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Organ: Kommunstyrelsens teknikutskott 
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______________________________________________________________________  
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       Tu § 1                        Dnr  2018/19 
 

Avgifter vid utlåning av DVD-filmer  
 
Bibliotekschefen Jan Fröding meddelar i tjänsteskrivelse 24 januari 2018 
att i mitten på 1990-talet infördes en avgift på 10:-/lånad film.  
Resultatet blev att utlånen sjönk drastiskt, från ca 6000 lån ner till ca 
2000 lån. Utlånen 2017 var knappt 900. Efter en undersökning om hur 
övriga bibliotek inom Värmlandssamarbetet gjorts kan konstateras att 
man på samtliga bibliotek, förutom Filipstad, är det gratis att låna dvd. 
Senast att ta bort avgiften på dvd var Karlstads stadsbibliotek.  
En bedömning är att utlånen skulle kunna påverkas i positiv riktning om 
avgiften tas bort, det finns även en fördel för kommunens låntagare att 
inom samarbetet ha så liknande regler som möjligt. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att den nuvarande avgiften på 10 kr vid utlån av DVD-filmer tas bort. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 2                        Dnr  2018/20 
 
Upphandling – Livsmedel 
 
Kostchefen Jorun Ledin och Upphandlingschefen Helena Sköld-Lövgren 
meddelar i tjänsteskrivelse 29 januari 2018 att förvaltningen avser att 
genom föra en upphandling inom områdena Livsmedel, Mejeri, Köttfärs 
samt kompletteringshandel.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra livsmedelsupphandling inom 
områdena Livsmedel, Mejeri, Köttfärs och Kompletteringshandel  
Att fastställa mål för upphandling om 30 % andel ekologiska produkter 
inom kostverksamheten till 2025. 
Att för samtliga områden avses att kommunen nyttjar 
upphandlingsmyndighetens baskrav gällande djurskydd etc. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
_______ 
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       Tu § 3                          Dnr  2018/17 
 
Upphandling – Redskapsbärare 
 
Gatuchefen Roger Danielsson meddelar i tjänsteskrivelse 31 januari 
2018 att i 2018 års kapitalbudget har medel upptagits för utbyte av 
redskapsbärare. Redskapsbäraren används till snöröjning och 
halkbekämpning samt grönyteskötsel under sommarsäsongen.  
 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2018 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att upphandling av utbyte redskapsbärare får påbörjas. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 4                         Dnr  2018/18 
 
Upphandling – Hjullastare 
 
Gatuchefen Roger Danielsson meddelar i tjänsteskrivelse 31 januari 
2018 att i 2018 års kapitalbudget har medel upptagits för utbyte av 
hjullastare. Hjullastaren är det fordon som servar den egna 
verksamheten samt kommunens övriga förvaltningar med lyft och 
transport samt en av de viktigaste resurserna i vinterväghållningen.  
 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2018 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att upphandling av utbyte hjullastare får påbörjas. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 5                          Dnr  2018/21 
 
Upphandling – Transporter avfall 
 
Då det föreligger behov av ett nytt avtal på transport av avfall har 
förvaltningen tagit fram förslag på förfrågningsunderlag/kravspecifikation 
för upphandling.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att upphandling av transporter avfall får påbörjas enligt upprättat 
förfrågningsunderlag. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
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       Tu § 6                         Dnr  2018/16 
 
Projektstart - Energieffektiviseringar 
 
Gatuchefen Roger Danielsson meddelar i tjänsteskrivelse 31 januari 
2018 att i 2018 års investeringsbudget har anslagits 1,4 milj. kronor för 
energieffektivisering av kommunens gatubelysning. En lista har arbetats 
fram med armaturbyten och övriga investeringsåtgärder som är högst 
prioriterade. Listan ”Belysningsinvestering 2018” har stämts av med 
Filipstads Energinät och samförläggning görs där det är möjligt. 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2018 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att godkänna projektstart för energieffektiviseringar år 2018. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 7                          Dnr  2018/10 
 
