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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-14:25 

Beslutande Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Monica Janzon (S) tj. gör. ers. 
Eva-Marie Brorsson (C) tj. gör. ers. 
Andreas Möller (KD) 
Johan Aldén (C) tj. gör. ers. 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 

 

Ersättare 

 

Henrik Sjöberg (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Marcus Boström, fastighetschef 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
Adela Kapetanovic, VA-chef § 20 
Thérese Broman, trafikingenjör § 20 
Monica Busk, controller § 24 

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 20-27 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Justeringsdatum 2022-03-23 

Anslaget är uppsatt  2022-03-24 – 2022-04-15  

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Anna-Karin Andersson 
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§ 20 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. 

Förvaltningschef informerar om den pågående översynen av den politiska 

organisationen. 

Förvaltningschef informerar om att från och med den 1 april tillträder 

Fredrik Johansson som bitr. förvaltningschef. 

Fastighetschef informerar om kommunens skyddsrum.  

Fastighetschef informerar om arbetet med översyn av lekplatser, det 

beräknas lyftas på nämnden i maj. 

VA-chef informerar om reserv- och nödvattenplanering.  

Trafikingenjör informerar om Riktlinjer för vandringsleder i Falköpings 

kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 12/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-08 

Riktlinjer för Falköpings Kommun 
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§ 21 Dnr 2022/00011  

Information från förtroendevalda 

Under punkten fanns inget att rapportera.    
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§ 22 Dnr 2022/00067  

Brandskyddsåtgärder i vårdbyggnader 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att starta 

förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och 

LSS-boenden. 

2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering tas ur fastighetsavdelningens 

driftsbudget.  

Sammanfattning 

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader har med tiden skärpts. 

Tillsynsmyndigheten har även börjat ställa krav på bättre brandskydd i redan 

uppförda vårdbyggnader. Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju 

LSS-boenden. 

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet avseende brandskydds-

åtgärder samt möjliggöra en god planering ser fastighetsavdelningen ett 

behov av att under 2022 utföra förstudier på kommunägda äldreboenden och 

LSS-boenden. Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Tekniska 

nämnden har inte budget för att utföra aktuella förstudier.  

Bakgrund 

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader för behovsprövade 

särskilda boenden har med tiden skärpts och sedan 2012 har det enligt bygg-

reglerna varit krav på boendesprinkler. Detta för att stärka brandskyddet för 

de personer som har begränsade möjligheter att själva kunna utrymma vid 

händelse av brand. Kraven har också skärpts gällande brandteknisk lösning 

för ventilation samt att max åtta boenderum får finnas inom samma brandcell 

där boenderum saknar dörrstängare.  

Vid tillsyn ställs i regel inte högre krav på brandskyddet om det inte före-

ligger särskilda omständigheter. Tillsynsmyndigheten har identifierat vård-

byggnader för behovsprövade särskilda boenden som en särskild risk och 

krav på bättre brandskydd än då byggnaden uppfördes har börjat ställas på 

dessa byggnader.  

Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden som är 

byggda enligt äldre byggregler och som inte är ombyggda och modernis-

erade enligt nu gällande byggregler gällande brandskydd. 

Dessa vårdbyggnader behöver utredas för att säkerställa: 

 Ett mer likvärdig brandskydd för boenden i kommunens fastigheter. 

 En stor förbättring av brandskyddet för boenden i berörda fastigheter. 
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 En stor förbättring av brandskyddet mot stora egendomsskador för 

kommunen. 

 Att risken för att behöva utföra kostsamma ombyggnationer med kort 

framförhållning på grund av föreläggande från utförd tillsyn enligt 

lagen om skydd mot olyckor för berörda lokaler minimeras.   

 Att underhållsåtgärder planeras med hänsyn till brandskyddsåtgärder. 

Kostnaden för aktuella förstudier beräknas till cirka 300 000 kronor. De 

behov av brandskyddsåtgärder som framkommer i förstudierna kan med för-

del genomföras över ett antal år för att få en fördelning av investeringskost-

naden över tid samt en jämnare arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.  

Fastighetsavdelningen har en löpande dialog med Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg som är tillsynsmyndighet för brandskydd. 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att kommunens som fastighetsägare bör 

uppfylla dagens kravnivå gällande brandskydd på vårdbyggnader för behovs-

prövade särskilda boenden. 

