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       Tu §                           Dnr 2020/110 
 
Budgetuppföljning april 2020  
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för april månad 2020 för de verksamheter som ingår 
i kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde.  
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna uppföljningen för april 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2020 budget

Teknikutskott 10 32 -21 31 -1 81 -50

Inköp 540 456 84 1 550 1 094 1 550 0

Bibliotek 1 626 1 445 181 4 954 3 509 4 904 50

IT-enhet 3 625 3 455 170 11 015 7 560 10 905 110

Kostenhet 8 096 7 961 135 23 773 15 812 23 773 0

Lokalvårdsenhet 4 588 4 662 -75 14 619 9 956 14 619 0

Fastighetsenhet 14 666 13 861 805 39 769 25 908 39 389 380

Administration -216 -276 60 -756 -480 -786 30

Idrotts o Fritidsenhet -1 90 -91 0 -90 0 0

Gata-Park inkl skogsdrift 6 410 4 727 1 683 17 714 12 987 17 014 700

Total skattefinansierat 39 345 36 413 2 931 112 669 76 256 111 449 1 220

Vatten o Avlopp 2 307 1 839 468 0 -1 839 -100 100

Renhållning 738 660 78 0 -660 0 0

Total avgiftsfinansierat 3 045 2 499 546 0 -2 499 -100 100

Totalt Teknikutskott 42 389 38 912 3 477 112 669 73 757 111 349 1 320

Diff mot budget 1 320

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 3 477 tkr (2 585 tkr)          Prognos = 1 320 tkr (1 100 tkr)

Inköp

Avvikelse Utfall = 84 tkr (72 tkr)          Prognos = 0 tkr (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 = 181 tkr (180 tkr)          Prognos = 50 tkr (50 tkr)

Samtliga verksamheter visar överskott. Mediainköp har gjorts men viss eftersläpning av kostnaderna finns. En del arrangemang har ställts in

alternativt flyttats fram i tiden. På helår bedöms verksamheten ge ett överskott på 50 tkr.

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 170 tkr (222 tkr)          Prognos = 110 tkr (150 tkr)

Den positiva avvikelsen beror delvis på att kurser ställts in och färre inköp av förbrukningsvaror gjorts, delvis på att utbyggnaden av 

bredband i området Asphyttan-Kalhyttan är försenad. På helår bedöms verksamheten ge en positiv avvikelse på 110 tkr på grund av 

lägre kapitaltjänstkostnader för fiberutbyggnaden på grund av förseningen. 

Kostenhet

Avvikelse Utfall = 135 tkr (-55 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Verksamheten har ett negativt utfall på intäkter främst på grund av att viss fakturering sker halvårsvis men är periodiserad över hela året, 

men även på grund av att asylluncherna ligger lägre än budgeterat. Livsmedel ligger med en positiv avvikelse, dels för att en del fakturor för 

April inte ännu kommit, dels för att inköpen kunnat minskas på grund av distansutbildningen på gymnasiet.

Ett positivt utfall även på löner som delvis kommer att försvinna när vikariekostnaderna ökar under sommaren. Verksamheten har dock kunnat 

spara in en del vikariekostnader vid sjukdom mm på grund av den tillfälliga stängningen av gymnasiet.

Prognosen för helåret är att asylluncherna kommer att medföra en negativ avvikelse på -60 tkr men att detta vägs upp av positiva avvikelser

inom lön och för inköp av förbrukningsmaterial. 



Lokalvård

Avvikelse Utfall = -75 tkr (-39 tkr)          Prognos = 0 tkr (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 =  805 tkr ( 129 tkr)          Prognos =  380 tkr (220 tkr)

Den positiva avvikelsen i utfallet består främst av felperiodiserade hyror om ca 500 tkr, lägre energikostnader till följd av både mildare väder än 

normalt och på grund av att vissa energifakturor ännu saknas i utfallet. En viss negativ avvikelse i utfallet  finns till följd av att fakturering till

Filipstadsbostäder är gjord till och med vecka 15. Ytterligare negativ avvikelse om ca 150 tkr finns på Kalhyttan. Avvikelsen gäller främst lägre

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

På helår prognosticeras mediaförbrukningen (dvs. energikostnader) att generera ett positivt resultat om ca 500 tkr. Kalhyttan prognosticeras 

att generera ett negativt resultat om -120 tkr på helår. Eventuellt kan rådande läge kring Covid-19 göra att ett visst inkomstbortfall är att

vänta på köpta fastighetsskötartimmar av Filipstadsbostäder beroende på hur länge pandemin fortsätter. I dagsläget uförs endast akuta 