Styr- och regleråtgärder - Stålvallaskolan 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 23 januari 2018 
att Lesjöfors 5:36, Stålvallaskolan är uppdelad i två byggnader; norra- 
och södra skolan.  
Både elever och pedagoger har tidvis ett besvärligt inomhusklimat. 
Temperaturen i klassrummen är för hög på den norra skolan. Samtliga 
klassrum ligger i söderläge varav solinstrålningen gör att temperaturen 
stiger och värmesystemet stänger inte av på grund av att få termostater 
fungerar. Det är som besvärligast under vår och höst.  
Vid inventering uppenbarades ett behov att byta samtliga radiatorventiler 
och termostater. Nya radiatorventiler öppnar möjligheten till en korrekt 
injustering av värmesystemet och skapar balans i värmesystemet och 
temperaturen i byggnaden. Byte av samtliga termostater kommer att 
minska effekten av solinstrålning samt internlaster. Reglering på varje 
radiator gör att övertemperatur och energiförbrukningen minskar.  
Även befintlig styrutrustning är gammal gällande både värmesystem och 
ventilationsaggregat. 
Fastighetsenheten föreslår att byta ut befintlig styrutrustning och koppla 
upp den mot kommunens överordnande system vilket gör det möjligt för 
fastighets driftavdelning att justera och övervaka värmesystemet från 
Filipstad. Detta medför ett minskat behov av att drifttekniker behöver åka 
ut till anläggningen i Lesjöfors. Övervakningen sker istället centralt samt 
vid behov från annan plats. 
Finansiering 
Fastighet beräknar att denna investering gör att energiförbrukningen 
kommer att ge ca 10 % sänkning på energiförbrukningen. Detta bör 
enligt ovan vara finansierat inom 4 år (minskning ca 45 000 kr/år).   
Arbetet beräknas till en kostnad av 180 000 kr och finansieras inom 
ramen för investeringsbudgeten för fastighetsenheten 
Tidsram för uppdraget: 
februari/mars 2018 - Byggstart och genomförande 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att besluta att utföra byggåtgärder enligt ovan beskrivning. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
_____ 
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       Tu § 8                         Dnr  2018/11 
 
 
Styr- och reglerutrustning - Yrkesskolan 1 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 23 januari 2018 
att i byggnaden Yrkesskolan 1, praktikdelen finns fordonsprogrammet, 
kulturskolan samt Vital gym mm.  
Vid inventering uppenbarades ett behov att byta samtliga radiatorventiler 
och termostater. Nya radiatorventiler öppnar möjligheten till en korrekt 
injustering av värmesystemet och skapar balans i värmesystemet och 
temperaturen i byggnaden kommer att upplevas mer korrekt. 
Styrsystem till undercentral (varmvatten produktion och fjärrvärme) bör 
integreras med befintlig utrustning för att säkerställa funktion. Detta 
gäller också ventilationsaggregat på fordonsprogrammet. Detta ger 
möjligheten att koppla upp mot kommunens överordnade system och ger 
möjligt för fastighets driftenhet att justera och övervaka värmesystemet 
från bland annat Prippen 
Fastighetsenheten beräknar att denna investering gör att 
energiförbrukningen kommer att ge ca 10 % sänkning på 
energiförbrukningen. Detta bör enligt ovan betala sig inom 9 år.   
Arbetet beräknas till en kostnad av 200 000 kr och finansieras inom 
ramen för investeringsbudgeten. 
Tidsram för uppdraget 
Februari/april                              
Byggstart och genomförande 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att besluta utföra byggåtgärder enligt ovan beskrivning.  
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
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       Tu § 9                         Dnr  2018/12 
 
Nytt sporthallsgolv - Lesjöfors 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 23 januari 2018  
att golvet i Lesjöfors sporthall är utslitet och i behov av att bytas. Golvet 
är idag det samma som vid byggnationen av sporthallen som byggdes i 
början på 70-talet, golvet är av trä. 
Förslagsvis installeras ett Taraflex kombigolv (eller likvärdigt)  med 
renoveringsskiva under vilket kostnadsberäknas till 750 000 kr. I 
samband med detta åtgärdas även den höga ljudnivån med 
ljudabsorbenter i tak. Kostnadsberäknat till 35 000 kr. Väggen mot 
omklädningsdelen behöver ses över och åtgärdas med beklädnad. 
Beräknad kostnad 30 000 kr. 
Sammanlagd kostnad för projektet beräknas till 815 000 kr. 
Tidsram  
Februari/Mars  
Beställning av arbetet för att det ska kunna utföras under sommarlovet. 
Juni/Juli                  
Byggstart och genomförande. 
Finansiering 
Finansiering föreslås via ramanslaget för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att utföra byggåtgärder enligt ovanstående beskrivning. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 10                         Dnr  2018/9 
 
