
     Uts. 1 april 2020 

 
Kommunstyrelsens         KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Teknikutskott                Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. 
                                                    
 
Tid och plats         Ferlinrummet 
för sammanträde               måndagen den 6 april 2020 kl. 13.30 
 
 
 
Ärenden: 
 

1. Val av justerare 
2. Budgetuppföljning 3 mån 
3. Biblioteksplan  
4. Livsmedelsupphandling  
5. Förslag till utbyggnad av GC-vägar 2021  
6. Projektstart Orren parkeringen 
7. Renovering av Orren 2, Leko-Huset- Etapp 2 
8. Energieffektivisering- Ferlinskolan 
9. Energieffektivisering- fjärrvärme i Lesjöfors 
10. Fastighetsreglering  
11. Informationsärenden  
12. Anmälningsärenden 
13. Ev. ärenden          



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
                 

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

  
 
 

       Tu §                           Dnr 2020/ 
 
Budgetuppföljning mars 2020  
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för mars månad 2020 för de verksamheter som 
ingår i kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde.  
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna uppföljningen för mars 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: Mars 2020

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2020 budget

Teknikutskott 8 25 -17 31 6 81 -50

Inköp 416 344 72 1 550 1 206 1 550 0

Bibliotek 1 220 1 040 180 4 954 3 914 4 904 50

IT-enhet 2 722 2 500 222 11 015 8 515 10 865 150

Kostenhet 6 073 6 127 -55 23 773 17 646 23 773 0

Lokalvårdsenhet 3 449 3 488 -39 14 619 11 131 14 619 0

Fastighetsenhet 10 959 10 830 129 39 769 28 939 39 549 220

Administration -146 -195 48 -756 -561 -786 30

Idrotts o Fritidsenhet 0 43 -43 0 -43 0 0

Gata-Park inkl skogsdrift 4 792 3 285 1 507 17 714 14 430 17 014 700

Total skattefinansierat 29 491 27 486 2 005 112 669 85 183 111 569 1 100

Vatten o Avlopp 2 -390 392 0 390 0 0

Renhållning -231 -419 188 0 419 0 0

Total avgiftsfinansierat -229 -809 580 0 809 0 0

Totalt Teknikutskott 29 262 26 677 2 585 112 669 85 992 111 569 1 100

Diff mot budget 1 100

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 2 585 tkr        Prognos = 1 100 tkr 

Inköp

Avvikelse Utfall = 72 tkr          Prognos = 0 tkr 

Verksamheten visar ett positivt utfall då LOU försäkringen och vissa programkostnader inte ännu kommit in. På helår bedöms verksamheten följa

budget.

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 180 tkr        Prognos = 50 tkr

Det positiva utfallet avser främst ej ännu fakturerade systemkostnader, men samtliga verksamheter visar positiva avvikelser. På helår bedöms 

verksamheten ge ett överskott på 50 tkr.

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 222 tkr          Prognos = 150 tkr 

Den positiva avvikelsen beror delvis på att licens- och supportkostnader är lägre första halvåret än andra, delvis på att utbyggnaden av bredband i 

området Asphyttan-Kalhyttan är försenad. Minskad kostnad under denna period också på grund av inställda resor och kurser. 

På helår bedöms verksamheten ge en positiv avvikelse på 150 tkr, främst på grund av lägre kapitaltjänstkostnader för fiberutbyggnaden på grund av 

förseningen.

Kostenhet

Avvikelse Utfall = -55 tkr        Prognos = 0 tkr 

Utfallet efter första kvartalet följer i stort budget. Verksamheten har en negativ avvikelse på intäkter främst på grund av färre asylluncher än budgeterat, 

men även på grund av att vissa intäkter faktureras i efterhand. Samtidigt har verksamheten en positiv avvikelse för livmedelsinköp. Orsaken är 

distansutbildningen för gymnasieeleverna och ett färre antal barn och elever inom barnomsorg och skola.

På helår bedöms intäkterna medföra en negativ avvikelse på -60 tkr för asylluncher och livsmedelskostnaderna en positiv avvikelse med 60 tkr. I 

prognosen har inte hänsyn tagits till hur den fortsatta utvecklingen kommer att bli då det är svårbedömt i dagsläget. 



Lokalvård

Avvikelse Utfall = -39 tkr          Prognos = 0 tkr 

Det negativa utfallet avser främst förbrukningsmaterial. På grund av den rådande situationen går det åt mer städmaterial, handsprit, tvål och 

pappershanddukar. Samtidigt medför distansutbildningen på gymnasiet och det lägre antalet barn inom barnomsorgen att stor del av storstädningarna 

kan genomföras nu med befintlig personal, vilket kommer att medföra lägre lönekostnader än budgeterat under sommaren.

Prognosen för helåret är därför att verksamheten kommer att följa budget. 

Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall =  129 tkr       Prognos =  220 tkr

Avvikelsen i utfallet beror på att mediaförbrukningen (uppvärmning m.m.) är lägre än budgeterat till följd av en mildare vinter. Därtill saknas vissa 

el-fakturor avseende januari och februari i redovisningen. Avvikelse finns även inom underhåll då fakturering av fastighetsskötartimmar till 

Filipstadsbostäder är gjord till och med vecka 10. Ytterligare avvikelse om cirka - 175 tkr finns på Kalhyttan. Avvikelsen gäller främst lägre intäkter 

för spårkort än budgeterat, oförutsedda kostnader för reparationer samt kostnader för återställande av nedblåsta träd.

På helår beräknas mediaförbrukningen ge ett positivt resultat om cirka 400 tkr. Kalhyttan prognosticeras i dagsläget att generera ett negativt resultat 

om - 175 tkr. Eventuellt kan rådande läge kring Corona göra att ett visst inkomstbortfall är att vänta på köpta fastighetsskötartimmar av

Filipstadsbostäder beroende på hur länge denna situation fortsätter. I dagsläget utförs endast akuta åtgärder i Filipstadsbostäders bestånd vilket 

väntas minska antalet köpta fastighetsskötartimmar under en period. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = 48 tkr          Prognos = 30 tkr

Mindre överskott på flera poster inom administrationen. Prognosen är att verksamheten kommer att ge ett överskott på 30 tkr på helår.

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall = -43 tkr          Prognos = 0 tkr

I utfallet ligger kostnader för Fritidsbanken. Bidrag är sökt för detta, varför prognosen på helår är att hålla en nollbudget. 

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 507 tkr          Prognos = 700 tkr

Vinterväghållningen har på grund av den milda vintern ett överskott på 900 tkr. Även gatubelysningen har ett överskott men där saknas fakturor för el 

från Ellevio och ronderingen i Mars är inte fakturerad. Sidoordnad verksamhet har överskott då omlastningsplatsen har fakturerats, men här kommer 

kostnader framöver. Skogsdriften har underskott då kostnader för försäkring och förvaltningsavgift för hela året har fakturerats. På helår bedöms dock

skogsdriften följa budget. 

Prognosen på 700 tkr avser vinterväghållningen. Kostnader för sandupptagning kommer och även kostnader för akutlagningar av vägar som slitits

hårt under den snöfattiga vintern. Överskottet på 700 tkr är under förutsättning att det blir en normal höst vädermässigt.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 392 tkr          Prognos = 0 tkr

Den positiva avvikelsen ligger främst inom distribution och spillvattenledning och avser lägre interna kostnader för arbetskraft samt maskin- och 

asfaltsentreprenad. Ett underskott inom avlopp tas ut av ett överskott på vattenverk. På helår prognosticeras ett nollresultat då ledningsarbeten

med personal (interna arbeten) och entreprenadarbeten kommer igång mer under våren. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 188 tkr          Prognos = 0 tkr

Den positiva avvikelsen ligger främst inom behandling av avfall och deponiskötsel. Våren och sommaren innebär dock höjda kostnader på grund av 

högre avfallsflöden. Prognosen på helår är därför att verksamheten kommer att följa budget.



                                    INVESTERINGAR 

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto Netto Netto 

Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget-

Projekt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 avv. 2020 avv.

