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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: måndag den 20 juni 2022 
Tid: Klockan 13:15 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
 

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

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

Presskonferens 
Hålls direkt efter sammanträdes slut, cirka 15:00 Falköpingssalen 
 

Övrig information 
Välkomna till Midsommarlunch Ållebergsgymnasiets matsal måndag den 20/6 kl. 12:00.  
Tekniska nämndens sammanträde sker i direkt anslutning till lunchen, cirka kl. 13:15 Falköpingssalen 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

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

2.  Information om ekonomi 
Dnr 2022/00010   
Tid: 13:20 – 13:30 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
 

3.  Information och redovisning intern felanmälan fastighetsavdelningen 
Dnr 2022/00167   
Tid: 13:30 – 13:40 
Föredragande: 
Johan Singstrand, driftchef 
 

4.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 13:40 – 13:45 
 

5.  Tekniska nämndens internkontrollplan för år 2022 
Dnr 2022/00183   
Tid: 13:45 – 13:55 
Föredragande: 
Monica Busk, controller 
 

6.  Förslag till höjning av VA-avgift 
Dnr 2022/00180   
Tid: 13:55 – 14:10 
Föredragande: 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
 

7.  Förstudie Gudhemsskolan inklusive kök 
Dnr 2022/00142   
Tid: 14:10 – 14:20 
Föredragande: 
Marcus Boström, fastighetschef 
 

8.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 14:20 – 14:25 
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Ärenden 

9.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 14:25 – 14:30 
 

 

10.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 14:30 – 14:35 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 

§ 36 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Information 

Förvaltningschef informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens personal-

planering inför sommarsemestrar 2022 och covid-19 situationen på 

förvaltningen. 

Förvaltningschef informerar om en kommande remiss angående strategi 

rörande solenergi. 

Chef för hållbar kommunikation informerar om förslag till ny mötes- och 

resepolicy.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-31 

           

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-05-30 

TN 2022/00007  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

Förvaltningschef informerar om personalplanering inför sommarsemestrar 

2022.  

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Tina Gustavsson   Förvaltningsekonom      tina.gustavsson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-05-31 

TN 2022/00010  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information om ekonomi 

Information 

Förvaltningen har gjort en månadsrapport per 31 maj med en prognos för 

2022. Prognosen visar ett underskott för nämnden. Det oroliga världsläget i 

spåren från pandemin, 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. 

Läget i omvärlden är instabilt och prognosen är i högsta grad osäker.      

Underlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för maj 2022  

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - månadsrapport maj 2022 

 

Viktiga händelser under perioden 

Kortare kommentar om händelser under jan-maj, med fokus på maj månad, som påverkar förvaltningen, dels 

ekonomiskt men även händelser som påverkat förvaltningens verksamhet som kan få ekonomiska konsekvenser 

senare. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatanpassningar 

har stor påverkan på förvaltningens verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser, kemikalier och 

bränslepriser stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. Förutom ökade 

inköpspriser påverkas även leveranstider negativt. Det kan framöver även bli problem med leverans av vissa 

artiklar. 

Kommentar på förvaltningens prognos 

Kortare kommentar på förvaltningens helårsprognos. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på - 7,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer.  

VA-avdelningen prognostiserar att hålla nollbudgeten. 

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,3 miljoner kronor främst beroende på högre personalkostnader än 

budgeterat. 

Under så skriver ni en kortare kommentar inom respektive verksamhetsnivå om det ekonomiska läget och 

helårsprognos.  

Park/gata 

Park/gata prognoserar ett underskott på -2 100 tkr för helåret 2022. Underskottet kan härledas till kraftigt ökade 

kostnader för entreprenader i vinterväghållningen. Park/gata har en intern transportcentral, inom vilka alla fordon 

och kostnader för dessa i den egna verksamheten hanteras. Det oroliga världsläget har inneburit att bränslepriser 

och inköpspriser för maskiner har ökat kraftigt och tyvärr har inte de interna timpriserna kunnat följa denna 

snabba kostnadsutveckling. En avvikelse på cirka 300 tkr kan härledas till kostnader för omklassning av 

flygplatsen som genomförs under första halvåret 2022.  

Kost 

Prognosen för kostavdelningen visar ett underskott på -500 tkr. Den faktiska kostnadsökningen för livsmedel har 

ökat med mer än de 2 % som budgeten räknats upp med till 2022. Från och med 1 april har priserna generellt 

Månadsrapport maj (tkr) 
Budget 

2022 

Prognos

2022 

Prog. avvik. 

maj 

Förändr. från

delår april 

Verksamheter

Park/Gata -68 638 -70 738 -2 100 0

Kost -96 940 -97 440 -500 0

Fastighet -11 090 -17 375 -6 285 0

Städ -2 004 -2 004 0 0

Övrigt -8 848 -7 848 1 000 0

Summa prognos 

skattefinansierat 
-187 520 -195 405 -7 885 0

Vatten- och avlopp 0 0 0 0

Biogas -2 700 -3 000 -300 0



ökat med ytterligare 4 %. Leverantörerna ges möjlighet till prisjusteringar vid ytterligare två tillfällen under året 

och tillsammans med ett ökat antal serverade portioner gör detta att avdelningen prognostiserar med en 

kostnadsökning för livsmedel på 4 miljoner kronor i år i förhållande till förra året. Kostavdelningen gjorde under 

2021 ett stort plusresultat vilket gör att prognosen för helåret 2022 troligen kan begränsas till -500 tkr. 

Osäkerheten är dock stor. 

Fastighet 

Prognos visar på ett underskott på - 6 285 tkr. Kostnadsökningar syns på material och fordonskostnader men den 

största avvikelsen på avdelningen beror på kraftigt ökade mediakostnader. Kommunen har rörligt elavtal och 

spotpriserna ligger på mycket högre nivåer jämfört mot tidigare år. 

Städ 

Städavdelningen visar en prognos inom given budgetram. Verksamheternas hittills kända behov av städning är 

det som motsvarar städavdelningens uppdrag. Städavdelningen utför städning enligt de lokal-vårdsbeskrivningar 

som gäller. Avdelningen har kompenserats för sjuklönekostnader till och med mars. 

Övrigt/Avfall 

Verksamheten under rubriken övrigt följer budgeten. Nämndens reserv på 1 000 tkr ligger här och kan möta en  

bråkdel av nämndens befarade underskott. 

VA 

VA-avdelningen prognostiserar ett nollresultat trots det rådande världsläget som bland annat påverkar 

avloppsreningen med högre kemikalie- och elpriser. Då inget överskott prognostiseras kommer skulden i VA-

fonden inte att kunna återställas. 

Biogas 

Biogas prognostiserar med ett mindre underskott på – 300 tkr. Underskottet förklaras bland annat av ökade 

personalkostnader. 