åtgärder i Filipstadsbostäders bestånd vilket väntas minska antalet köpta fastighetsskötartimmar under en period. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = 60 tkr (48 tkr)          Prognos =  30 tkr (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 =  -91 tkr (-43 tkr)          Prognos =  0 tkr (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 = 1 683 tkr (1 507 tkr)          Prognos =  700 tkr (700 tkr)

Vinterväghållningen har på grund av den milda vintern ett överskott på 1 200 tkr. Även gatubelysningen har ett överskott men där saknas 

fakturor för el. Sidoordnad verksamhet har också överskott då omlastningsplatsen har fakturerats, men även här kommer kostnader framöver.

Skogsdriften har underskott då kostnader för försäkring och förvaltningsavgift för hela året har fakturerats. Sågindustrin tar inte emot virke då 

det inte finns avsättning för det i dagsläget. Bedömningen är därför att skogsdriften kommer att medföra en negativ avvikelse på -200 tkr på 

helår. För vinterväghållningen kommer det kostnader för sandupptagning och för akutlagningar av vägar som slitits hårt under den snöfattiga

vintern. Vinterväghållningen prognosticeras dock på helår medföra en positiv avvikelse på 900 tkr under förutsättning att det blir en normal 

höst vädermässigt.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 468 tkr (392 tkr)          Prognos =  100 tkr (0 tkr)

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

och asfaltsentreprenad än budgeterat. En positiv avvikelse finns också på kapitaltjänstkostnaderna. Administrationen har en negativ avvikelse. 

Detta avser dels en lönekostnad som ska faktureras vidare, dels kostnader för konsultutredningar. På helårsbasis bedöms dock konsult-

kostnaderna följa budget. Ledningsarbeten med personal (interna arbeten) och entreprenadarbeten bedöms också följa budget på helår, då 

detta kommer igång mer under våren. På helår prognosticeras kapitaltjänstkostnaderna medföra en positiv avvikelse på 100 tkr då några 

investeringar kommer att ske först sent detta år eller nästkommande år. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 78 tkr (188 tkr)          Prognos =  0 tkr (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 -87 522 -3 858 0 199 -87 522 -3 660 83 862 -87 149 373

- 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 -150 0 0 -20 480 -150 20 330 -20 480 0

3010 IT Inventarier Data -806 -142 -806 -142 664 -806 0

3011 IT Utbyggn.infrastruktur -274 -7 -274 -7 267 -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 -98 0 0 -500 -98 402 -500 0

3040 Inventarier lokalvård -250 -55 -250 -55 195 -250 0

3050 Inventarier kost -250 -43 -250 -43 207 -250 0

- Fastighetsenhet -32 909 -1 881 0 0 -32 909 -1 881 31 028 -32 647 262

1000 Investeringsram -13 600 0 -13 600 0 13 600 -13 600 0

1001 Investeringsutredningar -1 000 -216 -1 000 -216 784 -1 000 0

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

1003 Projekt under 100 tkr -350 -275 -350 -275 75 -350 0

1007 Elsäkerhet -350 -3 -350 -3 347 -350 0

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

1011 Solskydd förskolor -131 -43 -131 -43 88 -131 0

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

1016 Rivning Nykroppa skola -499 -22 -499 -22 477 -200 299

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

1018 Utemiljö Nykroppa skola -1 600 -224 -1 600 -224 1 376 -1 600 0

1701 Tak Ferlinskolan sporthall -558 -469 -558 -469 89 -558 0

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

1704 Skolprojekt -6 605 -203 -6 605 -203 6 402 -6 605 0

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

1713 Energieffektivisering Lesjöfors -1 650 -16 -1 650 -16 1 634 -1 650 0

1714 Energieffektivisering Ferlinskolan -950 -6 -950 -6 944 -950 0

- Idrotts- och fritidsenhet -300 -146 0 0 -300 -146 154 -300 0

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

3064 Låssystem Kalhyttan -160 -146 -160 -146 14 -160 0

0

- Teknisk enhet skattefin. -13 129 -104 0 199 -13 129 94 13 223 -13 018 111

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

3102 Energibesparing -900 -104 -900 -104 796 -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

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

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

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

3205 Jonstorpsvägen Filipstad -800 0 -800 0 800 -800 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 -1 480 0 0 -19 754 -1 480 18 274 -19 754 0