 
Tilldelning av projektmedel Investeringsutredningar 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 23 januari 2018 
att Fastighetsenheten arbetar med många olika projekt varvid en del 
kräver medel för externa utredningar, ex konsulttjänster. I de fall 
projekten blir av justeras ekonomin för projektets 
investeringsutredningskostnader mot projektets ekonomi. I de fall 
projekten inte blir av bör det finnas ekonomi för att tillgodose 
utredningsarbetet genom medel för Investeringsutredningar. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att omfördela fastighetsenhetens investeringsmedel om 1 000 000 kr för 
projekt Investeringsutredningar. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
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       Tu § 11                         Dnr  2018/13 
 
 
Tilldelning av projektmedel - Markförvärv 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 23 januari 2018 
att Fastighetsenheten har under de senaste åren genomfört ett flertal 
markförvärv varje år. Bedömning görs att detta behov kommer att 
kvarstå under 2018. Vid förvärv överstigande ett basbelopp/gång krävs 
erforderliga beslut för genomförande av förvärv. 
  
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att omfördela fastighetsenhetens investeringsmedel om 300 000 kr för 
projekt markförvärv. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 12 
Tu § 69                          Dnr  2017/185 
 
Byte av kylmaskin på Skogsryd, Wasahallen 
Filipstad Västra 1:87 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 6 september 
2017 att Skogsryd, Wasahallens kylmaskiner för konstfrusen hockey- 
och bandyplan har nått sin mekaniska livslängd om ca 30 år. Detta 
medför att det är svårt att hitta reservdelar och komponenter för att sköta 
det periodiska och akuta underhållet.  
Fastighetsenheten har inte haft möjlighet att starta kylmaskin för 
bandyplan på grund av trasig kompressor och styrutrustning. Kostnader 
för denna renovering uppskattades till ca 200 000 kr. Detta har medfört 
att ingen konstfrusen is producerats på bandyplan sen ett par år tillbaka. 
 
Fastighetsenheten föreslår att byta ut kylmaskinanläggningen i ishallen 
(Ishockeyarenan) för att säkerställa fortsatt drift efter år 2020 (Etapp 1).  
Under etapp 1 bevaras anläggningen för bandyarenan för att möjliggöra 
uppstart i eventuell etapp 2. Beslut om detta bör tas i senare skede om 
behov uppstår. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för 
upphandling av ny kylanläggning för Skogsryds/Wasahallen enligt etapp 
1 samt godkänna förprojektering enligt kostnaderna enligt ovan. 
Att finansiering för förprojekteringen föreslås ske inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget 2017. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för ny 
kylanläggning för Wasahallen 
att uppdra till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering och 
drift av konstfrusen bandybana i kommunen. I uppdraget ska även ingå 
att se på behovet av istider för kommunens föreningar. 
______  
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       Fastighetschefen Per Green återkommer i ärendet i tjänsteskrivelse 24 
januari 2018 (bilaga) och ger en beskrivning över förslag till åtgärder, 
kostnader och ekonomi samt redovisas behovet av istider.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och 
genomföra upphandling av kylanläggning för Skogsryds ishall enligt 
redovisat förslag.  
Att därefter återkomma till nämnden för erforderliga beslut om 
finansiering och genomförande.  
Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om kostnader 
för anläggande av ny konstfrusen bandybana alternativt Skogsryd eller 
annan placering i kommunen. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
________ 
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       Tu § 13                         Dnr  2017/242 
 
Etapp 2 – Förskola Lärcentrum, Filipstad   
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 29 januari 2018 
att vid Kommunstyrelsens sammanträde 20 december 2017, § 122, 
beslutade bland annat kommunstyrelsen att ge förvaltningen uppdraget 
att skyndsamt göra en kalkyl för ytterligare förskola i Lärcentrum. Etapp 1 
är avklarad för att täcka det akuta behovet av förskoleplatser. Nedan 
följer planerade åtgärder för att nå etapp 2. 
 
