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Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 14:35 

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) 
 

Henrik Sjöberg (S) tj.gör.ers. 
Eva-Marie Brorsson (C) tj.gör.ers. 
Andreas Möller (KD) 
Johan Aldén (C) tj.gör.ers. 
Christopher Münch (SD) 
Mikael Lund (SD) tj.gör.ers. 

Ersättare 

 

Kenneth Johansson (S) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef §§ 57 - 63 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare  
Kerstin Johnsson, kostchef § 57 
Adela Kapetanovic, VA-chef §§ 57 - 62 
Monica Busk, controller  

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 57-66 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Justeringsdatum 2022-06-22 

Anslaget är uppsatt  2022-06-23 – 2022-07-15  

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Digital justering 

 Anna-Karin Andersson 
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§ 57 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om personalplanering inför sommarsemestrar 

2022. 

Frånvaron på grund av Covid-19 är fortfarande på en låg nivå för 

förvaltningen. 

En remiss angående Riktlinje för solenergi på kommunala byggnader har 

kommit till förvaltningen, den ska besvaras till hösten.  

Information kring Komplettering till verksamhetsrapport 2022. 

Kostchefen besvarar inkommen Johanna Svensson (S) fråga om kostnad för 

servering av mat till olika föreningars evenemang. Prissättningen skiljer sig 

åt mellan kommuner, det beror på att kommuner runt omkring tolkar 

Livsmedelslagen olika, vilket exempelvis leder till att vissa kommuner 

släpper in utomstående i köken. 

Roland Wanner (MP) frågar kostchefen om nya näringsrekommendationer 

som visar på att proteininnehåll i maten ska öka, hur ser det ut i vår komun? 

I dagsläget kan inte frågan besvaras då man inte fått de nya 

rekommendationerna. 

Påminnelse, augusti nämnden är flyttad till den 29 augusti.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 36/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-05-31 
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§ 58 Dnr 2022/00010  

Information om ekonomi 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

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 klimat-

anpassningar 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.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 37/2022 

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för maj 2022  

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-06-14     
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§ 59 Dnr 2022/00167  

Information och redovisning intern felanmälan 
fastighetsavdelningen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Fastighetschef informerar om fastighetsavdelningens interna felanmälningar 

och åtgärdstider för Falköpings kommuns ägda fastigheter.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet §  38/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-05-25   
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§ 60 Dnr 2022/00011  

Information från förtroendevalda 

 

Under punkten fanns inget att behandla.     
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§ 61 Dnr 2022/00183  

Tekniska nämndens internkontrollplan för år 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens intern-

kontrollplan 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 

Arbetsutskottet § 39/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-30 

Internkontrollplan 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Monica Busk, controller 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp            
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§ 62 Dnr 2022/00180  

Förslag till höjning av VA-avgift 

Tekniska nämndens 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 

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 

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.  
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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 och ekonomiska konsekvenser 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 

Arbetstutskottet § 40/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-31 

Förslag till brukningsavgifter för 2023.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

VA-chefen   
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§ 63 Dnr 2022/00142  

Förstudie Gudhemsskolan inklusive kök 

Tekniska nämndens 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 

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 investerings-

plan 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.  
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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 

Arbetsutskottet § 41/2022 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Projektdirektiv Gudhemsskolan 2021-08-20 

  

 

Paragrafen skickas till  
Marcus  Boström, fastighetschef 

Krister Lundberg, projektledare 

Karina Bronell, skolchef 

Kerstin Johansson, kostchef 

Cecilia Nordh, lokalstrateg 

            

 V
W

, J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

44
12

73
57

6




 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 64 Dnr 2022/00008  

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

      

 V
W

, J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

44
12

73
57

6




 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 65 Dnr 2022/00009  

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

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

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Bitr. förvaltningschef besvarar Christopher Münch (SD) fråga angående hur 

övergångsstället vid rondellen på Danska Vägen – Scheelebacken är 

utformad. 

Heléne Svensson (S) har kommit in med frågor rörande parkering vid 

Folkets Park: 
Vem är ansvarig för parkeringen utanför Folkets Park? 

Som det är nu så upplevs det att man parkerar lite som man vill. 

Parkeringen behöver målas upp så parkeringen kan utnyttjas effektivt, vem 

är ansvarig för det? 

Om det är Kommunen när kan parkeringen i så fall målas upp? 

Grusplanen som är bredvid gräsplanerna kan den nyttjas som parkering då 

det är ont om parkering i området? 

Om inte varför? 

Vems är ansvaret för att gräset klipps/trimmas runt staketet runt Folkets 

park? 

