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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-15:20 
Ajournering klockan 14:45 – 15:05 

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

Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) §§ 28-29 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Daniel Sigfridsson (KD) tj. gör. ers.       
§§ 30-40 

Ersättare 

 

Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Christer Carlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Marcus Boström, fastighetschef 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Solveig Pettersson, städchef 
Kerstin Johansson, kostchef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare § 30 
Tomas Bergh, infrastrukturförvaltare § 33 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande § 29 
Sara Linge, konsult Conectura § 29 

Justerare Johanna Svensson 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 28-40 

Ordförande Vanja Wallemyr 

Justerare  Johanna Svensson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Justeringsdatum 2022-05-03 

Anslaget är uppsatt  2022-05-04 – 2022-05-26  

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Underskrift Digitalt justerat 

 Anna-Karin Andersson 
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§ 28 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om  Covid 19 situationen på förvaltningen.  

Fastighetschef informerar om lekplatser, han kommer även delta på barn- 

och utbildningsnämnden och informera om detsamma.  

Beslutsunderlag  

Arbetsutskottet § 17 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-04      
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§ 29 Dnr 2022/00107  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ny 
politisk organisation 2023 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget som presenteras 

på sidorna 12–15 i rapporten om Ny politisk organisation Samhällsbyggnad.  

Reservation 

Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet.      

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen genom-

fört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan flyttas till 

kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har genom-

förts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden från och 

nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att 

bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande 

samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 

hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges möjlighet att yttra sig 

innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om politisk organisation för 

nästa mandatperiod.  

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen har under år 2021 

tagit fram ett förslag på ny politisk organisation inför nästkommande 

mandatperiod. En del av förslaget innebär att tekniska nämnden avvecklas 

och att dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen som organiseras 

under kommunstyrelsen i form av ytterligare utskott. Bakgrunden har varit 

att kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 

kommunstyrelsen centralt och att ett helhetsperspektiv ger mer samsyn, 

bättre samordning och möjlighet till effektivisering. 

Den 29 november 2021, § 129, beslutade kommunfullmäktige om fortsatt 

utredning om den politiska organisation genom att bland annat ge kommun-

styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är 

att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 

2023.  
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Under förutsättning att fullmäktige fattade beslut enligt ovanstående 

beslutade kommunstyrelsen den 17 november 2021, § 173, att ge kommun-

ledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur tekniska nämndens ansvars-

områden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, ett för service-

frågor och ett för samhällsplanering. Kommunstyrelsen gav också kommun-

ledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på antalet ledamöter och 

ersättare i utskotten samt att utreda och lämna förslag på reviderade 

reglementen och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, 

ta fram förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda 

jävsfrågor.  

Uppdraget omfattade även att genomföra en risk- och konsekvensanalys för 

samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden 

avvecklas och att dessa frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.   

Utredningsuppdraget har genomförts av Conectura AB och presenteras i 

bifogad rapport. I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbets-

utskott fungerat som politisk styrgrupp.  

Beställare har varit kommundirektören.  

Beslut om politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 planeras att 

fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni. Före kommun-

fullmäktige fattar beslut behöver den nämnd som är berörd av förslaget ges 

möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen önskar därmed tekniska nämndens 

yttrande över det förslag på organisering av tekniska nämndens verksamhet 

som presenteras i framtagen rapport, sid 12-15. 

Förslag på ny politisk organisation 

I utredningen presenteras på sid 12-15 förslag på ny politisk organisation. 

Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt 

utskott bildas under kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhälls-

planering bort och dess uppgifter införlivas i kommunstyrelsens arbets-

utskott. Under kommunstyrelsen föreslås två utskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och 

i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande samhälls-

byggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga investeringar och andra lång-

siktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund, delägarskap i 

kommunala bolag etc. Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 

hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till kommun-

styrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i 

vissa frågor. 
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Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att ställa sig 

bakom förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om Ny 

politisk organisation Samhällsbyggnad.  