 

Åtgärder för att nå budgeterat resultat 

Här skriver ni om eventuella åtgärder för att nå nämndens budgeterade resultat vid händelse av en negativ 

helårsprognos. 

Prognosen för den skattefinansierade verksamheten hos nämnden visar ett stort underskott. Underskottet beror 

främst på kostnadsnivåökningar. Avdelningarna kan parera denna kostnadsnivå inom förvaltningen men att 

utföra åtgärder för att helt motverka ett underskott skulle få för stora konsekvenser för verksamheten. En 

eventuell avvikelse riskerar att belasta kommunens resultat.   

 

VA-verksamheten finansieras via taxor men beräknas ända att hållas inom given ram fast utan att återställa VA-

fonden. 

Biogasen befarar ett underskott vilket inte är finansierat utan riskerar att belasta kommunens resultat. 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 

§ 38 Dnr 2022/00167  

Information och redovisning intern felanmälan 
fastighetsavdelningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Information 

Driftchef Johan Singstrand informerar om fastighetsavdelningens interna 

felanmälningar och åtgärdstider för Falköpings kommuns ägda fastigheter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-25 

 

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

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

Information och redovisning intern felanmälan 
fastighetsavdelningen 

Information 

Driftchef Johan Singstrand informerar om fastighetsavdelningens interna 

felanmälningar och åtgärdstider för Falköpings kommuns ägda fastigheter.   

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 

§ 39 Dnr 2022/00183  

Tekniska nämndens internkontrollplan för år 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens internkontroll-

plan för år 2022 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen.  Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att 

fastställa internkontrollplanen för år 2022.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. I den interna kontrollplanen lyfts kontrollpunkter som inte 

kontrolleras på något annat vis, tex genom myndighets- och lagkrav. Förslag 

till internkontrollplan för år 2022 presenteras i bilaga. Planen består av 19 

punkter. Fyra av punkterna är förvaltningsövergripande, fyra avser 

fastighetsavdelningen, tre kostavdelningen, tre park/gata, tre städavdelningen 

och två punkter VA-avdelningen.  

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att fastställa 

internkontrollplanen för år 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-30 

Internkontrollplan 2022 

         

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Monica Busk   Controller   0515-88 51 63   monica.busk@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-05-30 

TN 2022/00183  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens internkontrollplan för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens 

internkontrollplan för år 2022  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen.  Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att 

fastställa internkontrollplanen för år 2022.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. I den interna kontrollplanen lyfts kontrollpunkter som inte 

kontrolleras på något annat vis, tex genom myndighets- och lagkrav. Förslag 

till internkontrollplan för år 2022 presenteras i bilaga. Planen består av 19 

punkter. Fyra av punkterna är förvaltningsövergripande, fyra avser 

fastighets-avdelningen, tre kostavdelningen, tre park/gata, tre städ-

avdelningen och två punkter VA-avdelningen.  

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att fastställa 

internkontrollplanen för år 2022.  

Finansiering och ekonomiska konskekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2022 

Beslutet ska skickas till 
Monica Busk, controller 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp 

 

Monica Busk 

Controller 



Internkontrollplan 2022

Löp
nr Område:

Rutinen/kontrollpunktens 
namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

1 Alla SBF Nämndsbeslut Har beslut fattade av nämnd/au verkställts Risken att fattade beslut inte verkställs pga 
försumlighet vilket leder till att politiska 
intentioner inte uppfylls.

Kontrollera att beslut fattade av nämnd 
och/eller arbetsutskott  är verkställda.

Stickprov av fattade beslut Löpande under året Nämndsekreterare

2 Alla SBF Undertecknande av avtal Avtal ska undertecknas av behöriga 
personer.

Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att 
obehörig  person undertecknat vilket leder till 
ogilitiga avtal. 

Kontrollera att avtal undertecknats  av en 
behörig person enligt 
delegationsordningen/delegations-
bestämmelse

Stickprov av undertecknade 
avtal

Löpande under året Nämndsekreterare

3 Alla SBF Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av 
giltighetstid och uppsägningstid.

Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp 
vilket leder till  avsaknad av avtal alternativt 
oönskade åtaganden 

Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov Löpande under året Nämndsekreterare

4 Alla SBF Checklista över vad som 
ska diarieföras avseende 
förvaltningens olika 
projekt

Det bör finnas checklistor till förvaltningens 
olika projekt över vad som bör diarieföras i 
olika skeenden

Risk finns att handlingar inte kan lämnas ut på 
grund av att de inte är sökbara i diariet vilket kan 
leda till exempelvis stämningar.

Finns rutin för egenkontroll av att vissa 
saker ska diarieföras

Stickprov av varje avdelnings 
aktuella projekt under året. 

Före delårsbokslut och 
årsbokslut

Avdelningschefer

5 Fastighet Värmeförsörjning Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten 
eller elburen värme.

Risken för kalla lokaler sker pga avbrott i 
värmeförsörjning kan leda till stora konsekvenser 
för kommunens verksamheter/hyresgäster.

Säkerställa att resrevkraft och  
värmeaggregat fungerar.

Provköra reservkraftaggregat 
(årsvis), kontrollera el- och 
värmeanläggningar.

En gång per år Driftchef

6 Fastighet Nyckelhantering Nycklar finns för tillfällig utlåning till 
hantverkare för att de ska kunna göra 
åtgärder i våra fastigheter.

Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga 
bristande rutiner och okunskap kan leda till 
ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, 
samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster.

Kontrollera vilka nycklar som finns 
utlånade/saknas i nyckelskåpet.

Stämma av att de fysiska 
nycklarna i skåpet stämmer 
överens med 
utlåningsförteckningen.

Kvartalsvis Handläggare

7 Fastighet Nyckelhantering Verksamheterna har kvitterat ut nycklar till 
sina berörda fastigheter.

Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga 
bristande rutiner och okunskap kan leda till 
ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, 
samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster.

Kontrollera vilka nycklar som 
verksamheten kvitterat ut och säkerställa 
att dessa finns kvar i verksamheten.

Begära in en förteckning från 
verksamheten på vilka nycklar 
de har.

Stickprov årsvis. Handläggare

8 Fastighet Ronderingar Ronderingsplaner finns för varje fastighet 
med fastställd frekvens.

Risken att anläggningar inte sköts som de ska pga 
att ronderingar inte utförs enligt plan kan leda till 
höga drifts- och underhållskostnader.

kontroller av att regelbundna 
ronderingar utförs.

Stickprovskontroller i DeDu Kvartalsvis Driftchef

9 Kosten Rätt kost till rätt person Rutiner kring hanteringen av specialkost 
finns och behöver följas upp.

Risken att en allergisk/överkänslig matgäst kan få 
fel mat pga att rutienerna kring hanteringen av 
specialkost inte följs kan leda till att personer 
reagerar med allt från svag klåda till anafylaktisk 
chock. 