Teknikutskott -85 502 -957 2 020 2 219 -85 502 -759 84 743 -85 129 373

- Biblioteksenhet -450 0 0 0 -450 0 450 -450 0

3030 Inventarier bibliotek -50 0 -50 0 50 -50 0

3030 Arkivförvaring -400 0 -400 0 400 -400 0

- IT-enhet -20 480 -109 0 0 -20 480 -109 20 371 -20 480 0

3010 IT Inventarier Data -806 -109 -806 -109 697 -806 0

3011 IT Utbyggn.infrastruktur -274 0 -274 0 274 -274 0

3012 IT Mobiltelefoner -500 0 -500 0 500 -500 0

3013 IT Bredbandsutbyggnad -18 900 0 -18 900 0 18 900 -18 900 0

- Serviceenhet -500 -43 0 0 -500 -43 457 -500 0

3040 Inventarier lokalvård -250 -43 -250 -43 207 -250 0

3050 Inventarier kost -250 0 -250 0 250 -250 0

- Fastighetsenhet -32 909 -1 440 0 0 -32 909 -1 440 31 469 -32 647 262

1000 Investeringsram -16 200 0 -16 200 0 16 200 -16 200 0

0265 Lyckebo - vattenskada 0 0 0 0

1001 Investeringsutredningar -1 000 -167 -1 000 -167 833 -1 000 0

1002 Markförvärv -300 0 -300 0 300 -300 0

1003 Projekt under 100 tkr -350 -215 -350 -215 135 -350 0

1005 Yttre miljö skolor -43 -43 -43 0

1006 Restaurang Lesjöfors museum 0 0 0 0 0

1007 Elsäkerhet -350 0 -350 0 350 -350 0

1008 Fönsterbyte Brattfors skola -206 -88 -206 -88 118 -206 0

1009 Omb. Diskrum Stålvallaskolan 0 0 0 0 0 0

1010 Solskydd Stålvallaskolan 0 0 0 0 0 0

1011 Solskydd förskolor -131 0 -131 0 131 -131 0

1015 Kylmaskin Wasahallen -618 -14 -618 -14 604 -618 0

1016 Rivning Nykroppa skola -499 -14 -499 -14 485 -200 299

1017 Avgasning av värmesystem -300 0 -300 0 300 -300 0

1018 Utemiljö Nykroppa skola -1 600 -18 -1 600 -18 1 582 -1 600 0

1023 Bowlinghall - upprustning lokal 0 0 0 0 0 0

1701 Tak Ferlinskolan sporthall -558 -428 -558 -428 130 -558 0

1702 Tak Spångbergshallen 0 0 0 0 0 0

1703 Utemiljö Trasten -45 -17 -45 -17 28 -45 0

1704 Skolprojekt -6 605 -153 -6 605 -153 6 452 -6 605 0

1705 Tak Djurgården Lsf 0 0 0 0 0 0

1706 Tak Bergmästargården 0 0 0 0 0 0

1707 Lekohuset -1 650 -4 -1 650 -4 1 646 -1 650 0

1708 Tak Ejdern 0 0 0 0 0 0

1709 Tak Västeräng -104 0 -104 0 104 -104 0

1710 Fasad Gymnastikhall Ferlinskolan -243 -280 -243 -280 -37 -280 -37

1711 Spångbergshallen - simhall -1 500 0 -1 500 0 1 500 -1 500 0

1712 Tak Kvarnen -650 0 -650 0 650 -650 0

- Idrotts- och fritidsenhet -300 0 0 0 -300 0 300 -300 0

3060 Investeringsram -140 0 -140 0 140 -140 0

3064 Låssystem Kalhyttan -160 0 -160 0 160 -160 0

0 0 0 0

- Teknisk enhet skattefin. -11 109 1 990 2 020 2 219 -11 109 2 188 13 297 -10 998 111

3100 Investeringsram Gata/park 0 0 0 0 0

3101 Övriga maskiner GS -100 0 -100 0 100 -100 0

3102 Energibesparing -900 -30 -900 -30 870 -900 0

3103 Beläggningsinvestering -1 500 0 -1 500 0 1 500 -1 500 0

3104 Centgrumåtgärder -1 300 0 -1 300 0 1 300 -1 300 0

3105 Lekparker upprustning -108 0 -108 0 108 -108 0

3108 Hjullastare 0 0 0 0 0

3109 Lastbil -1 400 0 -1 400 0 1 400 -1 400 0

3110 Enkelt avhjälpta hinder -100 0 -100 0 100 -100 0

3111 Staket Skogsryd, Jonstorp m.fl 0 0 0 0 0

0 0



                                    INVESTERINGAR 

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto Netto Netto 

Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget-

Projekt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 avv. 2020 avv.

3200 Anläggning av gator -2 000 0 -2 000 0 2 000 -2 000 0

3201 Vasagatan GC-väg 0 0 0 0 0

3202 Polhemsgatan GC-väg 0 0 0 0 0

3203 Färnebogatan GC-väg 0 0 0 0 0

3204 Halvars väg Brattfors -100 0 -100 0 100 -100 0

3205 Jonstorpsvägen Filipstad -800 0 -800 0 800 -800 0

3206 Kyrkogatan Filipstad 0 0 0 0 0

3207 Orrenparkeringen -2 000 0 -2 000 0 2 000 -2 000 0

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad -1 297 0 -1 297 0 1 297 -1 297 0

3210 Tegnergatan GC-passage -113 0 -113 0 113 -113 0

3211 Färnebogatan -600 -600 0 600 -600 0

3212 Piludden Filipstad -311 0 199 -311 199 510 -200 111

3213 GC-väg G:a Karlstadsvägen -260 0 -260 0 260 -260 0

3214 Vasagatan- Scheelegatan -240 0 -240 0 240 -240 0

0

- Teknisk enhet avgiftsfin. -19 754 -1 355 0 0 -19 754 -1 355 18 399 -19 754 0

Vatten- och avloppsenhet -19 414 -1 355 0 0 -19 414 -1 355 18 059 -19 414 0

3500 Investeringsram -9 200 -9 200 0 9 200 -9 200 0

3501 Serviser - vatten -100 0 -100 0 100 -100 0

3502 Serviser - avlopp -100 -100 0 100 -100 0

3503 Utbyte ventiler -250 -250 0 250 -250 0

3504 Vattenverk 0 0 0 0

3506 Renovering av långsamfilter -1 150 -1 150 0 1 150 -1 150 0

3507 Asfaltering Vattenverk -150 -150 0 150 -150 0

3508 Renovering av vattenreservoar -300 -300 0 300 -300 0

3509 Styrsystem / automatikskåp 0 0 0 0

3510 Reservkraftverk Lövnäset -700 -6 -700 -6 694 -700 0

3511 Ventilationsaggregat RV 0 0 0 0

3512 UV-ljus Brattfors -212 -138 -212 -138 74 -212 0

3513 Skrapspel Reningsverket Fsd 0 0 0 0

3514 Pumpstation Sommaro 0 0 0 0

3515 Elskåp RV Filipstad -25 -14 -25 -14 11 -25 0

3516 Pumpstation Lesjöfors -50 -50 0 50 -50 0

3517 Pumpstation Piludden -565 -418 -565 -418 147 -565 0

3518 Filtersand långsamfilter -200 -200 0 200 -200 0

3519 Yttre verk ventilation värme -110 -110 0 110 -110 0

3520 Elskåp och ventilation -600 -600 0 600 -600 0

3521 Kolfilterbyte Nkr VV -270 -270 0 270 -270 0

0

3600 Investeringsram Ledningsarbete -1 970 -1 970 0 1 970 -1 970 0

3601 Färnebogatan 0 0 0 0

3602 Huvudvattenledning -862 -212 -862 -212 650 -862 0

3603 Tallhöjden -650 -566 -650 -566 84 -650 0

3604 Skolan - Reningsverket Nmark 0 0 0 0

3605 Geijers väg Brattfors -750 -750 0 750 -750 0

3606 Jonstorpsvägen Filipstad -400 -400 0 400 -400 0

3608 Dubblering vattenledning 0 0 0 0

3610 De Geersgatan Lesjöfors -350 -350 0 350 -350 0

3611 Nordmark-Haborshyttan -450 -450 0 450 -450 0

3612 Piludden Filipstad 0 0 0 0

Renhållningsenhet -340 0 0 0 -340 0 340 -340 0

3901 Renhållning mindre ej spec. -300 -300 0 300 -300 0

3902 Kärl matvfall -40 -40 0 40 -40 0

Kommentar:

3013 IT Bredbandsutbyggnad:

Under 2020 bedöms ca 1,7 miljoner kronor användas, resterande kommande år. 
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       Tu §                              Dnr 2020/25  
 
Biblioteksplan 2020-2024 
 
I tjänsteskrivelse 19 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och bibliotekschef Jan Fröding att i Bibliotekslagen framgår i 17 § att 
Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Lag (2019:961).  
Filipstads kommun har sedan tidigare en biblioteksplan för perioden 
2015-2018. Den föreslagna planen bygger på den tidigare planen men är 
uppdaterad och reviderad. 
TU har vid ett tidigare sammanträde beslutat att biblioteksplanen skulle 
ut på samråd till pensionärsrådet- och rådet för funktionshinderfrågor 
samt ungdomsrådet. 
Dessa samråd har nu genomförts. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Biblioteksplan 2020-2024 
 
 
Förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till Biblioteksplan för 
2020-2024.  
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Biblioteksplan 2020 - 2024 
Förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till Biblioteksplan för 
2020 – 2024 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Bibliotekslagen framgår i 17 § att Kommuner och regioner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).  
 