Bitr. förvaltningschef besvarar frågorna: 

Det är kommunen som är ansvarig för parkeringen. Målning och en del 

afaltsarbeten kommer ske, beställning av målning är beställd. 

Grusplanen bredvid Folkets Park är planlagd som park. Det innebär att 

kommunen inte kan upplåta den planen till parkering. Det som däremot går 

att göra är att man ansöker om allmän plats tillstånd, vilket gjorts av 

föreningar emellanåt. 

Ansvaret för att gräset klipps är Folkets Park. 

Johanna Svensson (S) ställer frågan om förslag till permanent övertagande 

av lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdena. Tekniska nämndens 

presidium är inbjudna till kultur och fritidsförvaltningens arbetsutskott i 

augusti för diskussion. 

Roland Wanner (MP) frågar vart överskottsmassor som grävs bort tar vägen, 

bitr. förvaltningschef förklarar. Överskottsmassor som uppkommer vid 

anläggningsarbeten hanteras på följande sätt:   

1. Planarkitekt har ett uppdrag att försöka utforma detaljplan för att 

kunna rymma eventuella överskottsmassor inom befintlig plan. 

Massbalansering ska göras för att se om möjlighet finns att utforma i 

första hand allmänplats med tex bullervallar eller annan utfyllnad. 
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2. En kartering har gjort för att ta fram lämpliga objekt utanför befintlig 

detaljplan där det är lämpligt att ta emot överskottsmassor och 

iordningställa bullervallar eller pulkabackar etc.  

3. ”Avfallstippen” har kunnat ta emot stora mängder de sista åren för 

sluttäckningen i framförallt vegetationsskiktet. Detta är dock en 

hantering som kommer upphöra då tippen ska vara sluttäckt 2026.  

 

Tidigare kördes mycket massor till bönder runt men detta undviker vi nu i 

största mån då det är förenat med en del miljörisker och innebär en 

omfattande provtagning.   

 

Ordförande Vanja Wallemyr (C) önskar ledamöter, ersättare och 

tjänstepersoner en riktigt trevlig sommar! 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 14:35 


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) 
 


Henrik Sjöberg (S) tj.gör.ers. 
Eva-Marie Brorsson (C) tj.gör.ers. 
Andreas Möller (KD) 
Johan Aldén (C) tj.gör.ers. 
Christopher Münch (SD) 
Mikael Lund (SD) tj.gör.ers. 


Ersättare 


 


Kenneth Johansson (S) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Christer Carlsson (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef §§ 57 - 63 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare  
Kerstin Johnsson, kostchef § 57 
Adela Kapetanovic, VA-chef §§ 57 - 62 
Monica Busk, controller  


Justerare Johanna Svensson 


Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter 


 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 57-66 


Ordförande Vanja Wallemyr 


Justerare  Johanna Svensson 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Tekniska nämnden 


Sammanträdesdatum 2022-06-20 


Justeringsdatum 2022-06-22 


Anslaget är uppsatt  2022-06-23 – 2022-07-15  


Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 


Underskrift Digital justering 


 Anna-Karin Andersson 
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§ 57 Dnr 2022/00007  


Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Förvaltningschef informerar om personalplanering inför sommarsemestrar 


2022. 


Frånvaron på grund av Covid-19 är fortfarande på en låg nivå för 


förvaltningen. 


En remiss angående Riktlinje för solenergi på kommunala byggnader har 


kommit till förvaltningen, den ska besvaras till hösten.  


Information kring Komplettering till verksamhetsrapport 2022. 


Kostchefen besvarar inkommen Johanna Svensson (S) fråga om kostnad för 


servering av mat till olika föreningars evenemang. Prissättningen skiljer sig 


åt mellan kommuner, det beror på att kommuner runt omkring tolkar 


Livsmedelslagen olika, vilket exempelvis leder till att vissa kommuner 


släpper in utomstående i köken. 


Roland Wanner (MP) frågar kostchefen om nya näringsrekommendationer 


som visar på att proteininnehåll i maten ska öka, hur ser det ut i vår komun? 


I dagsläget kan inte frågan besvaras då man inte fått de nya 


rekommendationerna. 


Påminnelse, augusti nämnden är flyttad till den 29 augusti.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 36/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-05-31 
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§ 58 Dnr 2022/00010  


Information om ekonomi 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


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 klimat-


anpassningar 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.      