Kontroll av att rutinen kring hanteringen 
av specialkost följs.

Genomgång av rutiner på 
plats i kök och 
samtal/frågeställningar till 
kökspersonalen avseende 
rutiner 

En gång per år Kostekonomen

10 Kosten Livsmedelshygien Efterlevnad av rutinen  "rutin för tid- och 
temperaturprocesser" i HACCP-planen.

Risk finns att livsmedel inte hettas upp tillräckligt 
snabbt eller i tillräcklig hög grad pga att rutiner 
inte föjs/efterlevs vilket skulle kunna leda till att 
sjukdomsframkallande mikroorganismer inte 
avdödas tilltäckligt eller att sporbildare kan 
aktiveras och växa till - bilda toxin.

Kontroll av dokumentation, både 
gällande återupphettning och kalibrering 
av termometer.

Gå igenom dokumentationen 
och analysera den.

Kvartalsvis Kökschef
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Internkontrollplan 2022

Löp
nr Område:

Rutinen/kontrollpunktens 
namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

11 Kosten Avtalstrohet Köptrohet gentemot ingångna  
livsmedelsavtal

Risk finns att varor köps in som ej finns 
upphandlade pga okunskap och slarv. Detta kan 
leda till bristande förtroende för oss som 
avtalspartner och ekonomiska försluster.

Fakturakontroller Biträdande kostchefen tar 
under en period över attesten 
av fakturor från kökschef, för 
att kontrollera inköpen 
gentemot ingågna avtal.

Kvartalsvis Biträdande kostchef

12 Park/Gata Kontroll av 
väghållaransvar

Genomgång och uppdatering av NVDB ska 
ske årligen med rullande 5-årsintervall för 
bestämda områden.

Risken att kommunen utövar väghållning där 
kommunen inte är väghållare eller missar 
väghållning pga att vägdatabasen är inaktuell. 
Detta kan innebära ökade kostnader och minskat 
förtroende.

Kontroll att genomgång har utförts på 
valt område under året.

Avstämning av 
väghållaransvar i NVDB och 
mot gällande detaljplan.

En gång per år Trafikingenjör

13 Park/Gata Trafikföreskrifter Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter 
är verkställda i form av att uppskyltning etc 
är utfört i gatumiljön samt att föreskriften 
är inlagd i RDT (rikstäckande databasen för 
trafikföreskrifter). 

Risken för att antagna lokala trafikföreskrifter 
inte blir verkställda pga att rutinen inte fungerar. 
Detta kan leda till att trafiksäkerheten kan minska 
och polis och parkeringsövervakare inte kan 
verkställa deras kontroll. 

Trafikföreskrifter som är beslutade under 
året i TN kontrolleras. Kontrollen utförs 
dels för att se att den är inlagd i RDT 
samt att den är uppskyltad rätt i 
gatumiljön. 

Okulär besiktning på plats att 
beslutade åtgärder är åtförda.

En gång per år Trafikingenjör

14 Park/Gata Vinterväghållning Entreprenörenas fordon förses med GPS-
registrering som jämförs med 
faktureringsuppgifter och snöplan.

Risken att entreprenören debiterar felaktigt pga 
felaktig tidsredovisning eller snöröjer fel ytor. 
Detta kan leda till ökade kostnader och/eller 
missnöjda invånare.

En kontinuerlig kontrollplan finns för 
kontroll av olika områden.

Stickprov En gång per månad under 
säsong.

Biträdande gatuchef

15 Städ Produktpärmar kemikalier Finns uppdaterade produkt-/säkerhetsblad i 
pärmarna  i verksamheten

Risken med att produktpärmarna inte är 
uppdaterade  pga att blad saknas eller är 
felaktiga kan leda till personskador, material/golv 
förstörs samt onödig miljöbelastning.

Kontrollera att pärmarna är uppdaterade 
och stämmer överens med 
städrummets/städavdelningens faktiska 
kemikalier.

Stickprovsinventering görs på 
16 arbetsplatser

En gång per år Städchef och arbetsledare.

16 Städ Nyckelhantering för 
vikarier

Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få 
kunskap om nyckelns värde och betydelse.

Risken att nycklar tappas, försvinner eller stjäls 
pga ovarsamhet eller okunskap kan leda till att 
nyckelsystem måste bytas ut vilket är en stor 
ekonomisk kostnad.

Har utkvitterade nycklar återlämnats? Inventering av att 
nyckelskåpets nycklar 
stämmer överens med 
utkvitteringslistan.

Två gånger om året Städchef

17 Städ Egenkontroll av 
städkvalitén

Städning ska utföras enligt 
lokalvårdsinformationen för respektive 
plats

Risken för att undermålig städning utförts på 
grund av försumlighet och/eller okunskap kan 
leda till otrivsel och/eller bistande underhåll.

Ut på plats och granska Stickprov med okulär 
besiktning som ska 
dokumenteras
Antal 16 st

Löpande under året Städchef

18 VA Underhåll av pumpar och 
aggregat.

Det ska finnas underhållsplaner för 
maskinell utrustning. Eventuella åtgärder 
ska noteras på respektive maskinkort.

Risk finns att reservpumpar och reservaggregat 
inte fungerar pga bristande underhåll/rutiner 
vilket kan leda till bräddning eller annan 
miljöpåverkan.

Kontrollera att rutiner finns och att de är 
kända.

Stämma av maskinkort mot 
underhållsplanen och se om 
det löpande underhållet finns 
noterat.

Stickprov halvårsvis. Driftchef

19 VA Fungerande reningsverk Det är viktigt att reningsverken fungerar 
som de ska. Rutiner finns för att säkerställa 
detta, de så kallade driftinstruktionerna.

Risk finns för att reningsverken inte fungerar som 
de ska pga att personalen inte hanterar brister i 
reningsverkens funktion på ett korrekt sätt. Detta 
kan leda till en negativ miljöpåverkan, 
sanktionskrav och i förlängningen åtal.

Kontrollera att rutinerna följs och att 
personalen har nödvändiga kunskaper.

Har avvikelser skrivits in i 
MaintMaster?  Finns 
uppdateringsdatum på 
instruktioner? Har personalen 
nödig kunskap? Finns det 

Stickprov på informationen 
i MaintMaster och 
instruktioner.

Driftchef vad det gäller 
stickprovskontroller.
VA-chef vad det gäller 
avstämning av 
utbildningsplan.
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§ 40 Dnr 2022/00180  

Förslag till höjning av VA-avgift 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för Falköpings 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga 1 Förslag 

till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.       

Sammanfattning 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 

10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna.    

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med  

4,65 % på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 

Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 

(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 

av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 

kostnadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 

med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 

av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 

utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 

upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 

belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 

2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 

med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 

B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 

taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 

B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 

höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 

Sverige.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-

skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 
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detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 

inom budgeterad ram. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-01 

Förslag till brukningsavgifter för 2023.       