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna anser att göra om hela den Tekniska nämndens 

ansvarsområde till utskott med stor sannolikhet kommer att betyda 

maktkoncentration till några få personer. Dessutom anser vi att de punkter 

som i utredningen anges som svagheter i organisationen är svagheter i det 

politiska ledarskapet och hur man leder det politiska arbetet i nämnden. 

Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 

förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 

utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss social-

demokrater. Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd till 

kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk 

organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad. 

 

Yrkanden 

Johanna Svensson (S) yrkar att tekniska nämnden beslutar att ej ställa sig 

bakom förslaget att tekniska nämnden ska upphöra och att ett nytt tekniskt 

utskott ska organiseras under kommunstyrelsen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

respektive Johanna Svenssons (S) yrkande och finner att tekniska nämnden 

har beslutat enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.       

Omröstning begärs     

Omröstning begärs för yrkandet. 

Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja- röst för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Nej-röst för Johanna Svenssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 3 nej-röster 

för Johanna Svensson (S) förslag beslutar tekniska nämnden bifalla 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

 V
W

, J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

41
56

67
72

6




 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitalt justerat 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Omröstningslista  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Vanja Wallemyr (C) x  

Johanna Svensson (S)  x 

Christina Jorméus (M) x  

Heléne Svensson (S)  x 

Bengt Lundqvist (S)   x 

Emil Larsson (C)  x  

Sam Jubrant (KD)  x  

Andreas Möller (KD) x  

Christopher Münch (SD) x  

Per Halldén (M) x  

Gerhard Karlsson (SD) x  

Summa 8 3 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-19 

Kommunstyrelsen § 57/2022  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27 

Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 

Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 

Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00112  

Introduktion till blomsterplanering Falköpings kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Stadsträdgårdsmästare Marianne Magnusson informerar om Falköpings 

kommun blomsterplanering samt information från verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-20      
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§ 31 Dnr 2022/00010  

Information om ekonomi 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
Bakgrund 

Förvaltningsekonomen informerar om marsuppföljningen som 

samhällsbyggnadsförvaltningen gjort.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 18/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-04 

Månadsrapport mars 2022      
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§ 32 Dnr 2022/00011  

Information från förtroendevalda 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Per Halldén (M) informerar från mötet med Rådet för funktionshinderrådet. 

Johanna Svensson (S) informerar att Socialdemokratiska gruppen träffat 

Patrick Nohlgren och Fredrik Johansson och pratat om politisk 

omorganisation samt MEX arbete i Falköpings kommun. De avslutade 

förmiddagen med lunch på Centralskolan.  

Vanja Wallemyr (C) informerar att hon och Patrick Nohlgren deltagit på 

Skaraborgsdagen i Vara. 

Vanja Wallemyr (C) har också deltagit på en konferens om läkemedelsrester 

i avloppsvatten.  

Sam Jubrant (KD) informerar om att han deltagit på Kommunala 

pensionärsrådet  
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§ 33 Dnr 2022/00092  

Miljödom Flygplatsen 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att upphäva Falköpings kommuns tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet på Falköpings Flygplats.  

Sammanfattning 

I februari 2015 så stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats 

för att minska driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet 

kan upphävas så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 

markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Flygplatsens 

verksamhet består idag av fritidsverksamhet. Kommunen har nu tillfrågat 

Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 

flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet.  Föreningen kommer att 

anmäla flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att 

bli C-klassad verksamhet.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan 2009 tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 

Falköpings Flygplats enligt miljödom med ingående villkor. Tillståndet 

krävdes för en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1199 

meter. Kinnarps som tidigare hade affärsflyg med jetplan slutade att flyga på 

flygplatsen då deras nya flygplan krävde längre bana. Kinnarps har senare 

valt att helt avsluta sin flygverksamhet i Falköping. I februari 2015 så 

stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats för att minska 

driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet kan upphävas 

så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 

markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Verksamheten 

på flygplatsen är idag fritidsverksamhet som bedrivs av Falbygdens 

flygklubb samt några privata flygplansägare. Kommunen har nu tillfrågat 

Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 

flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet. FFF kommer att anmäla 

flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att bli C-

klassad verksamhet. Detta ger flygplatsen möjlighet att utveckla 

verksamheten och att den som bedriver verksamheten får ansvaret mot 

tillsynsmyndigheten. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att ansökan om tillståndet ska upphävas: Detta ska  

skickas till tillsynsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg samt 
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Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Skäl till varför 

tillståndet ska upphävas anges till att kommunens verksamhet vid flygplatsen 

avvecklas. 

