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Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 15:20 
Ajournering 14:45 – 15:03 

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

Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 

Ersättare 

 

Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom  
Monica Busk, controller §§ 11 - 13 
Marcus Boström, fastighetschef §§ 11 - 13 
Jan Aurén, biträdande förvaltningschef §§ 11 – 13 
Adela Kapetanovic §§ 11 - 16 
Fredrik Johansson, gatuchef  
Solveig Pettersson, städchef ( deltog digitalt ) 
Kerstin Johnsson, kostchef ( deltog digitalt )  
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 11-19 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Justeringsdatum 2022-03-01 

Anslaget är uppsatt  2022-03-02 – 2022-03-24  

Förvaringsplats för protokollet Samhällbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Anna-Karin Andersson 

 

 J
S,

 V
W

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

40
73

68
55

2




 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 11 Dnr 2022/00007 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen ......................................... 3 

§ 12 Dnr 2022/00011 
Information från förtroendevalda ..................................................................... 4 

§ 13 Dnr 2022/00013 
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 2021 ............................ 5 

§ 14 Dnr 2022/00048 
Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings kommun .......................... 8 

§ 15 Dnr 2022/00049 
Revidering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten ......................................................................................................... 10 

§ 16 Dnr 2022/00057 
Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin ................................. 12 

§ 17 Dnr 2022/00008 
Delegationsbeslut 2022 .................................................................................. 13 

§ 18 Dnr 2022/00009 
Anmälningsärenden 2022 ............................................................................... 14 

§ 19 Dnr 2022/00012 
Övriga frågor 2022 .......................................................................................... 15 
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§ 11 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om Covid-19 situationen på förvaltningen.  

Information kring kommunens vattenförråd.  

Diskussion och information om kommunens skyddsrum.  

Fastighetschefen informerar om lekplatsbesiktningar på kommunens skolor 

och förskolor. Man kan se att det finns ett stort underhållsbehov, man har 

börjat arbetet med åtgärder på sju stycken lekplatser.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskott § 8/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-07       
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§ 12 Dnr 2022/00011  

Information från förtroendevalda 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Vanja Wallemyr (C) informerar om att hon påbörjat verksamhetsbesök och 

har varit ute i Odensberg och besökt nya skolan.  
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§ 13 Dnr 2022/00013  

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 
2021 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen 2021 och 

översänder den till kommunstyrelsen. 

2 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt bifogat dokument, 

investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 

2021 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning. Rapporten 

redovisar även måluppfyllelsen för nämnden  

Bakgrund 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 

utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

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

olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision och mål ut till verksamheternas praktiska arbete.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 

Förvaltningen redovisar i denna verksamhetsredovisning hur alla 

avdelningar tillsammans på olika sätt bidragit till förvaltningens 

måluppfyllnad utifrån gällande verksamhetsplan. Här redovisas även de 

kommunikativa indikatorerna för året.  

Under detta pandemiår har några delmål varit svåra att uppnå, utifrån att det 

inte har varit möjligt att arbeta på vanligt sätt. Förvaltningen har dock varit 

duktig på att hitta nya arbetssätt och metoder för att komma runt vissa 

hinder. Detta för att kunna leverera bra service och bemötande till våra 

medborgare och medarbetare i andra verksamheter.  

Utmaningar finns i våra verksamheter på olika sätt och förvaltningen har 

tagit sig an dem och arbetar med lösningar både på kort och lång sikt, i 

samverkan mellan avdelningar och förvaltningar och även med hjälp av nya 

tekniska lösningar.  
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Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2021 och flerårsplan 

för åren 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-

2023. 

Driftsramen för tekniska nämndens skattefinansierade delar har fördelats ut 

mellan avdelningarna, och ramarna har räknats upp med en kostnadsnivå 

samt minskats då avtal för moduler i Kinnarp och på Vindängen har sagts 

upp.  

Kompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor på 

Fåraberget och Marjarp. Besparingskrav på 7,0 miljoner kronor har fördelats 

mellan avdelningarna.  

VA-avdelningen finansieras via taxor. 

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Förvaltningen har gjort en egen skattning av 

sitt arbete under det gångna året. Skattningen har gjorts utifrån skalan; 

Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

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

bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket god. 

Nämnden bör göra en egen bedömning av måluppfyllelsegraden. 