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

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

Förslag till höjning av VA-avgift 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga 1 Förslag till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.        

Sammanfattning  

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 

10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .    

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 4,65 

% på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 

Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 

(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 

av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 

konstadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 

med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 

av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 

utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 

upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 

belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 

2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 

med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 
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B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 

taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 

B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 

höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 

Sverige.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-

skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 

detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 

inom budgeterad ram. 

Finansiering 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 

Förslag till brukningsavgifter för 2023.       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

VA-chefen   

 

Referenser: 

(1)Prisindex kommunal verksamhet, 2022-04-28 - SKR 

(2)Kommentarer till 2021 års taxestatistik – rapport juni 2021, Svenskt 

Vatten 

 

 

 

Adela Kapetanovic 

VA-chef 

 



 

 
 

Bilaga 1 – Förslag till brukningsavgifter för 2023 - Taxa för Falköpings 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

 

§ 14 Bebyggd fastighet 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 
  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare: 
20 mm (Qn 2,5) 
25 mm (Qn 6) 
40 mm (Qn 10) 
50 mm (Qn 15) 
≥65 mm (Qn 25) 

 
om 3 123,20 kronor 
om 10 931,8 kronor 
om 25 005,2 kronor 
om 56 256,6 kronor 
om 125 019 kronor 

 
om 3 904 kronor 
om 13 664,75 kronor 
om 31 256,5 kronor 
om 70 320,75 kronor 
om 156 273,75 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 23,6 kronor om 29,5 kronor 

c) en avgift per år och varje helt  
100-tal m2 tomtyta 

om 43,60 kronor om 54,5 kronor 

d) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet med fler än två 
lägenheter 

om 333,8 kronor om 417,25 kronor 
 
 
 

 En avgift per m3 levererat vatten vid 
kommunens betalstation för vatten 

om 26,6 kronor om 33,25 kronor 

 

 

§ 15 Allmän platsmark 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls   ska 
erlägga brukningsavgift. 
 

Avgift utgår med 
 Utan moms Med moms 

en årlig avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 

om 0,75 kronor om 0,94 kronor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

§ 18 Extra åtaganden 
 
 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln  avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter. 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 740 kr 925 kr 

Uppsättning av vattenmätare 740 kr  925 kr 

Avstängning av vattentillförsel 740 kr per 
timme 

925 kr per 
timme 

Påsläpp av vattentillförsel 740 kr per 
timme 

925 kr per 
timme 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

740 kr 925 kr 

Undersökning av vattenmätare. Fastighetsägaren 
betalar endast om mätaren 
är felfri. I fall det är fel på mätaren så står kommunen för 
kostnaden. Vattenmätare byts regelbundet (cirka vart 
10:e år) och bytes-kostnaden ingår i 
abbonemangsavgiften. 

740 kr 925 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 740 kr 925 kr 

Förgäves besök (från tredje gången) 740 kr 925 kr 
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§ 41 Dnr 2022/00142  

Förstudie Gudhemsskolan inklusive kök 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att 

utföra en förstudie på Gudhemsskolan inklusive kök.       

Sammanfattning 

Den kommunövergripande lokalgruppen har i sitt underlag till investerings-

plan 2023-2025 lagt projektet Gudhemsskolan inklusive kök som ett 

prioriterat behov 2023. 

En förutsättning för projektet ska kunna starta under 2023 är att en förstudie 

utförs under 2022. Förstudien beräknas kosta cirka 500 000 kronor. 

Kostnaden för förstudien föreslås rapporteras som en avvikelse i tekniska 

nämndens investeringsbudget 2022.      

Bakgrund 

Den kommunövergripande lokalgruppen har i sitt underlag till 

investeringsplan 2023-2025 lagt projektet Gudhemsskolan inklusive kök 

som ett prioriterat behov 2023. Beslutet om vilka fleråriga 

projektinvesteringar som ska ingå i kommande flerårsplan tas 

kommunfullmäktige. 

Gudhemsskolan har prioriterats av lokalgruppen med anledning av att barn- 

och utbildningsförvaltningen har behov av att projektet är färdigställt innan 

bygglovet för modulbyggnaderna på skolan upphör 2025. Det är inte möjligt 

att därefter förlänga bygglovet. En förutsättning för att projektet ska kunna 

vara färdigställt till 2025 är att en förstudie utförs under 2022 och byggstart 

sker 2023.  

En förstudie innebär en grundligare utredning av anpassningsbehoven och en 

säkrare projektkalkyl. Förstudien på Gudhemsskolan inklusive kök beräknas 

kosta cirka 500 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att en förstudie bör utföras 2022 för att  

möjliggöra projektstart 2023. Förvaltningen föreslår att kostnaden för 

förstudien rapporteras som en avvikelse i tekniska nämndens 

investeringsbudget 2022  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förstudien beräknas kosta cirka 500 000 kronor.  

Förstudiekostnaden ingår i projektinvesteringen men då projektet inte ligger 

i nuvarande flerårsplan saknar tekniska nämnden budget för att utföra 

förstudien inom 2022 års investeringsbudget. 

Kostnaden för förstudien rapporteras som en avvikelse i tekniska nämndens 

investeringsbudget 2022 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-30 

Projektdirektiv Gudhemsskolan 2021-08-20       

           

 



 

Fastighetsavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Cecilia Nordh   Lokalstrateg      cecilia.nordh@falkoping.se  

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

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

Förstudie Gudhemsskolan inklusive kök 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att 

utföra en förstudie på Gudhemsskolan inklusive kök.  

 

Sammanfattning  

Den kommunövergripande lokalgruppen har i sitt underlag till 

investeringsplan 2023-2025 lagt projektet Gudhemsskolan inklusive kök 

som ett prioriterat behov 2023. 

 

En förutsättning för projektet ska kunna starta under 2023 är att en förstudie 

uförs under 2022. Förstudien beräknas kosta cirka 500 000 kronor. 

Kostnaden för förstudien föreslås rapporteras som en avvikelse i tekniska 

nämndens investeringsbudget 2022.      

Bakgrund 

Den kommunövergripande lokalgruppen har i sitt underlag till 

investeringsplan 2023-2025 lagt projektet Gudhemsskolan inklusive kök 

som ett prioriterat behov 2023. Beslutet om vilka fleråriga 

projektinvesteringar som ska ingå i flerårsplan 2023-2025 tas av 

kommunfullmäktige i november. 

 

Gudhemsskolan har prioriterats av lokalgruppen med anledning av att barn- 

och utbildningsförvaltningen har behov av att projektet är färdigställt innan 

bygglovet för modulbyggnaderna på skolan upphör 2025. Det är inte möjligt 

att därefter förlänga bygglovet. En förutsättning för att projektet ska kunna 

vara färdigställt till 2025 är att en förstudie utförs under 2022 och byggstart 

sker 2023.  