Vatten- och avloppsenhet -19 414 -1 480 0 0 -19 414 -1 480 17 934 -19 414 0

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

3501 Serviser - vatten -100 -1 -100 -1 99 -100 0

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

3503 Utbyte ventiler -250 -250 0 250 -250 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

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

3512 UV-ljus Brattfors -212 -138 -212 -138 74 -212 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 -424 -565 -424 141 -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

3602 Huvudvattenledning -862 -275 -862 -275 587 -862 0

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

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

3606 Jonstorpsvägen Filipstad -400 -55 -400 -55 345 -400 0

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

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

Projektstart VA Konsul Lundströmsväg 
 
I tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och gatuchef Roger Danielsson avloppsledningen parallellt med 
Konsul Lundströms väg från militärförrådet till pumpstationen vid 
Hyttgatan har stort in läckage vilket innebär att pumpar och 
reningsverket får jobba onödigt hårt. Ledningen strumpas invändigt och 
brunnarna tätas genom glidgjutning. 
 
Ledningslängd 310 m 
 
Kostnad 800 000 kr 
 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram 
uppdra till Teknik och Service att utföra projekt nummer 5 på listan över 
2020 års VA-arbeten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-gata-parkenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-04-27 
 

 

Diarienummer 

2020/ 
 

 

 
  

 
Projektstart VA Konsul Lundströmsväg 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår att med föreliggande förteckning som grund 
inom given anslagsram uppdra till Teknik och Service att utföra projekt 
nummer 5 på listan över 2020 års VA-arbeten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avloppsledningen parallellt med Konsul Lundströms väg från militärförrådet 
till pumpstationen vid Hyttgatan har stort in läckage vilket innebär att 
pumpar och reningsverket får jobba onödigt hårt. Ledningen strumpas 
invändigt och brunnarna tätas genom glidgjutning. 
 
Ledningslängd 310 m 
 
Kostnad 800 000 kr 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Roger Danielsson 
Teknisk chef   Gatuchef 

Beslutet ska skickas till 
Roger Danielsson 
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       Tu §                              Dnr 2020/141 

Deltakbyte Trasten 11 
 
I tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020 skriver teknisk chef Inge 
Nilsson Piehl och fastighetschef Per Green flera av våra 
ramavtalsparterns på entreprenörssidan har svårigheter med 
ekonomisk bäring för sina företag med anledning av den nationella 
krisen som råder för stunden (Covid 19- Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19 situationen i Filipstad enligt 
ovan beskrivning.  
Enligt enhetens plan för KV Trasten 11 (Vikgatan/Drottninggatan) 
föreligger ett deltakbyte på den östra delen av taket. Den är idag 
klädd med bla TP20 plåt men ursprungsplåten är bedömd till 
bandfalsad plåt. Därför avser enheten att åter byta till bandfalsning 
samt tidigarelägga planerad investering för 2021 till att genomföra 
den så snart det är möjligt. 
Fastighetsenheten har prisgranskat inkommen offert och avser att 
föreslå att byggåtgärden genomförs enligt förslag. 
Åtgärderna genomförs med, för Filipstad, tagen ramavtalspart på 
plåtarbeten samt byggavtalspartner. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 620 000 kr och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
”Fastighetsenheten” 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-09 

 
 

Diarienummer 
2020/141 

 
 

 
  

 

Deltakbyte – Trasten 11 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 

Sammanfattning av ärendet 
 
Flera av våra ramavtalsparterns på entreprenörssidan har svårigheter med 
ekonomisk bäring för sina företag med anledning av den nationella krisen 
som råder för stunden (Covid 19- Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19 situationen i Filipstad enligt ovan 
beskrivning.  
Enligt enhetens plan för KV Trasten 11 (Vikgatan/Drottninggatan) föreligger 
ett deltakbyte på den östra delen av taket. Den är idag klädd med bla TP20 
plåt men ursprungsplåten är bedömd till bandfalsad plåt. Därför avser 
enheten att åter byta till bandfalsning samt tidigarelägga planerad investering 
för 2021 till att genomföra den så snart det är möjligt. 
Fastighetsenheten har prisgranskat inkommen offert och avser att föreslå att 
byggåtgärden genomförs enligt förslag. 
Åtgärderna genomförs med, för Filipstad, tagen ramavtalspart på plåtarbeten 
samt byggavtalspartner. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 620 000 kr och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef 

Beslutet ska skickas till 
Per Green 
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       Tu §                              Dnr 2020/140 