  

Finansiering 

Myndigheten ställer krav på en avvecklingsprocess med provtagningsplan 

avseende miljöteknisk markundersökning. För provtagningen anlitas en 

konsult till en budget på cirka 300 000 kronor. Inga kända föroreningar finns 

på flygplatsen men eventuella saneringar tillkommer. Avvecklingsprocessen 

bekostas inom tekniska nämndens befintliga ram. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 19/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

  

 

Paragrafen skickas till  
Tomas Berg, Infrastrukturförvaltare 

Fredrik Johansson, Gatuchef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig            
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§ 34 Dnr 2022/00113  

Upphandling asfalt 

Paragrafen är omedelbart justerat.    
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§ 35 Dnr 2022/00083  

Gröna jobb 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Under 2021 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbets-

löshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret 

identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad 

del i Falköpings kommun. Det finns många områden; spår, leder och platser i 

Falköpings kommun som direkt skulle gynna det attraktiva Falköping i 

relation till falköpingsborna som idag inte sköts, driftas och tas om hand. Det 

finns också delar inom detta område som görs idag som genom att arbeta 

med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde 

till alla, både direkt knutna till uppgiften och mottagare av servicen. Genom 

att anställa en arbetsledande chef med uppdraget att samordna arbetsinsatser 

i hela Falköpings kommun och i nära samverkan med befintliga avdelningar 

som arbetar på området stävar insatsen att få ut cirka 20-25 arbetsmarknads-

anställningar årligen. Dessa anställningar försörjs av redan befintliga medel 

inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag. Under 2,5 år (2022–

2024) planerar kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och fritids-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt arbeta med 

detta projekt.  

Finansiering 

Finansieringen av projektet diskuteras med ekonomiavdelningen.   
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§ 36 Dnr 2022/00108  

Startbesked för anpassning av lokaler för ökad 
trygghet och studiero vid Högstadium Centrum 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge startbesked för etapp 1 avseende 

anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium 

Centrum med en investeringskostnad upp till 1 miljon kronor.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit tekniska nämnden att utföra 

verksamhetsanpassningar och ombyggnation av sal 120 och 309 för ökad 

trygghet och studiero vid Högstadium Centrum.  

Barn- och utbildningsnämnden har behov av att anpassningarna färdigställs 

redan till höstterminen 2022 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget. Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska 

nämnden avvikelserapportera kalkylerad investering.  

Projektets driftkonsekvenser belastar barn- och utbildningsförvaltningen 

genom ökad internhyra.  

Bakgrund 

Högstadium Centrum är en skola för samtliga högstadieelever i Falköpings 

tätort  i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har, för att kunna 

tillgodose behovet av skollokaler, även undervisning i inhyrda moduler.  

Problem uppstår eftersom ytorna där eleverna har sina skåp samt de ytor 

eleverna vistas på utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln som 

uppstår när eleverna ska hämta skolmaterial eller förflytta sig innebär en 

otrygghet. Vid behov av utrymning av lokalerna innebär detta även en fara 

för säkerheten.  

För att främja trygghet och studiero har barn- och utbildningsförvaltningen 

därför behov av att vissa lokalanpassningar görs. Utförandet är uppdelat i två 

etapper.  

Etapp 1 avser flytt och anpassningar av lokal för textilslöjd till nuvarande 

tekniksal för att bättre kunna utnyttja befintliga utrymmen. Etapp 1 kräver 

investeringsmedel och lyfts därför till tekniska nämnden för beslut om 

startbesked.  