Resultatet för de skattefinansierade verksamheterna är 192,6 miljoner 

kronor, vilket är 104 % av budgeten. En avvikelse mot budget med -7,4 

miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av en engångs-

kostnad för rivning av Stenstorpsskolan. 

VA-verksamheten visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. VA-fonden är 

negativ och är vid ingången av år 2022 -1,9 miljoner kronor. VA-taxan för 

kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet. 

Biogasverksamhetens resultat är -4,7 miljoner kronor jämfört mot budget.  

Ett antal investeringsprojekt har pågått under året och de två projekten som 

överstiger 5 miljoner kronor och som färdigställts under 2021 redovisas i 

slutrapporter. Slutrapporterna bifogas verksamhetsredovisningen och är: 
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 Investeringsprojekt Ranliden 

 Investeringsprojekt Rötkammare och efterrötkammare 

             

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten har 128,0 av 374,5 

miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som 

behöver ombudgeteras till år 2022 är 23,6 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har utfört investeringar för 30,8 miljoner kronor av totalt 

46,8 miljoner kronor. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver 

ombudgeteras till år 2022 är 8,0 miljoner kronor. 

Biogasverksamheten har 2021 använt 3,3 miljoner kronor av totalt 

budgeterade 2,5 miljoner kronor.  

Totalt behöver 31,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att färdig-

ställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VA-verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 9/2022 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-08 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2021 

Slutredovisning projekt över 5 miljoner kronor 

Sammanställning över ombudgeteringar till 2022 

Blanketter för ombudgetering av investeringsmedel 22021      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller            
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§ 14 Dnr 2022/00048  

Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings 
kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten ”Utredning allmänna 

grill- och mötesplatser” och att rapporten överlämnas för beredning inför 

budget 2023.       

2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

märka ut allmänna grill- och mötesplatser digitalt på Falköpingskartan på 

kommunens hemsida och uppdatera kartan vid behov.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 

uppdrag att utreda ärendet.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 

uppdrag att utreda ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 

en nulägesanalys under 2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 

hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga 

grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 

sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för 

framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan 

förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma 

att revideras vid eventuella förändringar i beslut. 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i tekniska 

nämnden och Kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut 2021. 

Efter nämndernas beslut går utredningen sedan vidare till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande och som underlag för budget 

2023-2025. 
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Förvaltningens bedömning 

För att kunna öka antalet tillgängliga grill- och mötesplatser i Falköpings 

kommun krävs en del nyinvesteringar. Utrymme till detta finns inte i 

befintliga ramar utan kräver en ramförändring inför 2023.  

  

Finansiering 

Rapporten beskriver vilka medel som behövs för att finansiera förslaget 

fördelat på respektive nämnd för budget 2023. 

Nyinvesteringar och planerat underhåll/reinvesteringar 2023  

Nyinvestering: Totalt 10 stycken, a´ 90 000 kronor/grillplats. 

Planerat underhåll/reinvestering: Totalt 11 stycken a´ 50 000 

kronor/grillplats 

Totalt: 1 450 000 kronor, pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför 

arbetet 

Drift- och löpande underhåll 2023 och framåt 

Tekniska nämnden: 162 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden: 100 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 

Totalt: 262 000 kronor    

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-23 

Utredning om allmänna grill- och mötesplatser 

Kommunfullmäktige § 93/2021      

  

 

Paragrafen skickas till  
Gatuchef 

Verksamhetschef Bad & Fritid 

Kommunstyrelsen + utredning            
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§ 15 Dnr 2022/00049  

Revidering av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen revidering av verksamhetsområde gällande Stenstorps samhälle.  

Sammanfattning 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp sker en gång per 

år. Vid revideringen utökas verksamhetsområde för att följa och möjliggöra 

kommunens expandering och exploatering.  

Bakgrund 

Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett  

geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhanda-

hålla tjänster för vatten och avlopp. Vattentjänsterna som kommunen 

tillhandaåller inom verksamhetsområdet kan vara dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten. Inom ett verksamhetsområde kommunen kan tillhandhålla ett 

eller flera vattentjänster.  

Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga verksam-

hetsområden för att verkställa detaljplaner och där VA-huvudmannen 

bedömer att det finns behov av justering.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde 

inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till 

att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-

hetsområdet genom en allmän VA-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att 

av ett beslut om allmän VA-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå 

vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  

Finansiering 

Utökning av verksamhetsområdet innebär kostnader för anslutning av en 

fastighet som tas ut på VA avdelningens investeringsbudget och som delvis 

kommer täckas av anslutningsavgiften.  
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Beslutsgång 

Arbetsutskottet § 10/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-01 

Karta över revidering av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten i Stenstorp.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

VA-chef            
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§ 16 Dnr 2022/00057  

Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa justerat belopp för avsättningen 

till sluttäckning av deponier till 33 540 000 kronor. Detta beslut överlämnas 

till beredningen av kommunens bokslut per 2021-12-31.      

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade enligt §129/2018 att fastställa avsättning till 

sluttäckning av deponier enligt beräknat underlag till 39 040 000 kronor. 

Ursprungligt underlag grundade sig på kostnader beräknade av Avfall östra 

Skaraborg och granskade av konsultbolaget WSP på uppdrag av Kommun-

styrelsen. En revidering av avsättningen gjordes i bokslutet 2020  enligt 

beslut §121/2020 då nämnden tog ett nytt beslut om revidering av 

avsättningen då en ny kalkyl gjorts.  

Kvar av avsättningen är idag cirka 32 916 477 kronor då medel har för-

brukats under åren 2019-2021. En ny beräkning av kvarvarande kostnader 

för sluttäckning av deponin har gjorts, för att få reda på hur stor avsättningen 

bör vara till bokslutet 2021-12-31. 

Enligt uppdaterad kalkyl föreslås att avsättningen i balansräkningen justeras 

till 33 540 000 kronor. Avsättningen bör justeras med 623 523 kr i bokslutet 

för att kunna möta kommande kostnader för sluttäckningen.  

 

(tkr) Ingående 

balans

Förändring 

under året Avsättning

Utgående 

balans

2018 3 926 -1 337 36 451 39 040

2019 39 040 -2 298 36 742

2020 36 742 -2 871 4 146 38 017

2021 38 017 -5 101 624 33 540  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-18      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Bitr. VA-chef            
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§ 17 Dnr 2022/00008  

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      
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§ 18 Dnr 2022/00009  

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

 1Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna     
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§ 19 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlignarna.      

Bakgrund 

Christopher Münch (SD) undrar vem som tar kostnaden för larm på 

Högstadium Centrum. Det är stora kostnader för kommunen.     
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 15:20 
Ajournering 14:45 – 15:03 


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


Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 


Ersättare 


 


Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom  
Monica Busk, controller §§ 11 - 13 
Marcus Boström, fastighetschef §§ 11 - 13 
Jan Aurén, biträdande förvaltningschef §§ 11 – 13 
Adela Kapetanovic §§ 11 - 16 
Fredrik Johansson, gatuchef  
Solveig Pettersson, städchef ( deltog digitalt ) 
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Ordförande Vanja Wallemyr 


Justerare  Johanna Svensson 
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§ 11 Dnr 2022/00007  


Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningschef informerar om Covid-19 situationen på förvaltningen.  


Information kring kommunens vattenförråd.  


Diskussion och information om kommunens skyddsrum.  


Fastighetschefen informerar om lekplatsbesiktningar på kommunens skolor 


och förskolor. Man kan se att det finns ett stort underhållsbehov, man har 


börjat arbetet med åtgärder på sju stycken lekplatser.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskott § 8/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-07       


     







 


Tekniska nämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


4 (15) 


Sammanträdesdatum 


2022-02-28 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 12 Dnr 2022/00011  


Information från förtroendevalda 


Tekniska nämndens beslut 


1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


Bakgrund 


Vanja Wallemyr (C) informerar om att hon påbörjat verksamhetsbesök och 


har varit ute i Odensberg och besökt nya skolan.  
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§ 13 Dnr 2022/00013  


Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 
2021 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen 2021 och 


översänder den till kommunstyrelsen. 


2 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt bifogat dokument, 


investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 


Sammanfattning 


Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 


2021 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 


Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning. Rapporten 


redovisar även måluppfyllelsen för nämnden  


Bakgrund 


Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 


utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 


och ekonomisk tilldelning genom budget.   


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


olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 


vision och mål ut till verksamheternas praktiska arbete.  


Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom 


uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 


Förvaltningen redovisar i denna verksamhetsredovisning hur alla 


avdelningar tillsammans på olika sätt bidragit till förvaltningens 


måluppfyllnad utifrån gällande verksamhetsplan. Här redovisas även de 


kommunikativa indikatorerna för året.  