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet samt möjliggöra en god 

planering bör fastighetsavdelningen under 2022 utföra förstudier avseende 

brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.  

Förvaltningen föreslår att finansiering tas ur fastighetsavdelningens drifts-

budget.  

Finansiering 

Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor.  

Finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet §13/2022 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Skrivelse från Samhällsskydd mellersta Skaraborg      

  

Paragrafen skickas till  
Marcus  Boström, fastighetschef 

Richard Lööv, projektledare            
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§ 23 Dnr 2022/00068  

Seniorboende Floby Vårdcentrum 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att ge 

Falköpings Hyresbostäder i uppdrag att  hyra ut bostadslägenheterna på 

Storgatan 53 i Floby som seniorboende. 

2 Tekniska nämnden beslutar att de ekonomiska konsekvenserna ska åter-

rapporteras till nämnden efter två år.  

Sammanfattning 

I Floby vårdcentrum finns 40 lägenheter som fram till 2020 var service-

lägenheter vilket är en särskild boendeform för äldre.  

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en 

särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 

2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och hyrs numera ut 

utan biståndsbedömning. Detta innebär att personer i alla åldrar har 

möjlighet att hyra lägenheterna. 

Vissa av de äldre hyresgästerna känner idag en otrygghet i sitt boende. 

Frågan om att klassa lägenheterna som seniorboende och därmed endast hyra 

ut dem till hyresgäster 55 år eller äldre har därför blivit aktuell.  

En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.  

Bakgrund 

I Floby vårdcentrum, Storgatan 53 i Floby,  inryms äldreboende, hemtjänst-

lokaler, tandvård, rehab och 40 bostadslägenheter.  

Lägenheterna var fram till 2020 servicelägenheter. Servicelägenheter tillkom 

på 1980-talet och i början av 1990-talet som ett alternativ till dåtidens 

ålderdomshem. Bostäderna var tillgänglighetsanpassade och service till 

behövande skedde genom hemtjänst. Uthyrning var biståndsbedömt och 

hanterades av socialförvaltningen. 

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en 

särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 

2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och uthyrnings-

administrationen hamnade hos fastighetsavdelningen.  

Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för 

kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen saknar resurser för att 

sköta uthyrningsadministration så som kontraktsskrivning, köhantering, 

visningar, besiktningar med mera för 40 bostadslägenheter. Ett blockhyre-
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savtal omfattande de 40 lägenheterna tecknades därför med Falköpings 

hyresbostäder som har system och organisation för uthyrning av bostäder.  

De flesta av de som idag bor i lägenheterna är äldre personer som flyttade dit 

när lägenheterna var servicelägenheter. En del av de boende har också 

anhöriga som bor på Floby äldreboende. Falköpings hyresbostäder får in 

klagomål på störningar och upplever att de äldre känner en oro kring sitt 

boende. Man har därför ställt frågan till fastighetsavdelningen om att hyra ut 

lägenheterna som seniorboende, vilket innebär att nya hyresgäster måste ha 

en minimiålder på 55 år. 

I hyresavtalet med Falköpings Hyresbostäder står fastighetsavdelningen för 

kostnader för underhåll av lägenheterna samt eventuella tomhyror. 

Tomhyrorna under 2021 uppgick till 97 312 kronor och planerat underhåll 

till 173 059 kronor.  

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att för att skapa en trygghet för de äldre 

hyresgästerna i Floby vårdcentrum bör lägenheterna klassas om till senior-

boende och fortsättningsvis endast hyras ut till hyresgäster 55 år eller äldre.  

Det finns en risk för att kostnaden för tomhyror ökar om lägenheterna över-

går till seniorboende. Bedömningen är dock att seniorboenden har  mindre 

omflyttning och därmed en lägre underhållskostnad som bör kompensera för 

viss del av en eventuell ökning av tomhyror. Likaså bedöms ett minskat antal 

störningsärenden innebära en minskad kostnad för fastighetsskötsel. 

En utvärdering de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.  

Finansiering 

Kostnaden för tomhyror belastar fastighetsavdelningens driftsbudget. 

De ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas efter två år. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 14/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 

  

 

Paragrafen skickas till  
Marcus Boström, fastighetschef 

Johan Olsson, förvaltare 

Cecilia Nordh, lokalstrateg 
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§ 24 Dnr 2022/00052  

Internkontrollplan tekniska nämnden 2021, uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner internkontrollsrapporten per den 31 

december 2021 för internkontrollplan 2021.      