Etapp 2 avser utökad inhyrd modulyta för att tillgodose behov av ytterligare 

skåpsyta och ytor för eleverna att vistas på utanför lektionstid. Etapp 2 
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innebär en ökad driftkostnad vilken finansieras och beslutas av barn- och 

utbildningsnämnden. Tidsplan för etapp 2 är ännu ej satt.  

Lokalanpassningarna i etapp 1 ingår i projektet ”Kyrkerörskolan – 

anpassning F-6” vilket i nuvarande flerårsplan är budgeterat för att utföras 

2026.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum.  

Då barn- och utbildningsnämnden har behov av att delar av trygghets-

åtgärderna färdigställs redan till höstterminen 2022 behöver del av projektet 

tidigareläggas. Anpassningarna innebär inte en fördyrning av projekteten 

utan endast en tidigareläggning av vissa delar av projektet. Delprojektet 

(etapp 1) omfattar lokalanpassningar för cirka 1 miljon kronor under 2022.   

 

Förvaltningens bedömning 

För att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov av en ökad 

trygghet på Högstadium Centrum föreslås att trygghetsåtgärderna i etapp 1 

utförs redan under 2022.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att färdigställa 

anpassningarna i etapp 1 till höstterminen 2022 under förutsättning att 

tekniska nämnden ger startbesked i april.   

Finansiering 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum. 

Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska nämnden avvikelse-

rapportera kalkylerad investering på 1 miljon kronor under 2022, då 

projektet tidigareläggs för att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens 

behov. 

Projektets kalkylerade driftkostnad för etapp 1 kalkyleras till cirka 75 000 

kronor per år och finansieras av barn- och utbildningsförvaltningen genom 

ökad internhyra. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-19 

Beslut från BUN § 57/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Marcus Boström, Fastighetschef 

Stefan Danielsson, Projektledare      
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§ 37 Dnr 2022/00088  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.    

Finansiering 

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-04 

Rapport inkomna synpunkter 
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§ 38 Dnr 2022/00008  

Delegationsbeslut 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Beslutsunderlag 

Anmälan om delegationsbeslut april.      
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§ 39 Dnr 2022/00009  

Anmälningsärenden 2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden april 

Protokoll Rådet för funktionshinder      
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§ 40 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Johanna Svensson (S) lyfter ett projekt som Regionen har, om skolmatens 

betydelse. Projektet heter Känsla för mat och prat, och är en del inom Friska 

barn i Skaraborg.  Det är ett projekt och en web utbildning där Falköpings 

kommun ingår. Friska barn i Skaraborg - Västra Götalandsregionen 

(vgregion.se) 

 

Johanna Svensson (S) frågar om projektering angående Ishallen. 

Upphandling av partnering entreprenör pågår just nu. tidplan börjar om ett 

år, arbetet kommer troligtvis pågå över säsongen 2023 - 2024.  
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-15:20 
Ajournering klockan 14:45 – 15:05 


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


Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) §§ 28-29 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Daniel Sigfridsson (KD) tj. gör. ers.       
§§ 30-40 


Ersättare 


 


Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Christer Carlsson (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Marcus Boström, fastighetschef 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Solveig Pettersson, städchef 
Kerstin Johansson, kostchef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare § 30 
Tomas Bergh, infrastrukturförvaltare § 33 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande § 29 
Sara Linge, konsult Conectura § 29 


Justerare Johanna Svensson 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Anna-Karin Andersson Paragrafer §§ 28-40 


Ordförande Vanja Wallemyr 


Justerare  Johanna Svensson 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Tekniska nämnden 


Sammanträdesdatum 2022-04-25 


Justeringsdatum 2022-05-03 


Anslaget är uppsatt  2022-05-04 – 2022-05-26  


Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen  


Underskrift Digitalt justerat 


 Anna-Karin Andersson 
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§ 28 Dnr 2022/00007  


Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Förvaltningschef informerar om  Covid 19 situationen på förvaltningen.  