Filipstads kommun har sedan tidigare en biblioteksplan för perioden 2015-
2018. Den föreslagna planen bygger på den tidigare planen men är 
uppdaterad och reviderad. 
TU har vid ett tidigare sammanträde beslutat att biblioteksplanen skulle ut på 
samråd till Pensionärsrådet- och rådet för funktionshinderfrågor samt 
Ungdomsrådet. 
Dessa samråd har nu genomförts. 
Från Pensionärsrådet- och rådet för funktionshinderfrågor framfördes 
synpunkter angående tillgänglighet för synskadade, framförallt vad gäller 
ledstråk samt angående den nya bokbussen att den skall vara 
handikappanpassad samt att det skall vara möjligt att stänga av all teknik så 
det fungerar för el-överkänsliga, det är naturligtvis synpunkter vi tar till oss 
men som inte kräver speciell skrivning i biblioteksplanen. 
Från Ungdomsrådet framfördes inga specifika synpunkter 
 
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan  
 
 
 
Inge Nilsson Pihl  Jan Fröding 
Teknisk chef    Bibliotekschef 
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SYFTE OCH UPPDRAG 
 

Enligt Bibliotekslagen skall kommunerna anta  

planer för biblioteksverksamheten. Syftet är att ta till 

vara och utveckla kommunens biblioteksresurser. 
 

Lagen anger att alla medborgare skall ha tillgång till 

ett folkbibliotek för att främja intresset för 

läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket skall 

avgiftsfritt tillhandahålla litteratur oavsett publi-

ceringsform. Biblioteket skall tillhandahålla 

information, upplysning och utbildning samt 

kulturell verksamhet i övrigt. 
 

Biblioteksservicen skall vara tillgänglig för alla och 

anpassad till kommuninvånarnas behov. Enligt  

bibliotekslagen skall folkbiblioteken ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till  

läsning. Särskild uppmärksamhet skall också ägnas 

åt personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoritetsgrupper och personer med annat 

modersmål än svenska, bland annat genom att 

erbjuda litteratur  

anpassad efter deras behov. 

 

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen 

lag i Sverige. Med utgångspunkt i de fyra 

huvudprinciperna; alla barns lika värde, barnets 

bästa i första hand, barns rätt till utveckling, barns 

rätt till delaktighet, kommer biblioteket arbeta för att 

tillgodose våra yngsta medborgares behov. 

Sett från bibliotekslagens perspektiv är det 

framförallt §2(verka för det demokratiska 

samhällets utveckling) och §8(barn är en prioriterad 

målgrupp) vi har att ta hänsyn till. 

       
 

 

 

 

I 2 kap. 36 § skollagen som började tillämpas 1 juli 2011, 

står det att elever i grundskola, grund- särskola, 

specialskola, sameskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola ska ha tillgång till skol- bibliotek. 

Bestämmelsen gäller såväl kommunala som fristående 

skolor. För skolbibliotek gäller även 6-8 § i 

bibliotekslagen. 

Vår ambition är att Filipstads biblioteksplan ska tyd- 

liggöra hur kommunens bibliotek skall utvecklas. Det 

är vår strävan att planens innehåll skall var kärn- fullt 

och kortfattat så att den blir lätt att använda och lätt 

att följa upp. På så vis skall planen bli ett verktyg att 

använda i det dagliga arbetet. Vi vill också att planen 

på ett visionärt sätt skall inspirera för  

framtiden. 

Planen skall följas upp varje år och redovisas i 

Teknikutskottet samt informeras om i Kultur- och 

föreningsutskottet. 

 
 

Bibliotek är öppna platser där människor i olika åld- 

rar, från olika kulturer och med olika bakgrund kan 

mötas och ta del av litteratur, berättelser och pro- 

gram, för sin utbildning, rekreation och hälsa. Biblio- 

tek bidrar på så sätt till att skapa ett hälsosamt och 

demokratiskt samhälle, där tillit, respekt och med- 

mänsklighet står i fokus. 
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BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD 
 

 

Kommunens bibliotek har sin grund i en tydlig idé- 

tradition för bibliotek: Att ge kostnadsfri tillgång till 

kultur, information och kunskap till alla. 

I en tid av snabba förändringar av informations- 

vanor och snabb teknikutveckling är det en utmaning 

att stå för både kontinuitet och förändring. 

All förnyelse skall ske med utgångspunkt i  

bibliotekets värdegrund och verksamhetsidé. 

 
 

Värdegrund 
 

• Värna demokratiska värden 
 

• Sätta användaren i centrum 
 

• Bemöta användaren med servicekänsla,  

kompetens och respekt 

• Vara öppen för nya tankar och idéer 
 

• Verka för ökad integration 
 

• Redovisa verksamheten öppet 
 

• Samverka med andra bibliotek, kommunala 

verksamheter och aktörer 

 
Verksamhetsidé 
• Erbjuda ett brett sortiment av medier i olika for- 

mat gratis 

• Vägleda den som söker information, kunskap  

och läsupplevelser 

• Vara en plats för möten mellan människor, idéer 

och upplevelser 

• Erbjuda programverksamhet 
 

• Ägna särskild uppmärksamhet år barn- och ung- 

domar, personer med funktionsnedsättning och 

personer med annat modersmål än svenska. 

 
Detta för att: 

 
• Stödja och stimulera läslust och språkutveckling 

 
• Kultur och litteratur berikar människors liv 

 
• Välinformerade människor bättre kan tillvarata 

sina demokratiska rättigheter och påverka sina liv 

Vision 
• Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för 

alla 
 
• Biblioteken ska vara en källa till kunskap, personlig utveckling och läsglädje 
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VERKSAMHETEN IDAG 
Filipstads bergslags bibliotek består av huvud-

biblioteket i Filipstad, Folkets hus samt filialen i 

Lesjöfors, Stålvallaskolan och en bokbuss. 

Huvudbiblioteket har öppet 42 timmar per vecka 

och filialen i Lesjöfors 5 timmar per vecka. Bok- 

bussen har ca 40 hållplatser som besöks ca 1 gång 

per månad. Biblioteken erbjuder service och medier 

för människor i alla åldrar. 
 

Medier 
Böcker och andra tryckta media är grunden i 

bibliotekets sortiment, ljud, film och e-media  

kompletterar sortimentet och utgör en växande 

andel. 
 

Programverksamhet 
Idag erbjuder biblioteket i Filipstad 3-4 

vuxenarrangemang/termin och 2-3 barn- 

ungdomsarrangemang/termin. 

 
 
 

Biblioteket skall vara… 
 

Ett självklart centrum för kulturen i Filipstads 

kommun, där mångfald, öppenhet och närhet  

präglar verksamheten. Att besöka biblioteket ska 

vara en upplevelse som överraskar. 

• en självklar arena för demokratisk 

opinionsbildning. 

•  öppet för det senaste inom teknik och nya 

medieformat 

• ha engagerad och kunnig personal som 

tillsammans med bibliotekets användare 

utvecklar verksamheten tillsammans. 

• en bra arbetsplats som attraherar, stimulerar och 

utvecklar medarbetare. 

Antal besökare på huvudbiblioteket 
i Filipstad 2018 
87 076 

(För filialen i Lesjöfors och bokbussen finns ingen statistik 
att tillgå) 
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Utvecklingsområden 
• Fler arrangemang riktade till barn och unga 

 
• Medieutbud - Biblioteket ska möta användarnas 

behov av aktuella medier. 

• Medieplanering – ett statistiskt analysarbete 

som syftar att anpassa inköp och gallring 

• Biblioteket skall möta användarnas behov av 

nya medieformat. 

• Digital delaktighet. Biblioteket ska verka för 

kommuninvånarnas möjlighet att få tillgång till 

de delar av funktionerna som sker digitalt. 

• Webbservice. Biblioteket skall tillsammans med 

övriga kommuner inom Bibliotek Värm- land 

fortsätta att utveckla servicen och  

tillgängligheten via webbsidan. 