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar en uppföljning per den 31 december av intern-

kontrollplanen för år 2021.  

Uppföljningen består av totalt 21 olika kontrollpunkter. Av de 21 punkterna 

har kontroll inte kunnat göras av de två kommunövergripande punkterna 

Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgifts-

biträdesavtal. 

Punkten om leverantörstrohet, som görs av kommunens inköpssamordnare, 

har inte kunnat följas upp ännu då den kommunövergripande samman-

ställningen för 2021, som tekniska nämnden är en del av, ännu inte är klar. 

För punkten om personuppgiftsbiträdesavtal, som det var tänkt att 

kommunens dataskyddsombud skulle utföra, görs ingen kontroll alls. Detta 

beror på att dataskyddsombudet ska vara oberoende och inte får ta emot 

instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter (artikel 38 

dataskyddsförordningen). 

En punkt som utmärker sig är kontrollen av nyckelhanteringen ute hos verk-

samheterna. Det har visat sig att ordningen ute i verksamheterna är 

varierande. Till stor del kan detta förklaras av bristande rutiner bakåt i tiden 

både hos verksamheten men även hos fastighetsavdelningen, speciellt vad 

det gäller hanteringen av förkomna nycklar. Det är därför av stor vikt att det 

påbörjade arbetet med att byta ut gamla låssystem till moderna får fortskrida. 

De flesta av kontrollerna resulterar i ingen eller mycket liten åtgärd/ för-

ändring. Endast en av kontrollerna har resulterat i en lite större åtgärd. De 

mobila reservkraftaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av 

de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de 

kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg      

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska för varje år anta en internkontrollplan som sedan ska 

följas upp. Detta är en uppföljning av 2021 års internkontrollplan.      
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Förvaltningens bedömning 

Alla avdelningar har inkommit med rapporter för de punkter som de ansvarar 

för i internkontrollplanen. På de ställen där åtgärder eller förändringar har 

bedömts nödvändiga har sådana preciserats. I de flesta fall är åtgärden eller 

förändringen av mindre art och hanteras relativt enkelt alternativt att ingen 

åtgärd behövs.  

En punkt, nyckelhantering mot verksamhet, har påvisat att medelstill-

delningen för uppgradering av lås- och nyckelhantering för våra fastigheter 

kan komma att behöva en översyn för att det ska gå att komma tillrätta med 

problemen.  

De mobila aggregaten behöver bytas ut men en flytt av ansvaret för dessa 

diskuteras och ett utbyte av dessa bör göras av den mottagande förvaltningen 

som då får bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de ska ha och även 

vilket antal det ska vara.        

Finansiering 

De beskrivna/föreslagna åtgärderna som nämns i rapporten ryms i de flesta 

fall inom ram.  

En punkt vars åtgärder inte ryms inom befintlig ram är punkten värme-

försörjning där de mobila reservaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta 

placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder 

på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Detta 

innebär att även beslutet om att byta ut dem till nya aggregat överflyttas till 

dem. De får då möjligheten att själva bedöma vilken kapacitet och 

beskaffenhet de behöver på aggregaten och hur många de ska vara. 

En punkt som kan komma att behöva en översyn av medelstilldelningen 

framöver är lås och nyckelhanteringen av våra fastigheter där historiska 

brister har påvisats och behovet av en konvertering till modernare låssystem 

har tydliggjorts.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 15/2022 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02 

Rapport utifrån Internkontrollplan 2021Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Avdelningschefer 

Controller 
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§ 25 Dnr 2022/00009  

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       
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§ 26 Dnr 2022/00008  

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

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

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Johanna Svensson (S) frågar om Plantis, lokalstrateg informerar om att de 

nya ägarna har köpt bolaget med aktuellt hyresavtal.  

Johanna Svensson (S) undrar över hur kommunen arbetar med att stärka 

skolmatens betydelse ur ett folkhälsoperspektiv? Regionen har ett pågående 

projekt om Känslan för mat och prat. Frågan tas med till kostchef.   

Johanna Svensson (S) frågar angående Sam Jubrant (KD) fråga på 

arbetsutskottet om hemtjänst och parkeringssituation. Det är en 

verksamhetsfråga.    
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-14:25 


Beslutande Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Monica Janzon (S) tj. gör. ers. 
Eva-Marie Brorsson (C) tj. gör. ers. 
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Johan Aldén (C) tj. gör. ers. 
Christopher Münch (SD) 
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Kenneth Johansson (S) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 
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Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
Adela Kapetanovic, VA-chef § 20 
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Monica Busk, controller § 24 
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§ 20 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. 


