
Signerat dokument

digital justering TN protokoll

Signerad 
text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Protokoll tekniska nämnd 2022-08-29.pdf
Size: 829598 byte
Hash value SHA256: 
285b07016a8c693582056d0b9a2e577779bcd9c0ddc1c1f20a75814b8521db50

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
VANJA WALLEMYR
Signerat med BankID 2022-09-05 08:25 Ref: ea91f499-f716-49d2-90d8-892b1b934c6f

JOHANNA SVENSSON
Signerat med BankID 2022-09-05 09:09 Ref: 9c6ff077-c0e8-4ada-884f-4e150d5c22c0

 V
W

, J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

46
95

08
92

9




 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (13) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15–14:54 

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 

 

Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 

Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Christer Carlsson (SD) 
Per Strömfeldt (M) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 67, 72 och 75 
Marcus Boström, fastighetschef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Monica Busk, controller 

Justerare Johanna Svensson (S) 

Underskrifter 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 67-75 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Justeringsdatum 2022-09-05 

Anslaget är uppsatt  2022-09-06-2022-09-27 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift  

 Sebastin Helin 
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§ 67 Dnr 2022/00007 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och 

covid-19. 

 Biträdande förvaltningschef informerar om överlämningsbangården. 

 Fastighetschef informerar om nytt förvaltningssystem Planima, 

implementering påbörjas under hösten 2022.   

 VA-chef informerar om miljörapport.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 43/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-15 
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§ 68 Dnr 2022/00011 

Information från förtroendevalda 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ingen ny information. 
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§ 69 Dnr 2022/00194 

Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022 
med åtgärdsplan 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden godkänner komplettering till verksamhetsrapport per 

30 april 2022 med åtgärdsplan, och beslutar att överlämna åtgärdsplanen 

till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Prognos efter första tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningen, på 7,9 miljoner kronor. Med anledning av det skall tekniska 

nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av 

åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

konstnadsnivåökningar ser förvaltningen svårigheter att inhämta den 

kostnadsökning som nu råder. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Vid 

genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag.  

Tekniska nämnden föreslås därför föreslå kommunstyrelsen att ta befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 44/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-16 

 Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med 

åtgärdsplan  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2022/00211 

Tekniska nämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 

åren 2023–2025 ,vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 31 

augusti 2022. I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter 

ingå med fokus på de två sista åren: 

 Nuläges-, omvärlds och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

Tekniska nämnden ska enligt den föreslagna ramen 2023 minska budgeten 

med 1,9 miljoner kronor. Ramen 2024 minskas med ytterligare 1,9 miljoner 

kronor och för år 2025 minskas ramen med 1,0 miljoner kronor. 

Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 

kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Nivån på 

kompensationen är beräknad efter tidigare förutsättningar och räcker inte till 

för att täcka dagens verkliga kostnadsnivåökningar. Nämnden har även  

kompenserats för drift av tillkommande ytor och för konsekvenser av några 

av de nya investeringar som tagits i bruk.   

Det oroliga världsläget i pandemins spår, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt.  

Den höga inflationen påverkar kostnader för både drift och investeringar 

inom tekniska nämnden. Driftsbudgeten och investeringsbudgeten urholkas 

och den redan föreslagna tilldelade ramen tillsammans med de fördelade 

besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den dagliga driften 

minskas och ambitionsnivån sänks.  

Förvaltningens avdelningar ser att det blir stora utmaningar framöver, i 

budgetunderlaget och i stycket om ekonomiska risker och osäkerheter tas 

detta upp. Exempel på detta, förutom kostnadsnivåökningar, är de beslutade 
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investeringsprojekten och dess påverkan på kapitalkostnaderna som kommer 

belasta driften. Några av projektens kommande kapitalkostnader är inte 

budgeterade och det kan röra sig om mer än fem miljoner kronor. 

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans under våren utarbetat en 

strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre 

personer i ekonomiskt bistånd. För att kunna göra detta och ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för att anställa en arbetsledare 

för ”gröna jobb”. Förvaltningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad ram 

från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbets-

kläder, maskiner och övrigt material och verktyg.  

VA 

En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär 

stora kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är 

fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. För att möta ökade 

kostnader och återställning av VA-fonden har kommunfullmäktige 

föreslagits höja brukningstaxan för 2023 med 10,0 %. Taxorna för 

kommande åren ska ses över för att få en långsiktig täckning av kostnaderna.  