• Utveckla samarbetet med externa aktörer 
 

• Nå nya målgrupper 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD 
- mål under perioden 

 
• För att möta behovet av aktuella media och nya 

format under perioden skall medieanslaget för- 

stärkas jämfört med 2019 års budget 

• Att fortsätta erbjuda attraktiva arrangemang för 

barn och vuxna 

 
• Minst 5 arrangemang per termin, varav minst 2 

riktat till barn och unga. 

 
• Samarbete med studieförbund, skolor, 

förskolor, Barnavårdscentralen, ungdomens 

hus, föreningar etc. 

 
• Formulera en medie -och informationsplan 
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BIBLIOTEK VÄRMLAND 
 

I Bibliotek Värmlandsamarbetet ingår de 16 kom- 

munbiblioteken i Värmland samt sjukhus- och  

universitetsbiblioteken. Genom Bibliotek 

Värmland får användarna tillgång till stora delar av 

Värmlandsbibliotekens utbud och service 

oberoende av tid och plats. 

 
Biblioteken samverkar också vad gäller t.ex. inköp 

av media. Transporter går två gånger i veckan  

mellan biblioteken för att underlätta flödet av 

medier mellan de enskilda biblioteken. 

 
Bibliotekets tillgänglighet omfattar inte bara de 

fysiska biblioteken utan även det webbaserade 

biblioteket. Kommunbiblioteken samverkar i det 

gemensamma bibliotekssystemet Book-IT samt den 

gemensamma webbplatsen bibliotekvarm- land.se. 

 
Webbplatsen är de 16 bibliotekens gemensamma 

katalog, vari användarna själva kan reservera  

media, låna om etc. På webbplatsen finns även 

litteraturtips och aktuella artiklar. Via webbplatsen 

finns också möjlighet till att ladda ner e-böcker samt 

information om biblioteken och deras verk- 

samheter. Via appar för telefoner o surfplattor finns 

också möjligheten att läsa och lyssna till e-böcker, 

ljudböcker, tidningar och tidskrifter. 

Gemensamma framtidsfrågor 
• Gemensam marknadsföring 

 
• E-medier 

 
• Läsfrämjande åtgärder 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Länkar till Bibliotek Värmland 
 

 
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek#bibliote
ken-i-filipstad 

 

BIBLIOTEK VÄRMLAND 
– mål under perioden 

 
• Filipstads bibliotek skall, utifrån våra 

förutsättningar, medverka i projekt initierade 

inom ramen för Bibliotek Värmland-

samarbetet. 

• Filipstads bibliotek ska verka för organiserat 

samarbete vad gäller arrangemang, vuxen och 

barn. 

 

 

 

https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/welcome
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek%23biblioteken-i-filipstad
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek%23biblioteken-i-filipstad
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PRIORITERADE OMRÅDEN 
Barn och unga 
– folkbibliotek 
 
Verksamheten idag 
Biblioteket arbetar för att stimulera till läsning 

bland annat genom 

• Att hålla bokprat för skolklasser 
 

• Att leverera bokpaket till skolor och förskolor 
 

• Att erbjuda anpassade medier för barn och unga 

som har funktionsnedsättning 

• Att erbjuda medier på barnens modersmål 
 

• Att informera pedagoger i förskola och skola 
 

Folkbiblioteket är främst till för barnens  

fritidsläsning och eget kunskapande samt förskolans 

behov men stöttar både skola och elever i deras 

skolar- bete. 
 

Övergripande mål 

• Att nå alla barn 

• Att främja läsintresset hos barn och unga 

• Att arbeta utifrån barnkonventionens intentioner 
• Att erbjuda ett brett utbud av medier för  

lustläsning och eget kunskapande 

• Att ägna särskild uppmärksamhet åt barn med 

särskilda behov 

• Att ägna särskild uppmärksamhet åt barn med  

annat modersmål 
 

Samarbeten 
Biblioteket samarbetar med förskoleverksamheten, 

skolan och Familjecentralen. 

 

Utvecklingsområden 
• Utveckla samarbete med skolan och lärarna 

• Utveckla samarbetet med förskolan 
 

• Läsfrämjande arbete 
 

• Utveckla ett samarbete med studieförbund, 

Ungdomens hus och föreningar.

BARN OCH UNGA 
– mål under perioden 

• alla klasser i årskurs 4-6 skall erbjudas bokprat/ 

besök på biblioteket, eller på plats i klassrummet 
 
• alla förskolegrupper skall även i fortsättningen 

erbjudas bokprat på plats, besök med bokprat på 

biblioteket och besök av bokbussen 

• alla nyfödda i kommunen skall erbjudas barnens 

första bok 

• alla 6-åringar skall få barnens andra bok 
 
• 75 % av alla 10-12-åringar skall ha lånekort 

 
• Fortsätta samarbetet mellan skola och bibliotek i 

form av en grupp bestå ende av representanter 

från bägge verksamheterna inkl. grundskolans 

verksamhetsledare 

• Formulera en medie- och informationsplan 

• Alla lärare i årskurs 4 får låneförbindelser som de 
kan dela ut i samband med utvecklingssamtal 
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Skolbibliotek 
- grundskola och gymnasieskola 
Grundskole- och gymnasiebibliotekens huvudman 

är Barn- och utbildningsnämnden. Huvudmannen är 

enligt skollagen ansvarig för att skapa goda 

förutsättningar för att kvalitativa skolbibliotek kan 

utformas samt främja likvärdigheten. Barn- och 

utbildningsnämnden ansvarar för att  

skolbiblioteken utformas på ett lämpligt sätt som 

uppfyller lagens krav 

Verksamheten idag 

In gen utbildad bibliotekspersonal finns att tillgå på 

grundskolebiblioteken, inköpen sköts av barn- och 

ungdomsbibliotekarien på huvudbiblioteket, 

böckerna läggs se- dan in i den gemensamma 

bibliotekskatalogen av huvudbibliotekets personal. 
 

Filialbiblioteket i Lesjöfors, nyttjas även av 

Stålvallaskolan som skolbibliotek, bemannat endast 

i samband med filialens öppethållande. Samtliga 

skolbibliotek och gymnasiebiblioteket hanterar 

fortfarande böcker och lånerutiner manuellt. 
 

Skolorna i Brattfors, Nordmark och Nykroppa samt 

Persbergs friskola får regelbundna besök av bok- 

bussen 1-2 gånger per månad. 
 

Övergripande mål 
• Alla elever skall ha tillgång till fungerande skol- 

bibliotek 

• En gemensam bibliotekarieresurs för kommu- 

nens grundskolor 

 

 
Samarbeten 
Folkbiblioteket köper in media till samtliga grund- 

skolor och ser till att medierna hamnar i den, för 

Värmland, gemensamma bibliotekskatalogen. I stort 

sett alla grundskolor har ett skriftligt avtal som 

reglerar samarbetet med biblioteket. (se bilaga) 

Gymnasiebibliotekarien sköter medieurvalet till  

gymnasiebiblioteket och bibliotekspersonalen köper 

in och ser till att det hamnar i den gemensamma 

bibliotekskatalogen. Inga avtal finns som reglerar 

detta. 
 

Utvecklingsområden 
• Gemensam bibliotekarieresurs för kommunens 

grundskolor. 

• Datorisering av utlåning/återlämning 
 
 

 

SKOLBIBLIOTEKEN 
– mål under perioden 

 
• En bibliotekarie med ansvar för att utveckla 

verksamheten vid kommunens grundskolor  

anställs 

• Gymnasiet, Ferlinskolan och Stålvallaskolan – 

möjligheten att datorisera utlån/återlämning 

utreds/ses över 

• Samarbete mellan skola och bibliotek (se mål 

barn och unga) 
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Mångfald och integration 
 

Verksamhet idag 
• Biblioteket erbjuder medier i olika format på  

ett antal språk, för barn och vuxna 

• Biblioteksvisningar för elever inom frivilliga 

skolformer och grundläggande vuxenutbildning 

samt externa aktörer 

• Inga formella samarbeten mellan biblioteket 

och andra aktörer. 