 

En förstudie innebär en grundligare utredning av anpassningsbehoven och en 

säkrare projektkalkyl. Förstudien på Gudhemsskolan inklusive kök beräknas 

kosta cirka 500 000 kronor. 



 

  2(2) 

 

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att en förstudie bör utföras 2022 för att  

möjliggöra projektstart 2023.  

Förvaltningen föreslår att kostnaden för förstudien rapporteras som en 

avvikelse i tekniska nämndens investeringsbudget 2022  

Finansiering 

Förstudien beräknas kosta cirka 500 000 kronor.  

Förstudiekostnaden ingår i projektinvesteringen men då projektet inte ligger 

i nuvarande flerårsplan saknar tekniska nämnden budget för att utföra 

förstudien inom 2022 års investeringsbudget. 

 

Kostnaden för förstudien rapporteras som en avvikelse i tekniska nämndens 

investeringsbudget 2022 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Projektdirektiv Gudhemsskolan 2021-08-20       

Beslutet ska skickas till 

Marcus  Boström, fastighetschef 

Krister Lundberg, projektledare 

Karina Bronell, skolchef 

Kerstin Johansson, kostchef 

Cecilia Nordh, lokalstrateg 

 

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 
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Ett projektdirektiv är en samlad bild med schablonberäknade kostnader för projektet. 

Direktivet ska utgöra underlag för beslut om förstudie eller beslut att avsluta projektet.  



 

 

Projektbakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skolorganisationen 

beslutades att Gudhemsskolan fortsatt ska erbjuda verksamhet från förskoleklass till och med 

årskurs 6 samt fritidshem efter att verksamheten för åk 7-9 har flyttat till Platåskolan i 

centralorten.  

 

Skolan är i dag fördelad på tre hus och moduler. Två av husen, byggnad 1 och 2, är den gamla 

skolan med träbyggnader från tidigt 1900-tal och byggnad 3 är den stora tegelbyggnaden som 

i dag inrymmer det mesta av verksamhetsytorna. För att klara dagens verksamhet med årskurs 

F-9 finns även moduler.  

 

Målet är att samla hela F-6 skolan med fritidsverksamhet inom byggnad 3, avyttra byggnad 1 

och 2 samt modulerna. 

 

 

Projektnamn 
Gudhems skola och kök 

 

 

Syfte 
Syftet med detta projekt är att tillhandahålla skolverksamheten ändamålsenliga lokaler och att 

kommunen uppnår en högre lokaleffektivitet genom att inhyrda moduler sägs upp och de 

äldre skolbyggnaderna på fastigheten avyttras.  

 

Syftet med projektet är också att tillhandahålla kostverksamheten ändamålsenliga lokaler.  

 

Omfattning 
Projektet omfattar utredning av behovet av lokalanpassningar och ombyggnationer för att 

anpassa fastigheten (byggnad 3) till en F-6 skola samt utreda förutsättningar för att avyttra 

moduler och de äldre skolbyggnaderna på fastigheten.  

 

Projektet omfattar också utredning av behovet gällande renovering av köket på skolan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen utreder vidare i vilka lokaler hemkunskap och moderna 

språk ska bedrivas.  

 

För att kunna erbjuda verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem 

krävs vissa justeringar i befintliga rumsbildningar, matsal och kök. En tillbyggnad av ett 

klassrum med grupprum och kapprum kommer att krävas, även köket kommer att behöva 

byggas till.  

 

Skolan har ett mottagningskök och detta kräver långa transporter med mat från centrala 

Falköping. 

Den fysiska arbetsmiljön i köket är undermålig och de livsmedelshygieniska riskerna 

påtagliga och stor risk finns för att lagstiftningen i dessa båda sammanhang inte längre 



 

 

kommer att kunna upprätthållas.  Matsalen delas mellan kök och hemkunskapsundervisning 

vilket påverkar både kök och pedagogisk verksamhet  i negativ riktning.  

 

Utemiljön är idag till viss del anpassad för en F-6 skola, men behöver ses över för eventuella 

ändringar/kompletteringar. Utemiljön påverkas även av avstyckning av tomter till de gamla 

skolhusen som skall avyttras alternativt att dessa rivs. 

 

Projektets omfattning utreds vidare vid beslut om att gå vidare med en förstudie. 

 

 

Grundskola  

 En 1-parallellig F-6 skola för 168 elever (24 elever/klass) enligt behovsbeskrivning 

 Sko-fri innemiljö 

 Matsal  

 Tillbyggnad, 1 klassrum samt grupprum, ca 90 kvm 

 Komplettering av befintlig utemiljö  

 Underhållsåtgärder och anpassningar – omfattning utreds vidare i förstudie 

 Cliq låssystem 

 

Kök 

 Om- och tillbyggnad av kök. 

 

 

 
Byggnaden ligger på mark som enligt detaljplanen går att avyttra och sälja som 

bostad. 

 

 



 

 

 
Enligt detaljplanen från 1966 ska denna byggnad rivas, huruvida detta går att göra 

idag får undersökas vidare eftersom byggnaden idag kan ha fått kulturhistoriska vär-

den. Ska byggnaden säljas som bostad måste detaljplanen göras om. 

 

 

  
Översiktsbild Gudhemsskolan 

 

Byggnadens förutsättningar  

Byggnad 3 enligt översiktsbild ovan är uppförd 1967 

 

Fastighetens energiförbrukning är 78 kw/m2, möjligheten till energisparåtgärder utreds vidare 

i förstudien.  

 

Byggnaden byggs till med ett klassrum, grupprum och kapprum, även köket behöver byggas 

till. 

 

Fastigheten har underhållsbehov av följande byggnadsdelar: 

Invändiga ytskikt på större delen av skolan såsom målning och golvbyte.  

Även renovering utav omklädningsrum/duschrum i anslutning till gymnastiksalen. 

Byte av porslin i toaletter där det inte är bytt. 

Personalrummets kök behöver bytas ut.  

Vissa av fönstren är i behov av byte. 

Papptak behöver bytas inom ett par år på skärmtak samt ovan slöjdsalen.  



 

 

Samtliga armaturer behöver bytas till LED i och med att T8 lysrör kommer fasas ut och tas ur 

produktion 2023. 

Avloppsledningar finns det fog för att se över och ev. relina.  

Träfasad på gymnastikbyggnaden behöver bytas ut och målas speciellt vid igensatta fönster. 

Stängslet runt skolan behöver bytas ut. 

Lekutrustning behöver ses över. 

I städcentral vid matsal har golvet rest sig. Detta behöver ses över, mattan har klarat sig.  