Biogas 

Utredning pågår för planeringen av biogas och är i dagsläget oklar. Även 

denna verksamhet påverkas av ökade kostnadsnivåer. 

Förvaltningens förslag till beslut är att lämna ett underlag till budget-

beredningen. Förslaget utreder risker och ekonomiska konsekvenserna men 

leder inte till några direkta ekonomiska följder förrän beslut om flerårsplan 

2023-2025 tas i kommunfullmäktige den 28 november 2022.  

Risker och ekonomiska konsekvenser finns beskrivna i budgetunderlaget. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 45/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 

 Budgetunderlag för år 2023-2025 Tekniska nämnden 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 

Monica Busk, controller 
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§ 71 Dnr 2022/00192 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Riktlinje för 
solenergi på kommunala byggnader 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen riktlinje för 

solenergi på kommunala byggnader. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 

att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 

till privata energiproducenter. 

Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 

där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 

Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 

Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 

beredningar. I dokumentet lyfts det bland annat fram att tak inte ska 

arrenderas ut till privata energiproducenter. Investeringskostnaden för 

solenergi är hög och driftkostnaden låg. Kostnaden för energi kommer 

minska för kommunen om egenproducerad energi tillverkas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är genomförbart att 

arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 

ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda. Samhällsbyggnads-

förvaltningen är positiv till fortsatt satsning på solcellsproducerad el men i 

egen regi. Vidare har fastighetsavdelningen uppdraget att energieffektivisera 

kommunens fastigheter vilket en utbyggnad av egna ägda solceller bidrar till 

detta mål.  

Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 

för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är avgörande 

eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. Avskrivningstiden kan 

beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk förutsättning. 

Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 

nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 

reinvesteringar. 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 46/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-19 

 Riktlinje solenergi på kommunala byggnader 

 Delegationsbeslut om remiss om Riktlinje för solenergi på 

kommunala byggnader  

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2022/00214 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom den remitterade strategin 

och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Tekniska nämnden har inget att erinra mot den remitterade strategin och 

handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 47/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 

 Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog 

 Delegationsbeslut om remiss av strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2022/00008 

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

 Anmälan om delegationsbeslut augusti 2022 
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§ 74 Dnr 2022/00009 

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

 Anmälningsärenden till augusti 

 Inkommen skrivelse 
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§ 75 Dnr 2022/00012 

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Sam Jubrant (KD) lyfter problem med handikapparkeringarna, ofta är 

platserna upptagna av personer som inte är berättigade till platserna. Är det 

möjligt att ge trafikövervakaren utökad möjlighet för att kontrollera detta? 

Biträdande förvaltningschef tar med sig det. 

Christopher Münch (SD) frågar om ogräs vid bl.a. refuger, finns det någon 

strategi kring det?  Biträdande förvaltningschef informerar om att det finns 

en väl utarbetad strategi, men tyvärr saknas personal så det hinns inte med. 

Vanja Wallemyr (C) ber biträdande förvaltningschef informerar om den 

kommande ombyggnationen av första etappen av stadskärnan. 

Fastighetschef lämnar svar på inkommen fråga från Roland Wanner (MP) 

om insynsskydd i omklädningsrum på idrottsanläggningar och skolor.  

Barn och utbildning har sagt att de vill ha en helhetssyn på alla sina skolor 

och kommer troligtvis ha med underlag till den övergripande lokalgruppen 

för dessa åtgärder. Eventuella åtgärder påbörjas 2023 om finansiering finns. 

Johanna Svensson (S) frågar om processen kring Gröna Jobb. Processen 

kring detta kommer att presenteras i ett senare skede. 

Johanna Svensson (S) frågar om tillgång och eventuellt behov om ytterligare 

parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrum runt torgen, Köttorget, 

Trätorget med flera. Svaret är att den nyttjandegrad som idag förekommer 

inte verkar finnas behov av förstärkning av fler parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 48/2022 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15–14:54 


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 


 


Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 


Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Christer Carlsson (SD) 
Per Strömfeldt (M) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 67, 72 och 75 
Marcus Boström, fastighetschef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Monica Busk, controller 


Justerare Johanna Svensson (S) 


Underskrifter 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 67-75 


Ordförande Vanja Wallemyr 


Justerare  Johanna Svensson 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Tekniska nämnden 


Sammanträdesdatum 2022-08-29 


Justeringsdatum 2022-09-05 


Anslaget är uppsatt  2022-09-06-2022-09-27 


Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 


Underskrift  


 Sebastin Helin 
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§ 67 Dnr 2022/00007 


Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och 


covid-19. 