Övergripande mål 
• Att möta den språkliga och kulturella  

mångfalden i kommunen i utbud och service 

• Att särskilt se till barns och ungdomars behov 
 

• Att vara en angelägen och inkluderande  

mötesplats 

• Att verka för medborgarnas delaktighet i  

samhället 

Utvecklingsområden 
 

• Att bättre nå ut med information om  

bibliotekets verksamhet 

• Att utveckla biblioteket som mötesplats för nya 

invånare 

• Att förbättra tillgången på litteratur på olika 

språk 

• Att göra kunskap och samhällsinformation till- 

gänglig för alla oavsett bakgrund 

• Att utveckla samarbetet med Arbets- och  

integrationsenheten och fristående 

organisationer

MÅNGFALD OCH INTEGRATION 
– mål under perioden 

 
• Förbättra tillgången på litteratur –  

förstärkning av medieanslaget 

• Att bättre nå ut med information om  

bibliotekets verksamhet 

• Utveckla kontakten med frivilliga skolformer 

och övriga aktörer 

• Utveckla kontakten med Arbets- och  

integrationsenheten 

• Utveckla kontakten med representanter för 

olika språkgrupper 

• Formulera en medie- och informationsplan 
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Tillgänglighet 
 
Med begreppet tillgänglighet avses hur pass väl 

bibliotekets verksamhet och lokal fungerar för 

människor med funktionshinder. Detta innefattar 

lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till in- 

formation och ett bra bemötande. Till denna  

definition av tillgänglighet läggs också att även 

kom- muninvånare som befinner sig geografiskt 

långt bort från bibliotekets lokaler ska ha tillgång 

till fullgod biblioteksservice. 
 

Verksamheten idag 
• Biblioteket bedriver bokbussverksamhet i 

samarbete med Kristinehamns kommun, bussen 

har ca 40 hållplatser på olika håll i kommunen, 

antalet hållplatser kan variera år från år 

• Anpassade medier för vuxna, såsom talböcker, 

storstil, böcker på lätt svenska etc. 

• Anpassade medier för barn såsom talböcker, 

böcker på lätt svenska etc. 

• Boken kommer, en hemservice för den som inte 

fysiskt kan ta sig till biblioteket 
 
Övergripande mål 
Alla skall ha tillgång till så bra biblioteksservice 

som möjligt, oavsett var i kommunen man bor samt 

oberoende av eventuella funktionsnedsättningar. 

Utvecklingsområden 
• Att nå fler personer med funktionsnedsättning 

 
• Att förbättra tillgängligheten vad gäller utbud och 

service 

• Att utveckla samarbetet med omsorgen och andra 

aktörer 

• Ny bokbuss 
 
 
 
 
 TILLGÄNGLIGHET 

– mål under perioden 
 
• Att nå fler personer i behov av Boken  

kommer. I slutet av planperioden skall antalet 

personer som nås av Boken kommer-service 

vara minst 20 stycken 

• Formulera en medie- och informationsplan 

• Inköp av ny bokbuss under perioden 
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VERKSAMHET RIKTAD TILL 
VUXNA 

 
Verksamheten idag 

 
• Studieplatser med dator 

 
• Tillgång till WIFI 

 
• Kurslitteratur för vuxenstuderande på alla  

nivåer. Antingen i egna samlingar, eller i form 

av lån från övriga Värmland eller övriga Sverige 

• Möjlighet för släktforskning 
 

• Bokcirklar 
 

• Programverksamhet såsom författarbesök och 

föreläsningar 

 
Övergripande mål 

 
• Att vara ett lokalt kunskapscentrum för formellt 

och informellt lärande 

• Att fungera som en resurs för vuxenutbildning- 

en 

• Stödja och stimulera läslust och språk-

utveckling 

 
 

Samarbeten 
 

• Samarbetar med övriga bibliotek i länet i fråga 

om lån av kurslitteratur och annan media. 

Utvecklingsområden 
 

• Att i ökad omfattning erbjuda kurslitteratur på 

alla nivåer 

• Att medverka till att ge vuxenstuderande medie- 

och informationskompetens för att underlätta  

studierna 

• Att personalen håller sig à jour med den senaste 

IT-utvecklingen inom biblioteksområdet 

• Att locka nya målgrupper till biblioteket. 
 
 
 
 
 
 
 

VUXNA – mål under perioden 
 
• Förstärkning av medieanslaget jämfört med 

perioden 2019 

• Formulera en medie- och informationsplan 
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STATISTIK 
 

 
 

 
 

 
 



12  

 
 

 



13  

 
BILAGOR 

 
Bibliotekslag SFS 2013:801 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/ 

 

Regional biblioteksplan för Värmland 2017-2020 
- För Värmland som en stark biblioteksregion 
 
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-
20172020.pdf 

 

Skollag SFS 2010:800 

Kap 2, §36 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 

 

UNESCO:s folkbiblioteks– och skolbiblioteksmanifest 
Svenska UNESCO-rådets skriftserie 1/2006 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 
 
Förslag till Nationell biblioteksstrategi 
https://www.kb.se/om-oss/nationell-biblioteksstrategi.html 
 
Barnkonventionen 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/ 
 
Avtal mellan Filipstads bibliotek och skolorna i kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-20172020.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-20172020.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
https://www.kb.se/om-oss/nationell-biblioteksstrategi.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
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Avtal mellan Filipstads bibliotek och skolorna i kommunen 
 
 
 
 

 
 
 
Samarbetsavtal mellan Filipstads bergslags bibliotek och …….skolan i Filipstads kommun 
 
Avtalet bygger på ömsesidig service, ansvar, rättigheter och skyldigheter. Syftet är att på bästa sätt ge eleven ökad läslust och 
bibliotekskunskap. Bibliotek och skola samverkar kring läs-, skriv- och författarprojekt efter överenskommelse. Avtalet syftar 
till att underlätta samarbetet och informationsflödet mellan skolan och biblioteket. 
Avtalet ersätter inte skolans skyldighet, enligt skollagen, att tillhandahålla skolbibliotek. 
 
 
Filipstads bibliotek erbjuder: 
 

• Regelbundna, schemalagda, besök för alla klasser på huvudbiblioteket. 
Läraren bokar in tid. 

 
• Lånekort till alla elever, delas ut i samband med 6-årsvisningen. Läraren delar ut låneförbindelse till målsman inför 

besöket. 
 
• 6-årsvisning och bokgåva.(barnens andra bok). 
 
• Bokprat för skolorna, på huvudbiblioteket eller på skolan. 1ggn/termin. 
 
• Biblioteksvisningar. 
 
• Bokfika för lärare (1 ggn/termin). 

 
Bibliotekets ansvar: 
 

• Bibliotekspersonalen/Barn- och ungdomsbibliotekarien tar kontakt med skolan vid terminsstart och ger förslag på 
besökstider. 
 

• Kontaktar skola/lärare vid eventuella återbud. 
 
• Biblioteket köper in litteratur/media till skolbiblioteken och ansvarar för att den läggs in i den gemensamma katalogen. 

 
• Delta i biblioteksråd* (1 ggn/år) 
 
Ovan beskrivna tjänster är kostnadsfria och utförs av bibliotekspersonalen, tjänster utöver detta kan komma att 
kostnadssättas. Skolans motprestation är att utse ansvariga kontaktpersoner som deltar i biblioteksrådet. 
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Skolans ansvar: 
 

• Läraren bokar alla klassbesök på biblioteket samt ansvarar för sin klass under besöket. Gäller även när klassen skall 
låna och lämna böcker på biblioteket. 
 

• Läraren bokar in sina klasser för bokprat och biblioteksvisningar. 
 
• Läraren kontaktar biblioteket vid eventuella återbud. 
 
• Ansvarar för att inköpta medier placeras i skolbiblioteket. 
 
• Delta i biblioteksråd* (1ggn/år). 

 
 

 
 
 
 
*Biblioteksråd – bibliotek och skola i samverkan, diskuterar relevanta biblioteksfrågor. 
 