Fettavskiljaren är i dåligt skick och bör bytas ut. 

 

Köket är i dåligt skick, fungerar idag som ett mottagningskök. Kostavdelningen ser gärna att 

köket anpassas till ett tillagningskök vilket innebär att köket behöver byggas om och byggas 

till. 

 

Städutrymmen bör ses över så att dessa anpassas till dagens städutrustning både vad gäller 

maskiner, städutrustning, lagerutrymmen för städmaterial. 

 

Idag finns inga jordfelsbrytare i skolan. Elcentraler bör bytas och jordfelsbrytare installeras. 

 

 

Effektmål 
Genomförande av projektet leder till effektmålen:  

 

 Bättre kvalitet i verksamheten. 

 En förbättrad arbetsmiljö för elever och personal. 

 En högre lokaleffektivitet när moduler och äldre skolbyggnader kan avyttras.  

 En sänkt energiförbrukning.  

 

Projektmål 
 Hur en anpassning av Gudhemsskolan till en F-6 skola ska utföras. 

 Hur en renovering av Gudhemsskolans kök ska utföras. 

 Om de äldre skolbyggnaderna på fastigheten ska avyttras eller ej. 

Genomförande av projektet leder till: 

 Gudhemsskolan är anpassad till en F-6 skola.   

 Gudhemsskolans tillagningskök är renoverat. 

 Underhållsåtgärder enligt behovet som är beskrivet under rubrik omfattning är utfört. 

 Energisparåtgärder på byggnaden är utfört.  

 Modulerna är avvecklade. 

 De äldre skolbyggnaderna är avyttrade. 

 Jordfelsbrytare installeras i skolan. 

Avgränsningar 
Vid beslut om att de äldre skolbyggnaderna ska avyttras krävs en fastighetsreglering. 

Avyttringen hanteras i ett annat projekt/process som leds av stadsbyggnadsavdelningen. 

 

Intilliggande grusplan ingår inte i projektet. 



 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
Nedan redovisas hur projektet bidrar till kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är antaget 

i flerårsplanen för 2021-2023. 

 

 
Mål nr  Hur projektet bidrar till målet 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.   Ett socialt hållbart Falköping utgår från 
alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Om fastigheten anpassas till en F-6 skola bidrar 
projektet till att ge alla invånare i kommunen lika 
möjligheter till en god livsmiljö. Att kunna möta 
behovet av utbildning är en förutsättning för att 
bidra till att kommunens invånare ska kunna 
styra över sin ekonomi, arbete och utbildning. 
 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping.  Ett attraktivare Falköping handlar om 
kommunens möjligheter att stärka sin position och 
bli intressant för invånare och näringsliv samt den 
idéburna sektorn. 

Om fastigheten anpassas till F-6 skola bidrar 
projektet till en attraktivare arbetsmiljö där 
kommunen kan erbjuda utbildning i lokaler som 
är  väl anpassade för att kunna bedriva en bra 
skolverksamhet med elevernas utveckling och 
lärande i fokus. 
 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.  Ett attraktivare Falköping handlar om 
kommunens möjligheter att stärka sin position och 
bli intressant för invånare och näringsliv samt den 
idéburna sektorn. 

En bra skolverksamhet i väl anpassade lokaler 
bidrar till att stärka kommunens attraktivitet och 
bidrar därmed till att attrahera arbetskraft till 
kommunen. 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning.  Kommunens organisation ska genom 
tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med 
förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära 
kunskap och erfarenhet. God kvalitet säkerställs 
genom att kommunen kan attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla den kompetens som krävs för 
att möta medborgarnas behov och nå 
verksamheternas mål.  
 

Om fastigheten anpassas till en F-6 skola och om 
köket renoveras och byggs om till ett 
tillagningskök bidrar projektet med att kunna 
erbjuda för verksamheten anpassade lokaler med 
en god arbetsmiljö vilket är en viktig del för att 
kunna vara en attraktiv arbetsgivare och där med 
kan konkurrera och bibehålla  kompetent 
personal. 
 
 
 

 

Elevperspektiv vid byggprocesser för skolor i kommunen 

Som en del i den nya skolorganisationen har barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans 

med elever och lärare, arbetat fram några grundläggande funktionsvärden som planering och 

utformning utgår från inför om-, till och nybyggnation av våra skolor. 

(Funktionsvärdena är en del av det framtagna funktionsprogrammet för grundskolan) 

 

Målet är att det i den utsträckning det är möjligt i respektive byggprojekt ta hänsyn till 

följande: 

 

Relationer 

Funktioner i skolmiljön ska skapa förutsättningar för goda relationer mellan elever, pedagoger 

samt vårdnadshavare. 

 

Trygghet 

Funktioner i skolmiljön ska skapa förutsättningar för trygghet och trivsel, vilket är en 

förutsättning för lärande. 



 

 

Varierande och flexibla lärmiljöer 

Funktioner i skolmiljön ska skapa förutsättningar för varierande och flexibla lärmiljöer. 

Varierande belyser en variation av rum som ger förutsättningar att skapa olika lärmiljöer. 

Flexibla belyser verksamhetens möjlighet att med små medel förändra och anpassa lärmiljön. 

 

 

Förutsättningar  
– kommentarer från berörda avdelningar kommer inhämtas i en 

eventuell förstudie 
 

 Stadsbyggnadsavdelningen 

 IT-avdelningen 

 VA-avdelningen 

 Park/Gatuavdelningen 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Avdelningen för hållbar utveckling 
 

 

Risker och antaganden 
Risk föreligger för att köket på Gudhemsskolan beläggs med vite, både med avseende på    

lagstiftningen gällande arbetsmiljö och livsmedelshygien.  

 

Skolbyggnaderna ligger idag på två fastigheter, dessa kan slås samman utan att göra om      

detaljplanen. Den ena röda byggnaden går att stycka av och sälja som bostad. 

 

Den andra röda byggnaden ska enligt detaljplanen rivas, huruvida det går idag får utredas     

vidare då denna byggnad idag kan klassas som kulturhistoriskt värdefull. Ska byggnaden    

säljas som bostad så måste detaljplanen göras om. 

 

Bygglovet för skolmoduler upphör 2025 och går ej att förlänga. Risk för lokalbrist föreligger 

om skolan även fortsättningsvis ska vara en F-9 skola med motsvarande elevantal. 

  

Några kända risker därutöver finns inte, en riskanalys görs i en eventuell förstudie. 

 

 

Tidplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen önskar projektet klart under 2023. Nedan en första 

uppskattad tidplan som förutsätter att nödvändiga beslut fattas och att investeringsmedel 

avsätts i budget/plan.  

Förutsättningar för tidsplanen:  

 Förstudiefas 2021 

 Projektering och upphandling av entreprenör 2022. 

 Medel avsätts i budget/plan 2022 och 2023  

 Utförandefas beräknas till mindre än ett år.  