 Biträdande förvaltningschef informerar om överlämningsbangården. 


 Fastighetschef informerar om nytt förvaltningssystem Planima, 


implementering påbörjas under hösten 2022.   


 VA-chef informerar om miljörapport.  


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 43/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-15 
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§ 68 Dnr 2022/00011 


Information från förtroendevalda 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Sammanfattning 


Ingen ny information. 
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§ 69 Dnr 2022/00194 


Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022 
med åtgärdsplan 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden godkänner komplettering till verksamhetsrapport per 


30 april 2022 med åtgärdsplan, och beslutar att överlämna åtgärdsplanen 


till kommunstyrelsen. 


Sammanfattning 


Prognos efter första tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-


förvaltningen, på 7,9 miljoner kronor. Med anledning av det skall tekniska 


nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av 


åtgärder för att bromsa kostnaderna. 


Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 


konstnadsnivåökningar ser förvaltningen svårigheter att inhämta den 


kostnadsökning som nu råder. 


Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Vid 


genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 


avdelningarnas uppdrag.  


Tekniska nämnden föreslås därför föreslå kommunstyrelsen att ta befarad 


avvikelse i kommunens bokslut. 


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 44/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-16 


 Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med 


åtgärdsplan  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2022/00211 


Tekniska nämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 


budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 


åren 2023–2025 ,vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 31 


augusti 2022. I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter 


ingå med fokus på de två sista åren: 


 Nuläges-, omvärlds och målanalys 


 Verksamhetsförändringar 


 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 


 Personalunderlag 


 Investeringsunderlag 


 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 


Tekniska nämnden ska enligt den föreslagna ramen 2023 minska budgeten 


med 1,9 miljoner kronor. Ramen 2024 minskas med ytterligare 1,9 miljoner 


kronor och för år 2025 minskas ramen med 1,0 miljoner kronor. 


Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 


kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Nivån på 


kompensationen är beräknad efter tidigare förutsättningar och räcker inte till 


för att täcka dagens verkliga kostnadsnivåökningar. Nämnden har även  


kompenserats för drift av tillkommande ytor och för konsekvenser av några 


av de nya investeringar som tagits i bruk.   


Det oroliga världsläget i pandemins spår, krigsläget i Ukraina och 


omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 


verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 


stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 


Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt.  


Den höga inflationen påverkar kostnader för både drift och investeringar 


inom tekniska nämnden. Driftsbudgeten och investeringsbudgeten urholkas 


och den redan föreslagna tilldelade ramen tillsammans med de fördelade 


besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den dagliga driften 


minskas och ambitionsnivån sänks.  


Förvaltningens avdelningar ser att det blir stora utmaningar framöver, i 


budgetunderlaget och i stycket om ekonomiska risker och osäkerheter tas 


detta upp. Exempel på detta, förutom kostnadsnivåökningar, är de beslutade 
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investeringsprojekten och dess påverkan på kapitalkostnaderna som kommer 


belasta driften. Några av projektens kommande kapitalkostnader är inte 


budgeterade och det kan röra sig om mer än fem miljoner kronor. 


I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 


tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 


egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 


innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 


olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 


kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 


Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 


Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans under våren utarbetat en 


strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre 


personer i ekonomiskt bistånd. För att kunna göra detta och ta emot fler så 


ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för att anställa en arbetsledare 


för ”gröna jobb”. Förvaltningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad ram 


från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbets-


kläder, maskiner och övrigt material och verktyg.  


VA 


En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär 


stora kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är 


fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. För att möta ökade 


kostnader och återställning av VA-fonden har kommunfullmäktige 


föreslagits höja brukningstaxan för 2023 med 10,0 %. Taxorna för 


kommande åren ska ses över för att få en långsiktig täckning av kostnaderna.  


Biogas 


Utredning pågår för planeringen av biogas och är i dagsläget oklar. Även 


denna verksamhet påverkas av ökade kostnadsnivåer. 