Fastighetschef informerar om lekplatser, han kommer även delta på barn- 


och utbildningsnämnden och informera om detsamma.  


Beslutsunderlag  


Arbetsutskottet § 17 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-04      
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§ 29 Dnr 2022/00107  


Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ny 
politisk organisation 2023 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget som presenteras 


på sidorna 12–15 i rapporten om Ny politisk organisation Samhällsbyggnad.  


Reservation 


Johanna Svensson (S),  Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S) 


reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet.      


Sammanfattning 


På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen genom-


fört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan flyttas till 


kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har genom-


förts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden från och 


nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under kommun-


styrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att 


bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande 


samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 


hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 


Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges möjlighet att yttra sig 


innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om politisk organisation för 


nästa mandatperiod.  


Bakgrund 


Beredningen för översyn av den politiska organisationen har under år 2021 


tagit fram ett förslag på ny politisk organisation inför nästkommande 


mandatperiod. En del av förslaget innebär att tekniska nämnden avvecklas 


och att dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen som organiseras 


under kommunstyrelsen i form av ytterligare utskott. Bakgrunden har varit 


att kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 


kommunstyrelsen centralt och att ett helhetsperspektiv ger mer samsyn, 


bättre samordning och möjlighet till effektivisering. 


Den 29 november 2021, § 129, beslutade kommunfullmäktige om fortsatt 


utredning om den politiska organisation genom att bland annat ge kommun-


styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är 


att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 


Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 


2023.  
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Under förutsättning att fullmäktige fattade beslut enligt ovanstående 


beslutade kommunstyrelsen den 17 november 2021, § 173, att ge kommun-


ledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur tekniska nämndens ansvars-


områden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, ett för service-


frågor och ett för samhällsplanering. Kommunstyrelsen gav också kommun-


ledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på antalet ledamöter och 


ersättare i utskotten samt att utreda och lämna förslag på reviderade 


reglementen och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, 


ta fram förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda 


jävsfrågor.  


Uppdraget omfattade även att genomföra en risk- och konsekvensanalys för 


samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden 


avvecklas och att dessa frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.   


Utredningsuppdraget har genomförts av Conectura AB och presenteras i 


bifogad rapport. I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbets-


utskott fungerat som politisk styrgrupp.  


Beställare har varit kommundirektören.  


Beslut om politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 planeras att 


fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni. Före kommun-


fullmäktige fattar beslut behöver den nämnd som är berörd av förslaget ges 


möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen önskar därmed tekniska nämndens 


yttrande över det förslag på organisering av tekniska nämndens verksamhet 


som presenteras i framtagen rapport, sid 12-15. 


Förslag på ny politisk organisation 


I utredningen presenteras på sid 12-15 förslag på ny politisk organisation. 


Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt 


utskott bildas under kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhälls-


planering bort och dess uppgifter införlivas i kommunstyrelsens arbets-


utskott. Under kommunstyrelsen föreslås två utskott. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och 


i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande samhälls-


byggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga investeringar och andra lång-


siktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund, delägarskap i 


kommunala bolag etc. Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att 


hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 


Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till kommun-


styrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i 


vissa frågor. 
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Förvaltningens bedömning 


Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att ställa sig 


bakom förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om Ny 


politisk organisation Samhällsbyggnad.  


Finansiering 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Protokollsanteckning 


Socialdemokraterna anser att göra om hela den Tekniska nämndens 


ansvarsområde till utskott med stor sannolikhet kommer att betyda 


maktkoncentration till några få personer. Dessutom anser vi att de punkter 


som i utredningen anges som svagheter i organisationen är svagheter i det 


politiska ledarskapet och hur man leder det politiska arbetet i nämnden. 


Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 


förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 


utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss social-


demokrater. Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd till 


kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk 


organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad. 