 
 
 
För Filipstads bergslags bibliotek   För skolans namn 
 
 
 
Bibliotekschef    rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
            

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2020/  
 
Livsmedelsupphandling 
 
I tjänsteskrivelse 30 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och kostchef Elisabet Lindeblad att Filipstads kommun 
Kostverksamheten idag har ett avtal om leverans av livsmedel, storkök. 
Detta avtal går ut i nov 2020 och kommunen behöver genomföra en ny 
upphandling. Ett förfrågningsunderlag har tagits fram för en ny 
upphandling för storkök. Avtalsperioden på förslag är 2 år med möjlig 
förlängning om 1+ 1 år. 
Upphandlingsunderlaget följer i allt väsentligt tidigare upphandling med 
mindre justeringar.  
I framtagandet av förfrågningsunderlag är utgångspunkten 
upphandlingsmyndighetens råd och livsmedelsverkets riktlinjer, men stor 
vikt är lagd vid våra egna behov i Filipstad.   
Upphandlingen avviker inte mycket från den senaste upphandlingen, 
förutom att stor vikt lagts vid egenskaperna på kött, nöt, fläsk och fågel. 
Kraven som angetts för kött är inriktade så att svensk djurlagsstiftning 
ligger som grund för djurhållning och detta leder till att få svenskt kött.  
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse livsmedelsupphandling 
 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av livsmedel och 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och Service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-30 

 
 

Diarienummer 
 

 
 

 
  

 

Livsmedelsupphandling 
Förslag till beslut 
Att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av livsmedel och ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 

 
Ärendet 
Filipstads kommun Kostverksamheten har idag ett avtal om leverans av 
livsmedel, storkök. Detta avtal går ut i nov 2020 och kommunen behöver 
genomföra en ny upphandling. Ett förfrågningsunderlag har tagits fram för 
en ny upphandling för storkök. Avtalsperioden på förslag är 2 år med möjlig 
förlängning om 1+ 1 år. 
Upphandlingsunderlaget följer i allt väsentligt tidigare upphandling med 
mindre justeringar.  
Filipstads livsmedelsupphandling för storkök är uppdelat in varugrupperna 
på följande sätt:  

• Djupfryst  
• Färskvaror/Kylvaror  
• Kolonial/Speceri  

I framtagandet av förfrågningsunderlag har vi som tidigare utgått ifrån 
Upphandlingsmyndighetens råd och livsmedelsverkets riktlinjer, men lagt 
stor vikt vid våra egna behov i Filipstad.  Att rikta upphandlingen efter egna 
behov uppmanar UHM till.  
I detta avseendet har köken och deras beställare varit delaktiga från början. 
Att få bra råvaror är en grund för lyckad tillagning.   
Upphandlingen avviker inte mycket från den senaste upphandlingen, 
förutom att vi har lagt stor vikt vid egenskaperna på kött, nöt, fläsk och 
fågel. Kraven som angetts för kött är att inriktade så att svensk 
djurlagsstiftning ligger som grund för djurhållning och detta leder till att få 
svenskt kött.  
Vi kommer även fortsättningsvis att handla köttprodukter lokalt i den 
utsträckning som är möjligt. Denna lokal upphandling av köttprodukter 
ligger utanför denna livsmedelsupphandling som behandlas i detta ärende. 
All fisk skall vara MSC märkt om den är vildfångad och odlad fisk skall vara 
märkt ASC.   



2 

 

Ekologiska krav har vi på samma varugrupper som tidigare främst bananer, 
viss frukt och kaffe. (Den största delen ekologisk har vi på mejeri och den 
delen är inte med i denna upphandling).  
Vi kommer att ansluta oss till Årstalistan i fråga om färsk frukt och grönt. 
Denna lista ger oss ett generellt prisindex som speglar genomsnittspriser i 
Sverige vid försäljning och som gör det möjligt för oss att följa upp och hålla 
koll på priset på frukt och grönt.  
Vi har lagt vikt vid transporterna, där vi vid behov kan begära intyg om 
leverantörens miljöcertifiering.  
  
   
  
  
  
 
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Elisabet Lindeblad 
Teknisk chef   Kostchef 
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       Tu §                              Dnr 2020/ 
 
Ansökan om statlig medfinansiering till cykelåtgärder, 
trafiksäkerhet och miljö 
 
I tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och gatuchef Roger Danielsson att Trafikverket vill ha in 
kommunens ansökan om statlig medfinansiering till cykelåtgärder, 
trafiksäkerhet och miljö för år 2021 senast 24 april, trafikverket står för 
50% av kostnaden. Teknik och service har prioriterat projekten och 
föreslår att GC- vägar byggs ut på Orren parkeringen och längs 
Skolgatan i Lesjöfors. Kostnadsberäkning för projekten redovisas i 
bilagorna.   
 
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Ansökan om statlig finansiering kvarteret Orren 
Ansökan om statlig finansiering Skolgatan Lesjöfors 
 
 
 
Förslag till beslut 
Att upprättat förslag till cykelåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala vägar för 2021 godkänns för insändning till Trafikverket.. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-gata-parkenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-31 

 
 

Diarienummer 
2020/ 

 
 

 
  

 

Ansökan om statlig medfinansiering till 
cykelåtgärder, trafiksäkerhet och miljö. 

 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår att upprättade förslag till cykelåtgärder och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar för 2021 godkänns för 
insändning till Trafikverket. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket vill ha in kommunens ansökan om statlig medfinansiering till 
cykelåtgärder, trafiksäkerhet och miljö för år 2021 senast 24 april, 
trafikverket står för 50% av kostnaden. Teknik och service har prioriterat 
projekten och föreslår att GC- vägar byggs ut på Orren parkeringen och 
längs Skolgatan i Lesjöfors. Kostnadsberäkning för projekten redovisas i 
bilagorna.   
   
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Ansökan om statlig medfinansiering kvarteret Orren 
Bilaga Ansökan om statlig medfinansiering Skolgatan Lesjöfors. 
 
 

 

 
 
 
Inge Nilsson Piehl Roger Danielsson 
Teknisk chef  Gatuchef 



Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.
Exempel 1: Ansökan avser cykelvägvisning. Kryssa i ”Trafiksäkerhet och cykel”, ”Annan åtgärd för förbättrad
trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2 om det bedöms relevant.
Exempel 2: Ansökan gäller korsning för motortrafik och förbättrad luftkvalitet. Kryssa i både ”Trafiksäkerhet och cykel”
och ”Korsning för motortrafik” samt ”Miljö” och ”Luft”, fyll i information i punkterna 1, 2, 3 och 5 i ansökan samt lämna
uppgifter i punkterna 4.1, 4.2 och 4.7.
Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.
Exempel 1: Ansökan avser cykelvägvisning. Kryssa i ”Trafiksäkerhet och cykel”, ”Annan åtgärd för förbättrad
trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2 om det bedöms relevant.
Exempel 2: Ansökan gäller korsning för motortrafik och förbättrad luftkvalitet. Kryssa i både ”Trafiksäkerhet och cykel”
och ”Korsning för motortrafik” samt ”Miljö” och ”Luft”, fyll i information i punkterna 1, 2, 3 och 5 i ansökan samt lämna
uppgifter i punkterna 4.1, 4.2 och 4.7.
Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
            

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2019/124 
 
Projektstart Orrenparkeringen  
 
I tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och gatuchef Roger Danielsson att I 2020 års investeringsbudget 
har anslagits 2 000 000 kronor för upprustning av Orren parkeringen. 
Den så kallade Orren parkeringen byggdes ut i början av 1970-talet för 
att tillgodose centrum med parkeringsplatser. Parkeringen är en stor 
tillgång för Filipstad men tiden har gjort att beläggning, kantstenar och 
planteringar är i ett nedgånget skick vilket gör att den inte upplevs som 
trevlig och välkomnande för besökare.  
För att behålla antalet parkeringar och möjliggöra plats för tivoli på 
Oxhälja samt att underlätta drift och underhåll har de avdelande 
refugerna tagits bort. Ett GC-stråk har lagts genom parkeringen för att 
man skall kunna förflytta sig till fots säkrare mellan olika målpunkter. 
Planteringar och gräsytor skiljs mot kör ytor med granitkantsten som är i 
princip outslitliga vilket borgar för en lång livslängd.  Belysningen är idag 
undermålig och behöver bytas mot högre stolpar med kraftiga LED 
armaturer som skapar en tryggare miljö. I samband med åtgärderna 
kommer också ytan mellan Lekohuset och restaurang Köket får ny 
beläggning och planteringar mot Viktoriagatan.   
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Skiss över Orrenparkeringen 
Kalkyl 
 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna projektstart för Orren parkeringen under förutsättning att 
avtalet med berörd butiksintressent tecknas för Lekohuset. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-gata-parkenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-03-30 
 

 

Diarienummer 

2019/124 
 

 

 
  

 
Projektstart Orrenparkeringen 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner projektstart för 
Orren parkeringen under förutsättning att avtalet med berörd 
butiksintressent tecknas för Lekohuset. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I 2020 års investeringsbudget har anslagits 2 000 000 kronor för 
upprustning av Orren parkeringen. 

Den så kallade Orren parkeringen byggdes ut i början av 1970-talet för att 
tillgodose centrum med parkeringsplatser. Parkeringen är en stor tillgång 
för Filipstad men tiden har gjort att beläggning, kantstenar och planteringar 
är i ett nedgånget skick vilket gör att den inte upplevs som trevlig och 
välkomnande för besökare.  