Förvaltningens förslag till beslut är att lämna ett underlag till budget-


beredningen. Förslaget utreder risker och ekonomiska konsekvenserna men 


leder inte till några direkta ekonomiska följder förrän beslut om flerårsplan 


2023-2025 tas i kommunfullmäktige den 28 november 2022.  


Risker och ekonomiska konsekvenser finns beskrivna i budgetunderlaget. 


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 45/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 


 Budgetunderlag för år 2023-2025 Tekniska nämnden 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 


Monica Busk, controller 
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§ 71 Dnr 2022/00192 


Svar på remiss från kommunstyrelsen om Riktlinje för 
solenergi på kommunala byggnader 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen riktlinje för 


solenergi på kommunala byggnader. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 


att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 


till privata energiproducenter. 


Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 


där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 


Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 


privata energiproducenter. 


Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 


Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 


beredningar. I dokumentet lyfts det bland annat fram att tak inte ska 


arrenderas ut till privata energiproducenter. Investeringskostnaden för 


solenergi är hög och driftkostnaden låg. Kostnaden för energi kommer 


minska för kommunen om egenproducerad energi tillverkas. 


Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är genomförbart att 


arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 


ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda. Samhällsbyggnads-


förvaltningen är positiv till fortsatt satsning på solcellsproducerad el men i 


egen regi. Vidare har fastighetsavdelningen uppdraget att energieffektivisera 


kommunens fastigheter vilket en utbyggnad av egna ägda solceller bidrar till 


detta mål.  


Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 


för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är avgörande 


eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. Avskrivningstiden kan 


beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk förutsättning. 


Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 


nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 


reinvesteringar. 


 







 


Tekniska nämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


9 (13) 


Sammanträdesdatum 


2022-08-29 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 


 


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 46/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-19 


 Riktlinje solenergi på kommunala byggnader 


 Delegationsbeslut om remiss om Riktlinje för solenergi på 


kommunala byggnader  


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2022/00214 


Svar på remiss från kommunstyrelsen om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom den remitterade strategin 


och handlingsprogram för kommunägd skog. 


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 


kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 


ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 


Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 


skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 


befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 


kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 


skog.  


Tekniska nämnden har inget att erinra mot den remitterade strategin och 


handlingsplanen. 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 47/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 


 Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog 


 Delegationsbeslut om remiss av strategi och handlingsprogram för 


kommunägd skog 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2022/00008 


Delegationsbeslut 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Beslutsunderlag 


 Anmälan om delegationsbeslut augusti 2022 
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§ 74 Dnr 2022/00009 


Anmälningsärenden 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1  Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Beslutsunderlag 


 Anmälningsärenden till augusti 


 Inkommen skrivelse 
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§ 75 Dnr 2022/00012 


Övriga frågor 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Sammanfattning 


Sam Jubrant (KD) lyfter problem med handikapparkeringarna, ofta är 


platserna upptagna av personer som inte är berättigade till platserna. Är det 


möjligt att ge trafikövervakaren utökad möjlighet för att kontrollera detta? 


Biträdande förvaltningschef tar med sig det. 


Christopher Münch (SD) frågar om ogräs vid bl.a. refuger, finns det någon 


strategi kring det?  Biträdande förvaltningschef informerar om att det finns 


en väl utarbetad strategi, men tyvärr saknas personal så det hinns inte med. 


Vanja Wallemyr (C) ber biträdande förvaltningschef informerar om den 


kommande ombyggnationen av första etappen av stadskärnan. 


Fastighetschef lämnar svar på inkommen fråga från Roland Wanner (MP) 


om insynsskydd i omklädningsrum på idrottsanläggningar och skolor.  


Barn och utbildning har sagt att de vill ha en helhetssyn på alla sina skolor 


och kommer troligtvis ha med underlag till den övergripande lokalgruppen 


för dessa åtgärder. Eventuella åtgärder påbörjas 2023 om finansiering finns. 


Johanna Svensson (S) frågar om processen kring Gröna Jobb. Processen 


kring detta kommer att presenteras i ett senare skede. 


Johanna Svensson (S) frågar om tillgång och eventuellt behov om ytterligare 


parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrum runt torgen, Köttorget, 


Trätorget med flera. Svaret är att den nyttjandegrad som idag förekommer 


inte verkar finnas behov av förstärkning av fler parkeringsplatser. 


Beslutsunderlag 


 Arbetsutskottet § 48/2022 
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