Förvaltningschef informerar om den pågående översynen av den politiska 


organisationen. 


Förvaltningschef informerar om att från och med den 1 april tillträder 


Fredrik Johansson som bitr. förvaltningschef. 


Fastighetschef informerar om kommunens skyddsrum.  


Fastighetschef informerar om arbetet med översyn av lekplatser, det 


beräknas lyftas på nämnden i maj. 


VA-chef informerar om reserv- och nödvattenplanering.  


Trafikingenjör informerar om Riktlinjer för vandringsleder i Falköpings 


kommun.  


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 12/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-08 


Riktlinjer för Falköpings Kommun 
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§ 21 Dnr 2022/00011  


Information från förtroendevalda 


Under punkten fanns inget att rapportera.    
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§ 22 Dnr 2022/00067  


Brandskyddsåtgärder i vårdbyggnader 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att starta 


förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och 


LSS-boenden. 


2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering tas ur fastighetsavdelningens 


driftsbudget.  


Sammanfattning 


Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader har med tiden skärpts. 


Tillsynsmyndigheten har även börjat ställa krav på bättre brandskydd i redan 


uppförda vårdbyggnader. Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju 


LSS-boenden. 


För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet avseende brandskydds-


åtgärder samt möjliggöra en god planering ser fastighetsavdelningen ett 


behov av att under 2022 utföra förstudier på kommunägda äldreboenden och 


LSS-boenden. Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Tekniska 


nämnden har inte budget för att utföra aktuella förstudier.  


Bakgrund 


Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader för behovsprövade 


särskilda boenden har med tiden skärpts och sedan 2012 har det enligt bygg-


reglerna varit krav på boendesprinkler. Detta för att stärka brandskyddet för 


de personer som har begränsade möjligheter att själva kunna utrymma vid 


händelse av brand. Kraven har också skärpts gällande brandteknisk lösning 


för ventilation samt att max åtta boenderum får finnas inom samma brandcell 


där boenderum saknar dörrstängare.  


Vid tillsyn ställs i regel inte högre krav på brandskyddet om det inte före-


ligger särskilda omständigheter. Tillsynsmyndigheten har identifierat vård-


byggnader för behovsprövade särskilda boenden som en särskild risk och 


krav på bättre brandskydd än då byggnaden uppfördes har börjat ställas på 


dessa byggnader.  


Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden som är 


byggda enligt äldre byggregler och som inte är ombyggda och modernis-


erade enligt nu gällande byggregler gällande brandskydd. 


Dessa vårdbyggnader behöver utredas för att säkerställa: 


 Ett mer likvärdig brandskydd för boenden i kommunens fastigheter. 


 En stor förbättring av brandskyddet för boenden i berörda fastigheter. 
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 En stor förbättring av brandskyddet mot stora egendomsskador för 


kommunen. 


 Att risken för att behöva utföra kostsamma ombyggnationer med kort 


framförhållning på grund av föreläggande från utförd tillsyn enligt 


lagen om skydd mot olyckor för berörda lokaler minimeras.   


 Att underhållsåtgärder planeras med hänsyn till brandskyddsåtgärder. 


Kostnaden för aktuella förstudier beräknas till cirka 300 000 kronor. De 


behov av brandskyddsåtgärder som framkommer i förstudierna kan med för-


del genomföras över ett antal år för att få en fördelning av investeringskost-


naden över tid samt en jämnare arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.  


Fastighetsavdelningen har en löpande dialog med Samhällsskydd mellersta 


Skaraborg som är tillsynsmyndighet för brandskydd. 


Förvaltningens bedömning 


Det är förvaltningens bedömning att kommunens som fastighetsägare bör 


uppfylla dagens kravnivå gällande brandskydd på vårdbyggnader för behovs-


prövade särskilda boenden. 


För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet samt möjliggöra en god 


planering bör fastighetsavdelningen under 2022 utföra förstudier avseende 


brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.  


Förvaltningen föreslår att finansiering tas ur fastighetsavdelningens drifts-


budget.  


Finansiering 


Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor.  


Finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet §13/2022 


Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-07 


Skrivelse från Samhällsskydd mellersta Skaraborg      


  


Paragrafen skickas till  
Marcus  Boström, fastighetschef 


Richard Lööv, projektledare            
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§ 23 Dnr 2022/00068  


Seniorboende Floby Vårdcentrum 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att ge 


Falköpings Hyresbostäder i uppdrag att  hyra ut bostadslägenheterna på 


Storgatan 53 i Floby som seniorboende. 


2 Tekniska nämnden beslutar att de ekonomiska konsekvenserna ska åter-


rapporteras till nämnden efter två år.  


Sammanfattning 


I Floby vårdcentrum finns 40 lägenheter som fram till 2020 var service-


lägenheter vilket är en särskild boendeform för äldre.  


Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en 


särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 


2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och hyrs numera ut 


utan biståndsbedömning. Detta innebär att personer i alla åldrar har 


möjlighet att hyra lägenheterna. 


Vissa av de äldre hyresgästerna känner idag en otrygghet i sitt boende. 


Frågan om att klassa lägenheterna som seniorboende och därmed endast hyra 


ut dem till hyresgäster 55 år eller äldre har därför blivit aktuell.  


En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.  


Bakgrund 


I Floby vårdcentrum, Storgatan 53 i Floby,  inryms äldreboende, hemtjänst-


lokaler, tandvård, rehab och 40 bostadslägenheter.  


Lägenheterna var fram till 2020 servicelägenheter. Servicelägenheter tillkom 


på 1980-talet och i början av 1990-talet som ett alternativ till dåtidens 


ålderdomshem. Bostäderna var tillgänglighetsanpassade och service till 


behövande skedde genom hemtjänst. Uthyrning var biståndsbedömt och 


hanterades av socialförvaltningen. 


Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en 


särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 


2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och uthyrnings-


administrationen hamnade hos fastighetsavdelningen.  


Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för 


kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen saknar resurser för att 


sköta uthyrningsadministration så som kontraktsskrivning, köhantering, 


visningar, besiktningar med mera för 40 bostadslägenheter. Ett blockhyre-
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savtal omfattande de 40 lägenheterna tecknades därför med Falköpings 


hyresbostäder som har system och organisation för uthyrning av bostäder.  


De flesta av de som idag bor i lägenheterna är äldre personer som flyttade dit 


när lägenheterna var servicelägenheter. En del av de boende har också 


anhöriga som bor på Floby äldreboende. Falköpings hyresbostäder får in 


klagomål på störningar och upplever att de äldre känner en oro kring sitt 


boende. Man har därför ställt frågan till fastighetsavdelningen om att hyra ut 


lägenheterna som seniorboende, vilket innebär att nya hyresgäster måste ha 


en minimiålder på 55 år. 


I hyresavtalet med Falköpings Hyresbostäder står fastighetsavdelningen för 


kostnader för underhåll av lägenheterna samt eventuella tomhyror. 


Tomhyrorna under 2021 uppgick till 97 312 kronor och planerat underhåll 


till 173 059 kronor.  


Förvaltningens bedömning 


Det är förvaltningens bedömning att för att skapa en trygghet för de äldre 


hyresgästerna i Floby vårdcentrum bör lägenheterna klassas om till senior-


boende och fortsättningsvis endast hyras ut till hyresgäster 55 år eller äldre.  


Det finns en risk för att kostnaden för tomhyror ökar om lägenheterna över-


går till seniorboende. Bedömningen är dock att seniorboenden har  mindre 


omflyttning och därmed en lägre underhållskostnad som bör kompensera för 


viss del av en eventuell ökning av tomhyror. Likaså bedöms ett minskat antal 


störningsärenden innebära en minskad kostnad för fastighetsskötsel. 


En utvärdering de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.  


Finansiering 


Kostnaden för tomhyror belastar fastighetsavdelningens driftsbudget. 


De ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas efter två år. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 14/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 


  


 


Paragrafen skickas till  
Marcus Boström, fastighetschef 


Johan Olsson, förvaltare 


Cecilia Nordh, lokalstrateg 
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§ 24 Dnr 2022/00052  


Internkontrollplan tekniska nämnden 2021, uppföljning 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden godkänner internkontrollsrapporten per den 31 


december 2021 för internkontrollplan 2021.      


Sammanfattning 


Förvaltningen redovisar en uppföljning per den 31 december av intern-


kontrollplanen för år 2021.  