För att behålla antalet parkeringar och möjliggöra plats för tivoli på Oxhälja 
samt att underlätta drift och underhåll har de avdelande refugerna tagits 
bort. Ett GC-stråk har lagts genom parkeringen för att man skall kunna 
förflytta sig till fots säkrare mellan olika målpunkter. Planteringar och 
gräsytor skiljs mot kör ytor med granitkantsten som är i princip outslitliga 
vilket borgar för en lång livslängd.  Belysningen är idag undermålig och 
behöver bytas mot högre stolpar med kraftiga LED armaturer som skapar en 
tryggare miljö. I samband med åtgärderna kommer också ytan mellan Leko 
huset och restaurang Köket får ny beläggning och planteringar mot 
Viktoriagatan.   

 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2020 

Bilaga 1 Skiss över Orren parkeringen 

Bilaga 2 Kalkyl 

 
Inge Nilsson Piehl  Roger Danielsson 
Teknisk chef   Gatuchef 

 



0

0

0

0

0

0

Påslag 1

Påslag 2

Påslag 3

Påslag 4

Påslag 5

Påslag 6

Totalkostnad med påslag 1 953 884

Aktivitet/recept Mängd Enhet Apris Kostnad

Ny aktivitet

Fällning enstaka träd, normal 35 st 513,50 17 973

Rivning betongkantstöd 1 000 m 81,63 81 628

Jordschakt Djup 0,5 m 150 m3 175,00 26 250

Bärlager 0-30, 40 cm 150 m2 450,35 67 553

Justering före beläggning100-500 m2 300 m2 96,56 28 967

Granit RV2 Rak 850 m 591,72 502 962

Granit RV2 Radie 1,0-7,0 m 90 m 789,65 71 069

Belysningsstolpe lackerad med LED 
armatur

12 st 19 296,47 231 558

Växtbädd typ 2, Trädgrop r=2m dj 400mm 30 st 2 019,51 60 585

Plantering träd, Högstam K 14-16 30 st 5 904,00 177 120

Gräsyta klass 1, 10 cm jord >200 500 m2 99,64 49 821

80 ABT 11 >2000 m2 1 000 m2 67,00 67 000

80 ABT 11 >2000 m2 2 500 m2 67,00 167 500

80 ABT 11 >2000 m2 4 200 m2 67,00 281 400

80 ABT 11 >2000 m2 1 300 m2 67,00 87 100

Linje 10 cm >4000 m massa 1 200 m 25,00 30 000

Gångzebra 50 cm Massa 60 m 90,00 5 400

1 953 884

Totalkostnad 1 953 884

KP 2020-03-31

Orrenparkeringen

Mängdförteckning, prissatt 1(1)





 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
            

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2019/123  
 
Renovering av Orren 2, Leko.huset-Etapp 2 
 
I tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och fastighetschef Per Green att fastighetsenheten har utrett 
möjligheten att iordningställa resterande del av fastigheten inklusive yttre 
miljö som fastighetsenheten fick i uppdrag av Teknikutskottet 8 maj 
2019, Tu § 40, Dnr KS 2019/123 i samband med beslut om renovering 
av etapp 1. 
Etapp 1, renovering av lokalen, fasad och tak påbörjas inom kort då 
hyresavtal med hyresgäst är undertecknat.  
Fastighetsenheten önskar genomföra etapp 1 och 2 samtidigt då 
enheten ser möjligheter till samordning mellan olika arbeten i de olika 
etapperna, ex. arbeten från byggnadsställning. 
Resterande del av byggnaden består av lägenheter i två plan som är i 
dåligt skick och kräver en totalrenovering för att ställas i uthyrningsbart 
skick. I etapp 2 planeras renovering av lägenheterna, rivning av befintliga 
uthus och uppförande av nytt servicehus samt iordningsställande av yttre 
miljö. 
Kostnaden för etapp 2 beräknas till 5 589 000 kr varav ca 3,6 miljoner 
avser invändig renovering och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 
Etapp 1 beräknas starta omgående och vara färdigställd till preliminärt 
tillträde 1/10 – 2020. Delar av etapp 2 beräknas starta omgående men 
större delen påbörjas hösten 2020 med planerat färdigställande våren 
2021.  
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra renovering av Orren 2 – Etapp 
2, under förutsättning att hyresavtal tecknas. 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik & Service- Fastighetsenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-26 

 
 

Diarienummer 
2019/123 

 
 

 
  

 

Renovering av Orren 2, Leko-Huset – Etapp 2 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra renovering av Orren 2 – Etapp 2, 
under förutsättning att hyresavtal tecknas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att iordningställa resterande del av 
fastigheten inklusive yttre miljö som fastighetsenheten fick i uppdrag av 
Teknikutskottet 8 maj 2019, Tu § 40, Dnr KS 2019/123 i samband med 
beslut om renovering av etapp 1. 
Etapp 1, renovering av lokalen, fasad och tak påbörjas inom kort då 
hyresavtal med hyresgäst är undertecknat.  
Fastighetsenheten önskar genomföra etapp 1 och 2 samtidigt då enheten ser 
möjligheter till samordning mellan olika arbeten i de olika etapperna, ex. 
arbeten från byggnadsställning. 
Resterande del av byggnaden består av lägenheter i två plan som är i dåligt 
skick och kräver en totalrenovering för att ställas i uthyrningsbart skick. I 
etapp 2 planeras renovering av lägenheterna, rivning av befintliga uthus och 
uppförande av nytt servicehus samt iordningsställande av yttre miljö. 
Kostnaden för etapp 2 beräknas till 5 589 000 kr varav ca 3,6 miljoner avser 
invändig renovering och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
Etapp 1 beräknas starta omgående och vara färdigställd till preliminärt 
tillträde 1/10 – 2020. Delar av etapp 2 beräknas starta omgående men större 
delen påbörjas hösten 2020 med planerat färdigställande våren 2021. 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green 
Teknisk chef   Fastighetschef 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
            

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2020/   
 
Energieffektivisering-Ferlinskolan 
 
I tjänsteskrivelse 25 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och fastighetschef Per Green att Ripan 4, högstadieskolan Ferlin är 
uppdelad i två byggnader, den gamla skolan och den nya skolan.  
Nya Ferlin skolan är byggd 1970 och den är uppdelad i flera 
frånluftsfläktar och en stor s.k tilluftsfläkt. Dessa har uttjänat sin 
mekaniska livslängd varvid en större renovering är befogad och aktuell. 
Till grund för detta ligger flertalet reparationer och stora 
underhållsåtgärder tidigare och planerade. 
Ett problem med äldre byggnader är att de byggdes med 
frånluftsfläktarna på tak och tilluftsfläkt i källaren/bottenplan. Detta gör att 
det är svårt att byggteknisk hitta och möjliggöra så att luftströmmarna 
möts för att kunna återvinna värmen i frånluften och förvärma tilluften 
som görs i moderna ventilationsaggregat. 
Dock finns det möjlighet på Ferlinskolan att återvinna en tredjedel av den 
totala luftmängden med ett nytt ventilationsaggregat med en mindre 
byggåtgärd som följd. 
Fastighetsenheten har kommit fram till att dela upp projektet i flera 
etapper. Aktuellt förslag gäller etapp 1. Byta samtliga frånluftsfläktar och 
tilluftfläkten till nya energieffektiva med en möjlighet att behovsstyra 
klassrum i framtida etapper. Installera ett nytt modernt 
ventilationsaggregat med återvinning samt komplettera styrutrustningen i 
syfte att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.  
Beräkningarna visar på en återbetalningstid om ca 9 år med en årlig 
energibesparing på 90 000 kr.  
Kostnaden beräknas till 950 000 kr för etapp 1 och finansieras inom 
fastighetsenhetens investeringsram. 
Kostnaden innefattar 10 % oförutsedda utgifter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Förslag till beslut 
Att besluta att utföra byggåtgärder enligt beskrivning för genomförande 
av etapp1 samt att fastighetsenheten skyndsamt får utreda möjlighet 
samt kostnad för etapp 2. 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service- Fastighetsenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-25 

 
 

Diarienummer 
 

 
 

 
  

 

Byte till ventilationsaggregat med återvinning samt 
förbereda för behovsstyrd ventilation - Ferlinsskolan 
 

Förslag till beslut 
Fastigenheten föreslår Teknikutskottet att besluta att utföra byggåtgärder 
enligt beskrivning för genomförande av etapp1 samt föreslå teknikutskottet 
att föreslå fastighetsenheten att skyndsamt utreda möjlighet samt kostnad för 
etapp 2. 
 