Specificerade byggåtgärder 
 
Utrymning: Installation av ny entré för att uppnå utrymningskrav etc.           
300 000 
 
Toaletter finns i dagsläget 1 våning upp. Lösning: toaletter i källarplan  
(1 toalett/10 barn) 1 vanlig toalett och 2 RWC med skötbord. 
350 000 
 
Extra rum för verksamhetsaktiviteter 
100 000 
 
Sovrum: Verksamheten har behov av rum gällande sov och lek 
100 000 
 
Torkskåp: I entrén. Torkskåp installeras i anslutning till entré 
50 000 
 
Kök: Verksamheten är i behov av kök inkl. vitvaror. 
200 000 
 
Belysning: Belysningen är undermålig och behöver bytas ut. 
150 000 
  
Matta: Utbyte av ålderstigen matta till anpassad för verksamheten. 
250 000. 
Utemiljö: staket, lekutrustning m m 
235 000 
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       Övriga kostnader inom Teknik och service - Driftkostnader 
Kostenheten: 0,25 tj/avd. samt portionskostnad. Från att avd. 2 öppnar 
ska kostpersonal även tillaga frukost, vilket medför 0,125/tj/avd. Totalt 
0,75 tj Beräknad årskostnad: 280 000 kr/år. Således 186 000 kr för 
uppdraget (8 månader) 
Lokalvårdsenheten: 0,25 tj/avd. samt material. Beräknad årskostnad:  
125 000 kr/år. Således 85 000 kr för uppdraget(8 månader). 
Ekonomi: 
Totalkostnad för uppdraget är enligt kalkyl uppskattat till 1 735 000 kr 
Finansiering föreslås genom fastighetenhetens rambudget för 
investeringar. 
Driftkostnader föreslås ökas med angiven årskostnad för respektive 
avdelning/verksamhet. 
Tidsram för uppdraget: 
15 februari – Beslut och byggstart 
30 april – Klart och slutbesiktat 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att ge förvaltningen i uppdrag att bygga etapp 2 enligt specificerade 
byggåtgärder, finansiering inom fastighetsenhetens investeringsram, 
 
Att godkänna driftkostnader enligt specificerade kostnader   
 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta att ur kommunstyrelsens tillgängliga 
medel 2018 anslå tekniska kontoret 271 000 kronor för utökade 
driftkostnader, etapp 2. 
  

Efter föredragning av ärendet yrkar Patrik Fornander  
Att fastighetsavdelningen får i uppdrag att i samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänstemän skyndsamt färdigställa den 
befintliga avdelningen på Lyckebo med nödutgång, toalett och skötrum 
Att teknikutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta om att utöka 
förskolan Lyckan med två avdelningar inom befintlig detaljplan. 
 
Ordförande Olle Engström yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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       Efter överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande 
proposition om bifall, dels till ordförandes förslag och dels till Patrik 
Fornanders yrkande. Teknikutskottet beslutar med 3 röster mot 2 att 
bifalla förvaltningens förslag. 
 
Teknikutskottet beslutar 
Att ge förvaltningen i uppdrag att bygga etapp 2 enligt specificerade 
byggåtgärder, finansiering inom fastighetsenehetens investeringsram, 
 
Att godkänna driftkostnader enligt specificerade kostnader   
 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta att ur kommunstyrelsens tillgängliga 
medel 2018 anslå tekniska kontoret 271 000 kronor för utökade 
driftkostnader, etapp 2. 
 
Patrik Fornander och Sebastian Post reserverar sig mot beslutet. 
___________ 
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       Tu § 14                        
 
Information 
 
Tekniske chefen informerar ang 
- Vitesföreläggande ang utbyte av vattenmätare 
- Länsstyrelsens skrivelse ang säkerhetsklassificering av   
dammanläggningar 
Kostchefen informerar ang 
- införande av alternativa maträtter inom skola och äldreomsorg 
 
Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 
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       Tu § 15                          
 
Anmälningsärenden 
 

1. Trafiknämndsärenden 2017-12-01-2018-01-29 
 
Teknikutskottet beslutar 
Att med godkännande lägga ärendena till handlingarna. 
______ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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