 

 

Organisation 
Vid beslut om en förstudie kommer projektorganisationen se ut enligt följande. Vid start av 

förstudien beslutas det om vilka personer som ska vara projektdeltagare för de projektroller 

som ej ännu är tillsatta. 

 

Styrgrupp – Ytters ansvariga för projektet  
Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Karina Bronell Skolchef 
Styrgruppsmedlem 
projektbeställare Projektbeställare, BU 

Henrik Ader 
Verksamhetschef 
Grundskola Styrgruppsmedlem 

Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för 
förvaltningens mottagande av projektresultatet.   

Christin Hallner Bitr. kostchef 
Styrgruppsmedlem 
projektägare 

Projektbeställare kostavd. Verksamhetens involvering i 
projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande 
av projektresultatet.   

 Rektor Styrgruppsmedlem  
Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för 
avdelningens mottagande av projektresultatet.   

Jan Aurén Fastighetschef 
Styrgruppsmedlem 
projektägare Projektägare, SBF 

 

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet 
Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Krister Lundberg Byggnadsingenjör Projektledare Leda projektet 

 

 

Projektdeltagare – Ansvariga för tilldelade aktiviteter 
Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

 Rektor Verksamhetsrepresentant Verksamhetens involvering i projektet 

Björn Stenström Samordnare Verksamhetsrepresentant Verksamhetens involvering i projektet 

Johan Olsson Fastighetsförvaltare Underhåll Fastighet 

Ola Elmestrand El-ingenjör El-ansvarig Elfrågor 

Pertti Haaga VVS-ingenjör VVS-ansvarig VVS-frågor 

Per Kronberg IT-tekniker IT-ansvarig IT-frågor 

 

 

Intressegrupper som förväntas påverkas 
Intressegrupperna är prioriterade i tre nivåer. 

 

 Kärnintressent:  Har störst möjlighet och påverka projektet. 

 Primärintressent:  Har något mindre möjlighet och påverka projektet. 

 Sekundärintressent:   Får enbart information om projektet. 

 
Intressent Behov eller krav 
Personal barn- och utbildnings-
förvaltningen - Kärnintressent 

Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö 

Personal kostavdelningen - Kärnintressent Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö 

Brukare och anhöriga - Kärnintressent Projektet bidar till en bättre och säkrare arbetsmiljö 

Personal drift och lokalvård - Kärnintressent Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö 

Skyddsombud och fackliga organisationer- 
Kärnintressent 

Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö 

Politiken - Primärintressent Projektets resultat gör att förväntat effekt och nytta uppnås 

 

 



 

 

Ekonomi 
 

Projektets totala investering bedöms grovt baserat till 12,6 miljoner kronor. Omfattning och 

kostnader gällande fastigheternas underhållsbehov utreds vidare i förstudie 

 

 

Investering 
 Kronor Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering.  
inkl. byggherrekostnad 

3 000 000  SBF 

Reinvestering  Omfattning utreds vidare i förstudie  

Konstnärlig utsmyckning  Ingår i byggnadsinvesteringen SBF 

Kök inkl. fast utrustning 6 500 000  SBF 

Solceller 650 000   

Inventarier  2 030 000  BU 

ITK 370 000  BU 

SUMMA: 12 600 000   

 

Kapitalkostnad 
 Kronor/år Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering.  
inkl. byggherrekostnad 

120 000  SBF 

Reinvestering   Omfattning utreds vidare i förstudie SBF 

Solceller 40 000   

Kök 410 000   

Inventarier  430 000  BU 

ITK 80 000  BU 

SUMMA: 1 100 000   

 

Driftkonsekvenser 
 Kronor/år Notering Ansvarig 
Solceller -70 000 

 
Energisparåtgärder SBF 

Ökat yta 37 000 ca 90 kvm SBF 

Avyttring moduler -240 000 180 kvm SBF 

Avyttring byggnader/fastighet  Driftkonsekvenser avyttring äldre skolbyggnader 
på fastigheten utreds vidare i förstudie 

SBF 

SUMMA: -272 000   

 

 

Internhyra BU - skola 
 Lokalyta, kvm Kronor/år 
Internhyra 2021  1 630 000 

Kalkylerad ny internhyra efter projektet färdigställts  1 757 000 

 

Internhyra SBF - kök 
 Lokalyta, kvm Kronor/år 
Internhyra 2021  29 000 

Kalkylerad ny internhyra efter projektet färdigställts  473 000 

 

 



 

 

 

Avtalstid* 
Avtalstid, år Förlängning, år Uppsägningstid, år 

20 år 1 1 

* Avtalstid startar när investeringen aktiveras. 

 

 

Nyckeltal 
Efter projektet är färdigställt kommer det att gå 168 elever på skolan. Skolbyggnadens yta       

3 115 kvm kommer att behöva byggas till med cirka 90 kvm. Modulernas yta 180 kvm och de 

äldre skolbyggnadernas yta 493 respektive 188 kvm avgår.  

 
Nyckeltal Före projektet Efter projektet 

Kvm/elev - 19 kvm 

Lokalkostnad/kvm - 548 kr/kvm 

Lokalkostnad/elev - 10 455 kr/elev 

 

 

Rapportering 
Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för beslut om en förstudie. Vid ett beslut om 

förstudie ska rapportering ske löpande av projektledaren till projektets styrgrupp samt en gång 

i tertialen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 
Den framtida F-6 skolan i Gudhem föreslås koncentrera sig till huvudbyggnaden (byggnad 3), 

med en avyttring av de äldre skolhusen i trä (byggnad 1 och 2) samt de moduler som nu finns. 

För att klara verksamhetens lokalbehov behöver huvudbyggnaden utvidgas med ett klassrum 

med tillhörande grupprum och kapprum. 

Gudhemsskolans huvudbyggnad behöver vidare ses över vad gäller vissa rumsbildningar för 

att bättre möta upp mot de behov som beskrivs i BU:s funktionsprogram. 

Vid beslut om att gå vidare med en förstudie utreder Barn- och utbildningsförvaltningen 

behov av anpassning av utemiljön samt i vilka lokaler hemkunskap och moderna språk ska 

bedrivas. 

 

Hela eller delar av kostnaden för reinvesteringen bör budgeteras utöver fastighetsavdelningen 

ordinarie reinvesteringsbudget. Detta för att om en stor del av reinvesteringsbudgeten ett 

enskilt år skulle läggas på en fastighet riskerar det att få negativa konsekvenser på 

kommunens övriga fastigheter som generellt har ett stort underhållsbehov. Minskas 

underhållet på fastigheterna leder detta på sikt till en försämrad inomhusmiljö vilket försämrar 

nöjdheten på lokalerna från verksamheterna. 