Sammanfattning av Ärendet 
Ripan 4, högstadieskolan Ferlin är uppdelad i två byggnader, den gamla 
skolan och den nya skolan.  
Nya Ferlin skolan är byggd 1970 och den är uppdelad i flera frånluftsfläktar 
och en stor s.k tilluftsfläkt. Dessa har uttjänat sin mekaniska livslängd varvid 
en större renovering är befogad och aktuell. Till grund för detta ligger 
flertalet reparationer och stora underhållsåtgärder tidigare och planerade. 
Ett problem med äldre byggnader är att de byggdes med frånluftsfläktarna på 
tak och tilluftsfläkt i källaren/bottenplan. Detta gör att det är svårt att 
byggteknisk hitta och möjliggöra så att luftströmmarna möts för att kunna 
återvinna värmen i frånluften och förvärma tilluften som görs i moderna 
ventilationsaggregat. 
Dock finns det möjlighet på Ferlinskolan att återvinna en tredjedel av den 
totala luftmängden med ett nytt ventilationsaggregat med en mindre 
byggåtgärd som följd. 
Fastighetsenheten har kommit fram till att dela upp projektet i flera etapper. 
Aktuellt förslag gäller etapp 1. Byta samtliga frånluftsfläktar och 
tilluftfläkten till nya energieffektiva med en möjlighet att behovsstyra 
klassrum i framtida etapper. Installera ett nytt modernt ventilationsaggregat 
med återvinning samt komplettera styrutrustningen i syfte att minska 
energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.  
Beräkningarna visar på en återbetalningstid om ca 9 år med en årlig 
energibesparing på 90 000 kr.  
Kostnaden beräknas till 950 000 kr för etapp 1 och finansieras inom 
fastighetsenhetens investeringsram. 
Kostnaden innefattar 10 % oförutsedda utgifter. 
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Tidsplan: 
Projektering – april/maj 
Upphandling/offert – Maj 
Installation/Byggåtgärder – Juni/Augusti  
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef  
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       Tu §                              Dnr 2020/  
 
Energieffektivisering- Fjärrvärme Lesjöfors 
 
I tjänsteskrivelse 26 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och fastighetschef Per Green att Skolgatan 23-29, Rämsvägen 2-4 samt 
Filipstadsbostäders hus; Skolgatan 31 planeras att rivas/avvecklas. 
Denna rivning påverkar pelletspannan och ledningsnätet som finns till 
byggnaderna. Fjärrvärmenätet går igenom Rämsvägen 2-4 som rivs och 
ska förse Stiftelsevägen 10(Icahuset) med värme. I Skolgatan 31 sitter 
värmecentralen. Denna förser alla byggnader på området med värme 
och varmvatten, således måste undercentral etc flyttas vid eventuell 
rivning. 
Då en rivning får konsekvenser för pelletspannan vid skolan föreslås 
samtidigt åtgärder riktade mot den och dess berörda fastigheter. För att 
effektivisera pelletsanläggningen och fjärrvärmenätet kopplas Kv 
Rödingen in som är i storleksordningen motsvarande de frånkopplade 
fastigheterna.. För Filipstadsbostäder kommer de att köpa energi från 
pelletspannan och därav kunna sänka sina framtida energikostnader. För 
kommunfastigheter är det en plusaffär då ny kund till pelletspannan 
möjliggörs. 
Nya ledningsnätet är också mer energieffektivt än befintliga som finns på 
detta område. Enbart nya ledningsnätet kan ge upp till 10% 
kostnadsbesparingen mot de befintliga som används idag mellan 
byggnaderna på Rämsvägen, Skolgatan och Stiftelsevägen.  
Nya undercentraler monteras i Kv Rödingen och Stiftelsvägen(icahuset) 
samt flytt av befintligs central till Rämsvägen 6 -12. 
Beräknad kostnad för åtgärderna är 1650 000 kr (inkl 10% oförutsedda 
utgifter) och föreslås tas via fastighetsenhetens investeringsram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Förslag till beslut 
Att besluta att utföra byggåtgärder enligt beskrivning. 
 

 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service- Fastighetsenheten  
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-26 

 
 

Diarienummer 
 

 
 

 
  

 

Förändring av fjärrvärmenät och energieffektivisering 
pga. avyttring av bostäder i Lesjöfors. 
 

Förslag till beslut 
Fastighetsenheten föreslår Teknikutskottet att besluta att utföra byggåtgärder 
enligt beskrivning 
 

Sammanfattning av Ärendet 
Skolgatan 23-29, Rämsvägen 2-4 samt Filipstadsbostäders hus; Skolgatan 31 
planeras att rivas/avvecklas. 
Denna rivning påverkar pelletspannan och ledningsnätet som finns till 
byggnaderna. Fjärrvärmenätet går igenom Rämsvägen 2-4 som rivs och ska 
förse Stiftelsevägen 10(Icahuset) med värme. I Skolgatan 31 sitter 
värmecentralen. Denna förser alla byggnader på området med värme och 
varmvatten, således måste undercentral etc flyttas vid eventuell rivning. 
Då en rivning får konsekvenser för pelletspannan vid skolan föreslås 
samtidigt åtgärder riktade mot den och dess berörda fastigheter. För att 
effektivisera pelletsanläggningen och fjärrvärmenätet kopplas Kv Rödingen 
in som är i storleksordningen motsvarande de frånkopplade fastigheterna.. 
För Filipstadsbostäder kommer de att köpa energi från pelletspannan och 
därav kunna sänka sina framtida energikostnader. För kommunfastigheter är 
det en plusaffär då ny kund till pelletspannan möjliggörs. 
Nya ledningsnätet är också mer energieffektivt än befintliga som finns på 
detta område. Enbart nya ledningsnätet kan ge upp till 10% 
kostnadsbesparingen mot de befintliga som används idag mellan 
byggnaderna på Rämsvägen, Skolgatan och Stiftelsevägen.  
Nya undercentraler monteras i Kv Rödingen och Stiftelsvägen(icahuset) 
samt flytt av befintligs central till Rämsvägen 6 -12. 
Finansiering 
Beräknad kostnad för åtgärderna är 1650 000 kr (inkl 10% oförutsedda 
utgifter) och föreslås tas via fastighetsenhetens investeringsram. 
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Tidsplan: 
Projektering – April 
Installation – April/juni 
Driftsatt – Augusti/September  
 
Bild: 
Blått visar tänka flöden (kulvertar) 
 

 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef  



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens teknikutskott 
 

6 april 2020 
  

Tu §                              Dnr 2020/  

Fastighetsreglering Östra Filipstad 1:237 och Östra Filipstad 1:126 

I tjänsteskrivelse 26 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och fastighetschef Per Green att preliminär överenskommelse har 
träffats om fastighetsreglering. Filipstads kommun, ägare till fastigheten 
Östra Filipstad 1:237 överlåter ett markområde om ca 33 150 m2 till 
fastigheten Östra Filipstad 1:126. Köparen bekostar 
lantmäteriförrättningen. 
Området ligger utanför detaljplanelagt område och är heller inte utpekat i 
den fördjupade översiktsplanen. 
Försäljningspriset är 12 kr/m2, vilket är en viktning av värderingen av 
skogsmarken (5 kr/m2) och åkermarken (15 kr/m2) med hänsyn till ytan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut 
Att redovisad fastighetsreglering genomförs enligt upprättat avtal. 

   Utdragsbestyrkande 



Teknik & Service 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-26 

Diarienummer 

Fastighetsreglering Östra Filipstad 1:237 & Östra 
Filipstad 1:126 
Förslag till beslut 
Att redovisad fastighetsreglering genomförs enligt upprättat avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Preliminär överenskommelse har träffats om fastighetsreglering. Filipstads 
kommun, ägare till fastigheten Östra Filipstad 1:237 överlåter ett 
markområde om ca 33 150 m2 till fastigheten Östra Filipstad 1:126. Köparen 
bekostar lantmäteriförrättningen. 
Området ligger utanför detaljplanelagt område och är heller inte utpekat i 
den fördjupade översiktsplanen. 
Försäljningspriset är 12 kr/m2, vilket är en viktning av värderingen av 
skogsmarken (5 kr/m2) och åkermarken (15 kr/m2) med hänsyn till ytan. 

Inge Nilsson Piehl Per Green 
Teknisk chef  Fastighetschef 
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       Tu §                            
 
Verksamhetsinformation 
 

 
 

 
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu §                           
 
Anmälningsärenden 
 
 
 

• Trafiknämndsärenden: 
 
 
 

Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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