Uppföljningen består av totalt 21 olika kontrollpunkter. Av de 21 punkterna 


har kontroll inte kunnat göras av de två kommunövergripande punkterna 


Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgifts-


biträdesavtal. 


Punkten om leverantörstrohet, som görs av kommunens inköpssamordnare, 


har inte kunnat följas upp ännu då den kommunövergripande samman-


ställningen för 2021, som tekniska nämnden är en del av, ännu inte är klar. 


För punkten om personuppgiftsbiträdesavtal, som det var tänkt att 


kommunens dataskyddsombud skulle utföra, görs ingen kontroll alls. Detta 


beror på att dataskyddsombudet ska vara oberoende och inte får ta emot 


instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter (artikel 38 


dataskyddsförordningen). 


En punkt som utmärker sig är kontrollen av nyckelhanteringen ute hos verk-


samheterna. Det har visat sig att ordningen ute i verksamheterna är 


varierande. Till stor del kan detta förklaras av bristande rutiner bakåt i tiden 


både hos verksamheten men även hos fastighetsavdelningen, speciellt vad 


det gäller hanteringen av förkomna nycklar. Det är därför av stor vikt att det 


påbörjade arbetet med att byta ut gamla låssystem till moderna får fortskrida. 


De flesta av kontrollerna resulterar i ingen eller mycket liten åtgärd/ för-


ändring. Endast en av kontrollerna har resulterat i en lite större åtgärd. De 


mobila reservkraftaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av 


de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de 


kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg      


Bakgrund 


Tekniska nämnden ska för varje år anta en internkontrollplan som sedan ska 


följas upp. Detta är en uppföljning av 2021 års internkontrollplan.      
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Förvaltningens bedömning 


Alla avdelningar har inkommit med rapporter för de punkter som de ansvarar 


för i internkontrollplanen. På de ställen där åtgärder eller förändringar har 


bedömts nödvändiga har sådana preciserats. I de flesta fall är åtgärden eller 


förändringen av mindre art och hanteras relativt enkelt alternativt att ingen 


åtgärd behövs.  


En punkt, nyckelhantering mot verksamhet, har påvisat att medelstill-


delningen för uppgradering av lås- och nyckelhantering för våra fastigheter 


kan komma att behöva en översyn för att det ska gå att komma tillrätta med 


problemen.  


De mobila aggregaten behöver bytas ut men en flytt av ansvaret för dessa 


diskuteras och ett utbyte av dessa bör göras av den mottagande förvaltningen 


som då får bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de ska ha och även 


vilket antal det ska vara.        


Finansiering 


De beskrivna/föreslagna åtgärderna som nämns i rapporten ryms i de flesta 


fall inom ram.  


En punkt vars åtgärder inte ryms inom befintlig ram är punkten värme-


försörjning där de mobila reservaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta 


placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder 


på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Detta 


innebär att även beslutet om att byta ut dem till nya aggregat överflyttas till 


dem. De får då möjligheten att själva bedöma vilken kapacitet och 


beskaffenhet de behöver på aggregaten och hur många de ska vara. 


En punkt som kan komma att behöva en översyn av medelstilldelningen 


framöver är lås och nyckelhanteringen av våra fastigheter där historiska 


brister har påvisats och behovet av en konvertering till modernare låssystem 


har tydliggjorts.      


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 15/2022 


Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02 


Rapport utifrån Internkontrollplan 2021Samhällsbyggnadsförvaltningen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Avdelningschefer 


Controller 
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Justerarnas signaturer 


Justeras digitalt 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 25 Dnr 2022/00009  


Anmälningsärenden 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


    







 


Tekniska nämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


12 (13) 


Sammanträdesdatum 


2022-03-21 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Justeras digitalt 
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§ 26 Dnr 2022/00008  


Delegationsbeslut 2022 


Tekniska nämndens beslut 


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


Övriga frågor 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Johanna Svensson (S) frågar om Plantis, lokalstrateg informerar om att de 


nya ägarna har köpt bolaget med aktuellt hyresavtal.  


Johanna Svensson (S) undrar över hur kommunen arbetar med att stärka 


skolmatens betydelse ur ett folkhälsoperspektiv? Regionen har ett pågående 


projekt om Känslan för mat och prat. Frågan tas med till kostchef.   


Johanna Svensson (S) frågar angående Sam Jubrant (KD) fråga på 


arbetsutskottet om hemtjänst och parkeringssituation. Det är en 


verksamhetsfråga.    
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