

Framförd till berörd personal 7 10,9%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 7 10,9%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 4 6,3%

Tas med vid framtida planering 4 6,3%

Totalt 64 100,0%
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 33 57,9%

Vill ej bli kontaktad 20 35,1%

Per telefon 4 7,0%

Totalt 57 100,0%
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Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 13

 snöröjning Stenstorp 18551 1

Bäckedalsgatan Slutarp 18481 1

G/C vid andra sidan Fonus 18465 1

Hål i marken Floby skolas parkering 18663 1

snöröjning 18550 1

snöröjning  Stenstorp 18554 1

snöröjning G/C  Ranliden 18561 1

Snöröjning Åsarp 18552 1

stolpe nerkörd 18538 1

Stängsel vid Tåstorp lekplats saknas 18354 1

Trottoarpratare 18547 1

träd Slutarp 18613 1

Övrigt: Olof Andersgatan 37 18622 1

Tas med vid framtida planering 4

belysning i pulkabacken 18373 1

frågor kring snöröjning Gudhem 18564 1

Gräsmattor i Falköping 18591 1

Midgårdsgatan 18555 1

Åtgärdat 9

Cruising i Falköping 2022 18350 1

Cykelstaden behöver plogas och sandas 18392 1

Gamla Willysparkering. 18653 1

grävning Falköping 18597 1

Marknad i Falköping 18559 1

18583 1

skräpigt vid Stenstorpsskolan 18385 1

Störande kajor 18491 1

Trottoarpratare 18547 1

Totalt 26
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Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 2

Park/gata Övrigt: Olof Andersgatan 37 18622 1

Receptionen Cruising i Falköping 2022 18350 1

16 dagar + 1

Park/gata Marknad i April 18342 1

Obesvarat 1

Park/gata Trafik Torstensonsgatan 18514 1

Totalt 4
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Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

16 dagar + 2

Park/gata Marknad i April 18342 1

Midgårdsgatan 18555 1

Obesvarat 3

Park/gata Lekplats Kättilstorp 18631 1

Trafik Torstensonsgatan 18514 1

VA Klordoft i dricksvattnet 18661 1

Totalt 5
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 25 april 
2022. 

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 delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

Vidaredelegation (7 kap. 5§ ) 

Beslut Delegat  

Förvaltningschef har vidaredelegerat sin 

beslutanderätt till annan anställd.  

1. Biträdande förvaltningschef 

2. Tillförordnad avdelningschef enligt bifogad 

lista Förvaltningschef 
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Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Kock Ålleberg Dotorp Kökschef 

Kock Västertull Tåstorp Kökschef 

Fastighetstekniker Driftchef 

Fastighetstekniker Driftchef 

Kock Vindängen Kökschef 

Kock Vindängen Kökschef 

Biträdande förvaltningschef Förvaltningschef 

 
Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Inhyrd lokal 

Diarienummer: 

2022/116 

2 parkeringsplatser LSS-boende  

Fastighetschef 

Uppsagd, inhyrd lokal 

Lokal, LSS-boende 

Fastighetschef 

Inhyrd bostad, inhyrd fastighet 

Diarienummer: 

2022/104, 2022/99 

Fastighetschef 

Uthyrd bostad, inhyrd fastighet 

2 lägenheter, LSS-boende 

Fastighetschef 

Uppsagd bostad, inhyrd fastighet 

Diarienummer: 

2022/114 

2 lägenheter, flyktingboende 

Fastighetschef 
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Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade 

3 st beviljade –  0 avslag 

Diarienummer: 

2022/74, 2022/77, 2022/87 

Handläggare 

TA-planer 

16 st granskade – 16 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Väghållarbeslut: 

Fordonstrafik förbjuden på Danska 

vägen. 

Fordonstrafik förbjuden på 

Bredängsgatan i Stenstorp. 

Fordonstrafik förbjuden på 

Björkgatan i Slutarp. 

Fordonstrafik förbjuden på 

Torstensonsgatan. 

Väjningsplikt på Banérgatan. 

Väjningsplikt på Banérgatan. 

Väjningsplikt på Döbelnsgatan. 

Väjningsplikt på Döbelnsgatan. 

Väjningsplikt på Linnégatan. 

Väjningsplikt på Linnégatan. 

Väjningsplikt på Linnégatan 

upphävs. 

 

Trafikingenjör 
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Beslut Delegat  

Väjningsplikt på Linnégatan 

upphävs. 

Väjningsplikt på Linnégatan. 

Väjningsplikt på Linnégatan. 

Väjningsplikt på Torstensonsgatan. 

Väjningsplikt på Torstensonsgatan 

upphävs. 

Väjningsplikt på Torstensonsgatan. 

Väjningsplikt på Torstensonsgatan. 

Väjningsplikt på Wallingtan. 

Enkelriktat tillfälligt vilande på 

Torstensonsgatan. 

Förbud att parkera på 

Torstensonsgatan. 

Förbud att parkera på 

Torstensonsgatan. 

Förbud att parkera på 

Torstensonsgatan. 

Förbud att parkera på 

Torstensonsgatan. 

Förbud parkera på Frejagatan. 

Förbud parkera på Frejagatan. 

Förbud parkera på Frejagatan. 

Förbud parkera på Högarensgatan. 

Förbud parkera på Jakobsgatan. 

Förbud parkera på Jakobsgatan. 

Förbud parkera på Jakobsgatan. 

Förbud parkera på Jakobsgatan. 

Förbud parkera på Gärdesgatan. 

Förbud parkera på Hwassgatan. 

Förbud parkera på Petter Ryttnings 

väg. 

Förbud parkera på Sigurd Kochs 

gata. 

Trafikingenjör 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 25 april 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Samrådshandlingar för detaljplan Apotekaren 11 i Falköpings 

kommun. 

Samrådet pågår från den 4 april till den 25 april 2022. 

Detaljplaner – pågående arbete | Falköpings kommun (falkoping.se) 

2 Kommunstyrelsen § 47/2022 Kommunstyrelsens internkontrollplan 

3 Kommunstyrelsen § 50/2022 Beslut om strategiska utvecklingsmedel 

till nämnderna för år 2022 

4 Kommunstyrelsen § 60/2022 Ändring av riktlinjer för verksamhets- 

och ekonomistyrning 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2022 Budgetförutsättningar för 

flerårsplanen för åren 2023 - 2023  

6 Mötesanteckningar Rådet för Funktionshinderfrågor 

  

  

  

  

 

https://www.falkoping.se/4.6999ee17170760f50843183.html






 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Christopher Münch (SD) frågar gatuchef om grenar mm som sticker ut på 

cykelvägar, och om de gula gatuskyltarna som finns i centralorten. Gatuchef 

svarar att när det gäller grenar mm så finns det finns en framtagen rutin om 

hur man går till väga med dessa, och av gammal tradition finns det gula 

gatuskyltar i Falköpings centralort.  
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