 

 

 

 



 

 

Projektbeställning 
 

I en eventuell förstudie utreds behov och kostnader vidare. I en förstudie kan det framkomma 

nya idéer som leder till både bättre lösningar för verksamheten och lägre projektkostnad. Det 

kan också visa sig att vissa tänkta lösningar ej är genomförbara eller att det uppkommer 

förutsättningar som var okända vid tidpunkten för direktivets framtagande, vilket kan leda till 

en förändring av projektkostnaden. 

 

Projektdirektivet ska utgöra underlag för beslut om förstudie eller beslut att avsluta projektet.  

Vid beslut om att gå vidare med en förstudie ska förstudien utgöra underlag för beslut om att 

starta projektering eller beslut att avsluta projektet. 

 

Detta projektdirektiv utgör underlag för barn- och utbildningsförvaltningens samt 

samhällsbyggnadsförvaltningens behov avseende Gudhems skola och kök  

 

 

 

Processkarta projektinvesteringar 
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 20 juni 
2022. 

Delegation 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när 

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

 

Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Resursperson P/G Enhetschef 

Resursperson P/G Enhetschef 

Processtekniker Enhetschef 

Anläggningsarbetare Enhetschef 

Anläggningsarbetare Enhetschef 

Ekonomibiträde Kökschef 
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Delegation avseende ekonomiska frågor (§ 6)  

Beslut Delegat  

Diarienummer:  

2020/111 Nybyggnation 

korttidsboende på Jättenegatan 

Undertecknande av beställning 

entreprenadbesiktningsman mark 

från leverantör Kiborg konsult 

Byggnadsingenjör 

 
Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Uppsagd, Inhyrd lokal 

Diarienummer: 2015/180 

Lokal Näregården  

Fastighetschef 

 

 

Delegation avseende markförvaltning (§ 8)  

Beslut Delegat  

Grävtillstånd 19 st, se bifogad fil Gatuingenjör 
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Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade 

7 st beviljade –  0 avslag 

Diarienummer: 

2022/132, 2022/138, 2022/140, 

2022/172, 2022/177, 2022/181, 

2022/182 

Handläggare 

TA-planer 

25 st granskade – 25 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Dispenstransport 

 

Dispenstransport TRV 2022/55300 

om tillåten bredd på Sikagårdsgatan 

- Västerängsgatan - 

Höstbruksgatan. 

Trafikingenjör 

Föreskrifter om bärighetsklasser på 

statlig väg 

Yttrande över Trafikverkets förslag 

i ärende TRV2022/2091 till 

föreskrifter om bärighetsklasser i 

Västra Götalands län. 

Trafikingenjör 
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Väghållarbeslut 

Förbud mot trafik med fordon 

Alriks väg Floby. 

Ryttarevägen Kättilstorp. 

Storgatan och Dotorpsgatan. 

Sankt Olofsgatan. 

Dotorpsgatan och Storgatan. 

Scheelegatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Sankt Olofsgatan. 

Aspängsvägen. 

Göteborgsvägen. 

 

Förbud att parkera 

 

Sankt Sigfridsgatan. 

Botvidsgatan. 

Dotorpsgatan. 

Götavägen. 

Götavägen upphävs. 

Götavägen. 

Hjelmarsrörsgatan. 

Hjelmarsrörsgatan. 

Klockaregatan. 

Margaretagatan. 

Rönnstigen. 

Trinnöjegatan.  

Petter Ryttnings väg, Hästbacken. 

Sankt Olofsgatan, Kalvahagen. 

Landbogatan, Klockaren. 

Landbogatan, Prästgårdsgärde. 

Trädgårdsgatan,  Smeden. 

Nygatan, Trätorget. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Botvidsgatan västra. 

Botvidsgatan östra. 

Grönelundsgatan östra. 

Per Larsgatan. 

Åttagårdsgatan. 

 

Förbud mot hastighet över 30 km/h 

Parkgatan Floby. 

Kapellsgatan upphävs. 

Kapellsgatan upphävs. 

Trafikingenjör 
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Beslut Delegat  

Väjningsplikt 

Banérgatan upphävs. 

Banérgatan upphävs. 

Döbelnsgatan upphävs. 

Döbelnsgatan upphävs. 

Linnégatan upphävs. 

Linnégatan upphävs. 

Scheelegatan upphävs. 

Scheelegatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Torstensonsgatan upphävs. 

Wallingatan upphävs. 

 

 

 

Delegation avseende GDPR ( § 13)  

Beslut Delegat  

Beslut att anmäla en person-

uppgiftsincident samt upprätta 

anmälan och dokumentation enligt 

art. 33 GDPR 

Förvaltningens kontakt-

person för GDPR-frågor 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 20 juni 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsen § 77/2022 Riktlinjer för vandringsleder inom 

Falköpings kommun 

2 Kommunfullmäktige § 67/2022 Ändring av verksamhetsområden för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Stenstorps samhälle 

3 Samråd planprogram Marjarps industriområde, Falköpings kommun 

Planprogram | Falköpings kommun (falkoping.se) 

4 Mötesanteckningar Rådet för Funktionshinderfrågor 2022-05-23 

 

https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/planprogram


 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sida 
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Datum 

2022-05-23 

 

 

 
Ledamöter    
Per Halldén (M) Ordförande  
Lisbeth Ek (S) 
Inga-Lill Bergsten (S)   
Dag Högrell (L)   

           Heléne Svensson (S)   
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

 
Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 23 maj kl 18:00- 18:45  

 

Ärende 

1. Genomgång av förra mötets anteckningar 

2. Skrivelse   

Förra mötet ställdes det en fråga angående dörröppning på Vindängen skola.  

Svar från fastighetsavdelningen: 

Dörröppningen fungerar på följande sätt: 

Slå in din kod, grönt sken lyser vilket innebär att dörren är upplåst i cirka 10 sekunder. 

För att öppna dörren med automatisk behöver knappen hållas in i cirka 3 sekunder 

 

Sekreteraren läser upp svar från socialförvaltningen på inkommen skrivelse från RBU.  

 

 



3. Övriga frågor 
Heléne Svensson (S) informerar från kommunstyrelsen om att från och med sommar 

2022 kommer Västtrafik börja köra buss ut till Ållebergs center.  

Ingalill Bergsten (S) undrar hur det går med busstrafiken till Tåstorps demenscentrum, 

kommer Västtrafik börja köra dit också? Anna-Karin tar med frågan till Ida Elf. 

 

Kent Karlsson berättar att det är svårt att få komma in och byta om i omklädnings-

rummen, Heléne Svensson (S) tar med sig det till kultur och fritidsnämnden.  

 

Nytt sammanträdesdatum för höstterminen 19 september kl. 18.00 

Peter Sjöberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer nästa möte och informerar om 

tillgänglighetsdatabasen. 

 

 

Nästa möte måndagen den 19 september kl. 18.00. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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