 


Yrkanden 


Johanna Svensson (S) yrkar att tekniska nämnden beslutar att ej ställa sig 


bakom förslaget att tekniska nämnden ska upphöra och att ett nytt tekniskt 


utskott ska organiseras under kommunstyrelsen.      


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 


respektive Johanna Svenssons (S) yrkande och finner att tekniska nämnden 


har beslutat enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.       


Omröstning begärs     


Omröstning begärs för yrkandet. 


Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång: 


Ja- röst för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 


Nej-röst för Johanna Svenssons förslag. 


Omröstningsresultat 


Med 8 ja-röster för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 3 nej-röster 


för Johanna Svensson (S) förslag beslutar tekniska nämnden bifalla 


samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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Omröstningslista  


Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 


Vanja Wallemyr (C) x  


Johanna Svensson (S)  x 


Christina Jorméus (M) x  


Heléne Svensson (S)  x 


Bengt Lundqvist (S)   x 


Emil Larsson (C)  x  


Sam Jubrant (KD)  x  


Andreas Möller (KD) x  


Christopher Münch (SD) x  


Per Halldén (M) x  


Gerhard Karlsson (SD) x  


Summa 8 3 


 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-19 


Kommunstyrelsen § 57/2022  


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27 


Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 


Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 


Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18 


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00112  


Introduktion till blomsterplanering Falköpings kommun 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Stadsträdgårdsmästare Marianne Magnusson informerar om Falköpings 


kommun blomsterplanering samt information från verksamheten.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-20      
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§ 31 Dnr 2022/00010  


Information om ekonomi 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


 
Bakgrund 


Förvaltningsekonomen informerar om marsuppföljningen som 


samhällsbyggnadsförvaltningen gjort.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 18/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-04 


Månadsrapport mars 2022      
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§ 32 Dnr 2022/00011  


Information från förtroendevalda 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Per Halldén (M) informerar från mötet med Rådet för funktionshinderrådet. 


Johanna Svensson (S) informerar att Socialdemokratiska gruppen träffat 


Patrick Nohlgren och Fredrik Johansson och pratat om politisk 


omorganisation samt MEX arbete i Falköpings kommun. De avslutade 


förmiddagen med lunch på Centralskolan.  


Vanja Wallemyr (C) informerar att hon och Patrick Nohlgren deltagit på 


Skaraborgsdagen i Vara. 


Vanja Wallemyr (C) har också deltagit på en konferens om läkemedelsrester 


i avloppsvatten.  


Sam Jubrant (KD) informerar om att han deltagit på Kommunala 


pensionärsrådet  
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§ 33 Dnr 2022/00092  


Miljödom Flygplatsen 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att upphäva Falköpings kommuns tillstånd för 


miljöfarlig verksamhet på Falköpings Flygplats.  


Sammanfattning 


I februari 2015 så stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats 


för att minska driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet 


kan upphävas så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 


markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Flygplatsens 


verksamhet består idag av fritidsverksamhet. Kommunen har nu tillfrågat 


Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 


flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet.  Föreningen kommer att 


anmäla flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att 


bli C-klassad verksamhet.  


Bakgrund 


Falköpings kommun har sedan 2009 tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 


Falköpings Flygplats enligt miljödom med ingående villkor. Tillståndet 


krävdes för en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1199 


meter. Kinnarps som tidigare hade affärsflyg med jetplan slutade att flyga på 


flygplatsen då deras nya flygplan krävde längre bana. Kinnarps har senare 


valt att helt avsluta sin flygverksamhet i Falköping. I februari 2015 så 


stängdes flygplatsen som trafik- och instrumentflygplats för att minska 


driftkostnaderna. Innan tillståndet för miljöfarlig verksamhet kan upphävas 


så ställs krav på en avvecklingsprocess med en miljöteknisk 


markundersökning för att hitta eventuella markföroreningar. Verksamheten 


på flygplatsen är idag fritidsverksamhet som bedrivs av Falbygdens 


flygklubb samt några privata flygplansägare. Kommunen har nu tillfrågat 


Falköpings Flygplats Förening om de kan ta över driftansvaret för 


flygplatsen genom ett arrende på flygplatsområdet. FFF kommer att anmäla 


flygplatsverksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg om att bli C-


klassad verksamhet. Detta ger flygplatsen möjlighet att utveckla 


verksamheten och att den som bedriver verksamheten får ansvaret mot 


tillsynsmyndigheten. 