Takbyte Skogsryds idrottsplats 
 
I tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och fastighetschef Per Green flera av våra ramavtalsparterns på 
entreprenörssidan har svårigheter med ekonomisk bäring för sina 
företag med anledning av den nationella krisen som råder för stunden 
(Covid 19- Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19S situationen i Filipstad enligt 
ovan beskrivning.  
Det föreligger ett stort behov av byte av tak på Skogsryds idrottsplats 
omklädningsrumsdelar.  
Enligt enhetens plan för åtgärder föreligger takbyte under året 2021-
22. Fastighetsenheten föreslår att tidigarelägga investeringen med 
bakgrund av ovan.  
Åtgärderna genomförs med, för Filipstad, tagen ramavtalspart på 
plåtarbeten samt byggavtalspartner. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 950 000 och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 
 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
”Fastighetsenheten” 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-09 

 
 

Diarienummer 
2020/140 

 
 

 
  

 

Takbyte Skogsryds idrottsplats 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Flera av våra ramavtalsparterns på entreprenörssidan har svårigheter med 
ekonomisk bäring för sina företag med anledning av den nationella krisen 
som råder för stunden (Covid 19- Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19 situationen i Filipstad enligt ovan 
beskrivning.  
Det föreligger ett stort behov av byte av tak på Skogsryds idrottsplats 
omklädningsrumsdelar.  
Enligt enhetens plan för åtgärder föreligger takbyte under året 2021-22. 
Fastighetsenheten föreslår att tidigarelägga investeringen med bakgrund av 
ovan.  
Åtgärderna genomförs med, för Filipstad, tagen ramavtalspart på plåtarbeten 
samt byggavtalspartner. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 950 000 och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef 
 

Beslutet ska skickas till 
Per Green 
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       Tu §                              Dnr 2020/139 

Delfasadbyte inkl målning Skogsryds idrottsplats 
 
I tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och fastighetschef Per Green att kommunens ramavtalsparterns på 
entreprenörssidan har svårigheter med ekonomisk bäring för sina företag 
med anledning av den nationella krisen som råder för stunden (Covid 19- 
Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19 situationen i Filipstad enligt 
ovan beskrivning.  
Det föreligger ett stort behov av delbyte av fasad på Skogsryds 
idrottsplats omklädningsrumsdelar.  
Enligt enhetens plan för åtgärder föreligger fasadbyte under året 2021-
22. Fastighetsenheten föreslår att tidigarelägga investeringen med 
bakgrund av ovan. 
Åtgärderna genomförs med egen personal och omstrukturering sker av 
denne. Material samt byggnadsställning (förhyrd) införskaffas hos lokala 
entreprenörer. 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till totalt 450 000 kr och inkluderar 
10% oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 270 000 kr av totalbeloppet 
avser materialkostnad och resterande avser interna personalkostnader 
(snickare, målare).  
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
”Fastighetsenheten” 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-09 

 
 

Diarienummer 
2020/139 

 
 

 
  

 

Delfasadbyte inkl målning Skogsryds idrottsplats 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 

Sammanfattning av ärendet 
 
Flera av våra ramavtalsparterns på entreprenörssidan har svårigheter med 
ekonomisk bäring för sina företag med anledning av den nationella krisen 
som råder för stunden (Covid 19- Corona) 
Fastighetsenheten har utrett möjligheten att tidigarelägga planerade 
investeringar med anledning av Covid-19 situationen i Filipstad enligt ovan 
beskrivning.  
Det föreligger ett stort behov av delbyte av fasad på Skogsryds idrottsplats 
omklädningsrumsdelar.  
Enligt enhetens plan för åtgärder föreligger fasadbyte under året 2021-22. 
Fastighetsenheten föreslår att tidigarelägga investeringen med bakgrund av 
ovan. 
Åtgärderna genomförs med egen personal och omstrukturering sker av 
denne. Material samt byggnadsställning (förhyrd) införskaffas hos lokala 
entreprenörer. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till totalt 450 000 kr och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 270 000 kr av totalbeloppet avser materialkostnad och 
resterande avser interna personalkostnader (snickare, målare).  
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef 
 

Beslutet ska skickas till 
Per Green 
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       Tu §                              Dnr 2020/142 

Byggåtgärder- Yrkesskolan 
 
I tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och fastighetschef Per Green att flera av våra ramavtalsparterns på 
entreprenörssidan har svårigheter med ekonomisk bäring för sina företag 
med anledning av den nationella krisen som råder för stunden (Covid 19- 
Corona).  
Vuxenutbildningen har tidigare angett att de behöver 
tillgänglighetanpassa sin verksamhet på olika sätt i yrkesskolans lokaler 
och att en flytt/byte av lokaler är nödvändig (Se bilaga). 
Fastighetsenheten har utrett byggåtgärderna för detta och kommit fram 
till att följande byggåtgärder behöver utföras för att anpassa de lokaler 
som Särvux vill flytta in i: 
 - Byggnation av RWC. 
 - Köksinstallation. 
 - Direktväxling varmvattenberedning. 
Byggåtgärderna görs via kommunens ramavtalspart på bygg, el, golv 
m.m.. 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 425 000 kr och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
”Fastighetsenheten” 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-22 