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 37/2022 


Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för maj 2022  


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-06-14     
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§ 59 Dnr 2022/00167  


Information och redovisning intern felanmälan 
fastighetsavdelningen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Fastighetschef informerar om fastighetsavdelningens interna felanmälningar 


och åtgärdstider för Falköpings kommuns ägda fastigheter.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet §  38/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadförvaltningen, 2022-05-25   
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§ 60 Dnr 2022/00011  


Information från förtroendevalda 


 


Under punkten fanns inget att behandla.     
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§ 61 Dnr 2022/00183  


Tekniska nämndens internkontrollplan för år 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens intern-


kontrollplan 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 


Arbetsutskottet § 39/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-30 


Internkontrollplan 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Monica Busk, controller 


Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp            
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§ 62 Dnr 2022/00180  


Förslag till höjning av VA-avgift 


Tekniska nämndens 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 


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 


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.  
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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 och ekonomiska konsekvenser 


Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 


Beslutsunderlag 


Arbetstutskottet § 40/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-31 


Förslag till brukningsavgifter för 2023.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


VA-chefen   
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§ 63 Dnr 2022/00142  


Förstudie Gudhemsskolan inklusive kök 


Tekniska nämndens 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 


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 investerings-


plan 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.  
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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 


Arbetsutskottet § 41/2022 


Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-12 


Projektdirektiv Gudhemsskolan 2021-08-20 


  


 


Paragrafen skickas till  
Marcus  Boström, fastighetschef 


Krister Lundberg, projektledare 


Karina Bronell, skolchef 


Kerstin Johansson, kostchef 


Cecilia Nordh, lokalstrateg 
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§ 64 Dnr 2022/00008  


Delegationsbeslut 2022 


Tekniska nämndens beslut 


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


Anmälningsärenden 2022 


Tekniska nämndens beslut 


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


Övriga frågor 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Bitr. förvaltningschef besvarar Christopher Münch (SD) fråga angående hur 


övergångsstället vid rondellen på Danska Vägen – Scheelebacken är 


utformad. 


Heléne Svensson (S) har kommit in med frågor rörande parkering vid 


Folkets Park: 
Vem är ansvarig för parkeringen utanför Folkets Park? 


Som det är nu så upplevs det att man parkerar lite som man vill. 


Parkeringen behöver målas upp så parkeringen kan utnyttjas effektivt, vem 


är ansvarig för det? 


Om det är Kommunen när kan parkeringen i så fall målas upp? 


Grusplanen som är bredvid gräsplanerna kan den nyttjas som parkering då 


det är ont om parkering i området? 


Om inte varför? 


Vems är ansvaret för att gräset klipps/trimmas runt staketet runt Folkets 


park? 


Bitr. förvaltningschef besvarar frågorna: 


Det är kommunen som är ansvarig för parkeringen. Målning och en del 


afaltsarbeten kommer ske, beställning av målning är beställd. 


Grusplanen bredvid Folkets Park är planlagd som park. Det innebär att 


kommunen inte kan upplåta den planen till parkering. Det som däremot går 


att göra är att man ansöker om allmän plats tillstånd, vilket gjorts av 


föreningar emellanåt. 


Ansvaret för att gräset klipps är Folkets Park. 


Johanna Svensson (S) ställer frågan om förslag till permanent övertagande 


av lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdena. Tekniska nämndens 


presidium är inbjudna till kultur och fritidsförvaltningens arbetsutskott i 


augusti för diskussion. 


Roland Wanner (MP) frågar vart överskottsmassor som grävs bort tar vägen, 


bitr. förvaltningschef förklarar. Överskottsmassor som uppkommer vid 


anläggningsarbeten hanteras på följande sätt:   


1. Planarkitekt har ett uppdrag att försöka utforma detaljplan för att 


kunna rymma eventuella överskottsmassor inom befintlig plan. 


Massbalansering ska göras för att se om möjlighet finns att utforma i 


första hand allmänplats med tex bullervallar eller annan utfyllnad. 
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2. En kartering har gjort för att ta fram lämpliga objekt utanför befintlig 


detaljplan där det är lämpligt att ta emot överskottsmassor och 


iordningställa bullervallar eller pulkabackar etc.  


3. ”Avfallstippen” har kunnat ta emot stora mängder de sista åren för 


sluttäckningen i framförallt vegetationsskiktet. Detta är dock en 


hantering som kommer upphöra då tippen ska vara sluttäckt 2026.  


 


Tidigare kördes mycket massor till bönder runt men detta undviker vi nu i 


största mån då det är förenat med en del miljörisker och innebär en 


omfattande provtagning.   


 


Ordförande Vanja Wallemyr (C) önskar ledamöter, ersättare och 


tjänstepersoner en riktigt trevlig sommar! 
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