Under detta pandemiår har några delmål varit svåra att uppnå, utifrån att det 


inte har varit möjligt att arbeta på vanligt sätt. Förvaltningen har dock varit 


duktig på att hitta nya arbetssätt och metoder för att komma runt vissa 


hinder. Detta för att kunna leverera bra service och bemötande till våra 


medborgare och medarbetare i andra verksamheter.  


Utmaningar finns i våra verksamheter på olika sätt och förvaltningen har 


tagit sig an dem och arbetar med lösningar både på kort och lång sikt, i 


samverkan mellan avdelningar och förvaltningar och även med hjälp av nya 


tekniska lösningar.  
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Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2021 och flerårsplan 


för åren 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-


2023. 


Driftsramen för tekniska nämndens skattefinansierade delar har fördelats ut 


mellan avdelningarna, och ramarna har räknats upp med en kostnadsnivå 


samt minskats då avtal för moduler i Kinnarp och på Vindängen har sagts 


upp.  


Kompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor på 


Fåraberget och Marjarp. Besparingskrav på 7,0 miljoner kronor har fördelats 


mellan avdelningarna.  


VA-avdelningen finansieras via taxor. 


Förvaltningens bedömning 


Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 


alla fyra mål i olika hög grad. Förvaltningen har gjort en egen skattning av 


sitt arbete under det gångna året. Skattningen har gjorts utifrån skalan; 


Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 


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


är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 


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


förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 


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


är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket 


god. 


För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 


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


bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket god. 


Nämnden bör göra en egen bedömning av måluppfyllelsegraden. 


Resultatet för de skattefinansierade verksamheterna är 192,6 miljoner 


kronor, vilket är 104 % av budgeten. En avvikelse mot budget med -7,4 


miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av en engångs-


kostnad för rivning av Stenstorpsskolan. 


VA-verksamheten visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. VA-fonden är 


negativ och är vid ingången av år 2022 -1,9 miljoner kronor. VA-taxan för 


kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet. 


Biogasverksamhetens resultat är -4,7 miljoner kronor jämfört mot budget.  


Ett antal investeringsprojekt har pågått under året och de två projekten som 


överstiger 5 miljoner kronor och som färdigställts under 2021 redovisas i 


slutrapporter. Slutrapporterna bifogas verksamhetsredovisningen och är: 
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 Investeringsprojekt Ranliden 


 Investeringsprojekt Rötkammare och efterrötkammare 


             


Investeringar för den skattefinansierade verksamheten har 128,0 av 374,5 


miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som 


behöver ombudgeteras till år 2022 är 23,6 miljoner kronor. 


VA-verksamheten har utfört investeringar för 30,8 miljoner kronor av totalt 


46,8 miljoner kronor. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver 


ombudgeteras till år 2022 är 8,0 miljoner kronor. 


Biogasverksamheten har 2021 använt 3,3 miljoner kronor av totalt 


budgeterade 2,5 miljoner kronor.  


Totalt behöver 31,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att färdig-


ställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VA-verksamheten. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 9/2022 


Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-08 


Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2021 


Slutredovisning projekt över 5 miljoner kronor 


Sammanställning över ombudgeteringar till 2022 


Blanketter för ombudgetering av investeringsmedel 22021      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Förvaltningsekonom 


Controller            
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§ 14 Dnr 2022/00048  


Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings 
kommun 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten ”Utredning allmänna 


grill- och mötesplatser” och att rapporten överlämnas för beredning inför 


budget 2023.       


2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 


märka ut allmänna grill- och mötesplatser digitalt på Falköpingskartan på 


kommunens hemsida och uppdatera kartan vid behov.   


Sammanfattning 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 


motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 


över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 


Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 


uppdrag att utreda ärendet.       


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 


motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 


över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 


Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 


uppdrag att utreda ärendet.  


Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 


en nulägesanalys under 2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 


hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga 


grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 


sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för 


framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan 


förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma 


att revideras vid eventuella förändringar i beslut. 


Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i tekniska 


nämnden och Kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut 2021. 


Efter nämndernas beslut går utredningen sedan vidare till 


kommunfullmäktige för beslut om antagande och som underlag för budget 


2023-2025. 
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Förvaltningens bedömning 


För att kunna öka antalet tillgängliga grill- och mötesplatser i Falköpings 


kommun krävs en del nyinvesteringar. Utrymme till detta finns inte i 


befintliga ramar utan kräver en ramförändring inför 2023.  