 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen föreslår att ansökan om tillståndet ska upphävas: Detta ska  


skickas till tillsynsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg samt 
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Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Skäl till varför 


tillståndet ska upphävas anges till att kommunens verksamhet vid flygplatsen 


avvecklas. 


  


Finansiering 


Myndigheten ställer krav på en avvecklingsprocess med provtagningsplan 


avseende miljöteknisk markundersökning. För provtagningen anlitas en 


konsult till en budget på cirka 300 000 kronor. Inga kända föroreningar finns 


på flygplatsen men eventuella saneringar tillkommer. Avvecklingsprocessen 


bekostas inom tekniska nämndens befintliga ram. 


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottet § 19/2022 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 


  


 


Paragrafen skickas till  
Tomas Berg, Infrastrukturförvaltare 


Fredrik Johansson, Gatuchef 


Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig            
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§ 34 Dnr 2022/00113  


Upphandling asfalt 


Paragrafen är omedelbart justerat.    
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§ 35 Dnr 2022/00083  


Gröna jobb 


Tekniska nämndens beslut 


1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Under 2021 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 


fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 


utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbets-


löshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret 


identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 


knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad 


del i Falköpings kommun. Det finns många områden; spår, leder och platser i 


Falköpings kommun som direkt skulle gynna det attraktiva Falköping i 


relation till falköpingsborna som idag inte sköts, driftas och tas om hand. Det 


finns också delar inom detta område som görs idag som genom att arbeta 


med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde 


till alla, både direkt knutna till uppgiften och mottagare av servicen. Genom 


att anställa en arbetsledande chef med uppdraget att samordna arbetsinsatser 


i hela Falköpings kommun och i nära samverkan med befintliga avdelningar 


som arbetar på området stävar insatsen att få ut cirka 20-25 arbetsmarknads-


anställningar årligen. Dessa anställningar försörjs av redan befintliga medel 


inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag. Under 2,5 år (2022–


2024) planerar kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och fritids-


förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt arbeta med 


detta projekt.  


Finansiering 


Finansieringen av projektet diskuteras med ekonomiavdelningen.   
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§ 36 Dnr 2022/00108  


Startbesked för anpassning av lokaler för ökad 
trygghet och studiero vid Högstadium Centrum 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att ge startbesked för etapp 1 avseende 


anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium 


Centrum med en investeringskostnad upp till 1 miljon kronor.  


Sammanfattning 


Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit tekniska nämnden att utföra 


verksamhetsanpassningar och ombyggnation av sal 120 och 309 för ökad 


trygghet och studiero vid Högstadium Centrum.  


Barn- och utbildningsnämnden har behov av att anpassningarna färdigställs 


redan till höstterminen 2022 


Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 


investeringsbudget. Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska 


nämnden avvikelserapportera kalkylerad investering.  


Projektets driftkonsekvenser belastar barn- och utbildningsförvaltningen 


genom ökad internhyra.  


Bakgrund 


Högstadium Centrum är en skola för samtliga högstadieelever i Falköpings 


tätort  i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har, för att kunna 


tillgodose behovet av skollokaler, även undervisning i inhyrda moduler.  


Problem uppstår eftersom ytorna där eleverna har sina skåp samt de ytor 


eleverna vistas på utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln som 


uppstår när eleverna ska hämta skolmaterial eller förflytta sig innebär en 


otrygghet. Vid behov av utrymning av lokalerna innebär detta även en fara 


för säkerheten.  


För att främja trygghet och studiero har barn- och utbildningsförvaltningen 


därför behov av att vissa lokalanpassningar görs. Utförandet är uppdelat i två 


etapper.  


Etapp 1 avser flytt och anpassningar av lokal för textilslöjd till nuvarande 


tekniksal för att bättre kunna utnyttja befintliga utrymmen. Etapp 1 kräver 


investeringsmedel och lyfts därför till tekniska nämnden för beslut om 


startbesked.  


Etapp 2 avser utökad inhyrd modulyta för att tillgodose behov av ytterligare 


skåpsyta och ytor för eleverna att vistas på utanför lektionstid. Etapp 2 
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innebär en ökad driftkostnad vilken finansieras och beslutas av barn- och 


utbildningsnämnden. Tidsplan för etapp 2 är ännu ej satt.  


Lokalanpassningarna i etapp 1 ingår i projektet ”Kyrkerörskolan – 


anpassning F-6” vilket i nuvarande flerårsplan är budgeterat för att utföras 


2026.  


I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 


miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 


2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum.  


Då barn- och utbildningsnämnden har behov av att delar av trygghets-


åtgärderna färdigställs redan till höstterminen 2022 behöver del av projektet 


tidigareläggas. Anpassningarna innebär inte en fördyrning av projekteten 


utan endast en tidigareläggning av vissa delar av projektet. Delprojektet 


(etapp 1) omfattar lokalanpassningar för cirka 1 miljon kronor under 2022.   


 


Förvaltningens bedömning 


För att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov av en ökad 


trygghet på Högstadium Centrum föreslås att trygghetsåtgärderna i etapp 1 


utförs redan under 2022.  


Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att färdigställa 


anpassningarna i etapp 1 till höstterminen 2022 under förutsättning att 


tekniska nämnden ger startbesked i april.   


Finansiering 


Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 


investeringsbudget.  


I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 


miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 


2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum. 


Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska nämnden avvikelse-


rapportera kalkylerad investering på 1 miljon kronor under 2022, då 


projektet tidigareläggs för att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens 


behov. 


Projektets kalkylerade driftkostnad för etapp 1 kalkyleras till cirka 75 000 


kronor per år och finansieras av barn- och utbildningsförvaltningen genom 


ökad internhyra. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-19 


Beslut från BUN § 57/2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 


Marcus Boström, Fastighetschef 


Stefan Danielsson, Projektledare      
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§ 37 Dnr 2022/00088  


Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  


Sammanfattning 


En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 


beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 


samhällsbyggnadsförvaltningen 


Bakgrund 


En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 


beröm som under 1 januari till 31 mars 2022 har kommit in till 


samhällsbyggnadsförvaltningen. 


Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 


förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 


verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 


handlingarna.    


Förvaltningens bedömning 


Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 


rapporten.    


Finansiering 


Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 


ram. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-04 


Rapport inkomna synpunkter 
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§ 38 Dnr 2022/00008  


Delegationsbeslut 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


Beslutsunderlag 


Anmälan om delegationsbeslut april.      
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§ 39 Dnr 2022/00009  


Anmälningsärenden 2022 


Tekniska nämndens beslut 


Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Beslutsunderlag 


Anmälningsärenden april 


Protokoll Rådet för funktionshinder      
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§ 40 Dnr 2022/00012  


Övriga frågor 2022 


Tekniska nämndens beslut 


1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Johanna Svensson (S) lyfter ett projekt som Regionen har, om skolmatens 


betydelse. Projektet heter Känsla för mat och prat, och är en del inom Friska 


barn i Skaraborg.  Det är ett projekt och en web utbildning där Falköpings 


kommun ingår. Friska barn i Skaraborg - Västra Götalandsregionen 


(vgregion.se) 


 


Johanna Svensson (S) frågar om projektering angående Ishallen. 


Upphandling av partnering entreprenör pågår just nu. tidplan börjar om ett 


år, arbetet kommer troligtvis pågå över säsongen 2023 - 2024.  


   



https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/folkhalsa-skaraborg/friska-barn-i-skaraborg/

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/folkhalsa-skaraborg/friska-barn-i-skaraborg/
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