  


Finansiering 


Rapporten beskriver vilka medel som behövs för att finansiera förslaget 


fördelat på respektive nämnd för budget 2023. 


Nyinvesteringar och planerat underhåll/reinvesteringar 2023  


Nyinvestering: Totalt 10 stycken, a´ 90 000 kronor/grillplats. 


Planerat underhåll/reinvestering: Totalt 11 stycken a´ 50 000 


kronor/grillplats 


Totalt: 1 450 000 kronor, pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför 


arbetet 


Drift- och löpande underhåll 2023 och framåt 


Tekniska nämnden: 162 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 


Kultur- och fritidsnämnden: 100 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 


Totalt: 262 000 kronor    


Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-23 


Utredning om allmänna grill- och mötesplatser 


Kommunfullmäktige § 93/2021      


  


 


Paragrafen skickas till  
Gatuchef 


Verksamhetschef Bad & Fritid 


Kommunstyrelsen + utredning            
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§ 15 Dnr 2022/00049  


Revidering av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 


föreslagen revidering av verksamhetsområde gällande Stenstorps samhälle.  


Sammanfattning 


Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp sker en gång per 


år. Vid revideringen utökas verksamhetsområde för att följa och möjliggöra 


kommunens expandering och exploatering.  


Bakgrund 


Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett  


geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhanda-


hålla tjänster för vatten och avlopp. Vattentjänsterna som kommunen 


tillhandaåller inom verksamhetsområdet kan vara dricksvatten, spillvatten 


och dagvatten. Inom ett verksamhetsområde kommunen kan tillhandhålla ett 


eller flera vattentjänster.  


Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga verksam-


hetsområden för att verkställa detaljplaner och där VA-huvudmannen 


bedömer att det finns behov av justering.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 


hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-


försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 


blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde 


inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till 


att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-


hetsområdet genom en allmän VA-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att 


av ett beslut om allmän VA-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå 


vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  


Finansiering 


Utökning av verksamhetsområdet innebär kostnader för anslutning av en 


fastighet som tas ut på VA avdelningens investeringsbudget och som delvis 


kommer täckas av anslutningsavgiften.  
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Beslutsgång 


Arbetsutskottet § 10/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-01 


Karta över revidering av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten 


och dagvatten i Stenstorp.   


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


VA-chef            
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§ 16 Dnr 2022/00057  


Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa justerat belopp för avsättningen 


till sluttäckning av deponier till 33 540 000 kronor. Detta beslut överlämnas 


till beredningen av kommunens bokslut per 2021-12-31.      


Bakgrund 


Tekniska nämnden beslutade enligt §129/2018 att fastställa avsättning till 


sluttäckning av deponier enligt beräknat underlag till 39 040 000 kronor. 


Ursprungligt underlag grundade sig på kostnader beräknade av Avfall östra 


Skaraborg och granskade av konsultbolaget WSP på uppdrag av Kommun-


styrelsen. En revidering av avsättningen gjordes i bokslutet 2020  enligt 


beslut §121/2020 då nämnden tog ett nytt beslut om revidering av 


avsättningen då en ny kalkyl gjorts.  


Kvar av avsättningen är idag cirka 32 916 477 kronor då medel har för-


brukats under åren 2019-2021. En ny beräkning av kvarvarande kostnader 


för sluttäckning av deponin har gjorts, för att få reda på hur stor avsättningen 


bör vara till bokslutet 2021-12-31. 


Enligt uppdaterad kalkyl föreslås att avsättningen i balansräkningen justeras 


till 33 540 000 kronor. Avsättningen bör justeras med 623 523 kr i bokslutet 


för att kunna möta kommande kostnader för sluttäckningen.  


 


(tkr) Ingående 


balans


Förändring 


under året Avsättning


Utgående 


balans


2018 3 926 -1 337 36 451 39 040


2019 39 040 -2 298 36 742


2020 36 742 -2 871 4 146 38 017


2021 38 017 -5 101 624 33 540  


      


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-18      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Bitr. VA-chef            
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§ 17 Dnr 2022/00008  


Delegationsbeslut 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      
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§ 18 Dnr 2022/00009  


Anmälningsärenden 2022 


Tekniska nämndens beslut 


 1Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna     
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§ 19 Dnr 2022/00012  


Övriga frågor 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlignarna.      


Bakgrund 


Christopher Münch (SD) undrar vem som tar kostnaden för larm på 


Högstadium Centrum. Det är stora kostnader för kommunen.     
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