 
 

Diarienummer 
2020/142 

 
 

 
  

 

Byggåtgärder - Yrkesskolan 
Förslag till beslut 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra byggåtgärderna enligt 
beskrivning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Flera av våra ramavtalsparterns på entreprenörssidan har svårigheter med 
ekonomisk bäring för sina företag med anledning av den nationella krisen 
som råder för stunden (Covid 19- Corona).  
 
Vuxenutbildningen har tidigare angett att de behöver tillgänglighetanpassa 
sin verksamhet på olika sätt i yrkesskolans lokaler och att en flytt/byte av 
lokaler är nödvändig (Se bilaga). Fastighetsenheten har utrett byggåtgärderna 
för detta och kommit fram till att följande byggåtgärder behöver utföras för 
att anpassa de lokaler som Särvux vill flytta in i: 
 - Byggnation av RWC. 
 - Köksinstallation. 
 - Direktväxling varmvattenberedning. 
Byggåtgärderna görs via kommunens ramavtalspart på bygg, el, golv m.m.. 
 
Finansiering 
Byggåtgärderna uppskattas uppgå till 425 000 kr och inkluderar 10% 
oförutsedda åtgärder och finansieras inom ramen för fastighetsenhetens 
investeringsbudget. 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green                   
Teknisk chef   Fastighetschef 
 

Beslutet ska skickas till 
Per Green 
 



 

 
 

 
 
”Vuxenutbildningen” 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
  

 

Förändring av lokal och anpassning av tillgänglighet – 
Särskild vuxenutbildning 
 

Sammanfattning av ärende 
 
Det har uppkommit ett behov av lokalförändring och 
tillgänglighetsanpassning av Särvux lokaler.  
Den särskilda vuxenutbildningen har sedan förskolan Lyckebo/Lilla 
strandsvägsskolan etablerades dragits med arbetsmiljöproblem, något som 
påpekats av både elever, personal och skyddsombud. Verksamhet går inte 
ihop med ”lilla Strandvägsskolan/förskoleverksamheten Lyckebo då särvux:s 
elever har perceptionsstörningar och även elever som är rullstolsburna. Vid 
hämtning och lämning har färdtjänstpersonal/daglig 
verksamhetspersonal/assistenter svårt att lotsa mellan barnens lekar. Elever 
som normalt går själva känner sig otrygga och vågar inte gå in när barnen 
leker på gården pga perceptionsstörningar. Vilket leder till mindre 
självständighet hos dessa elever.   Eleverna klarar inte höga plötsliga ljud 
eller att det springs utanför ingången vid hämtning/lämning. Ett annat 
problem har varit att den enda ingången till byggnaden är utanför Särvux 
dörrar, något som skapar problem då både elever, personal och föräldrar ska 
ta av sig skor och sätta upp detta på hyllor utanför särvux lokal. Vid flera 
tillfällen under dagen då grundskolans elever har raster eller springer in och 
ut har eleverna vid särvux fått använda hörselkåpor för att kunna fokusera på 
sitt skolarbete. Skollagen är tydlig vad det gäller elevers rätt till trygghet och 
studiero. Det omfattar även elevens rätt till tillgänglig lärmiljö. 
Vuxenutbildningens ledning har haft ett möte med gymnasiets ledning för att 
se på ett byte av lokaler till verkstan (gamla fordonslokalen). 
Gymnasiet ställer sig positiva till detta varav ett platsbesök tillsammans med 
fastighetsenheten ägt rum. Den nya lokalen är till stor del väl anpassad för 
verksamheten, dock behöver lokalen kompletteras med en ny toalett (RWC) 
samt ett kök.  Enligt styrdokumenten måste eleven ges möjlighet till 
måluppfyllelse i samtliga kurser som eleven söker. Bl.a. kursplaner som 
berör individ och samhälle, orienteringskurser som matlagningskunskap. 
  
Hannes Fellsman   Peter Ramqvist 
Förvaltningschef   Rektor 
Vuxenutbildningen   Vuxenutbildningen
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       Tu §                              Dnr 2020/137 

Projektstart Blåsmaskin Filipstads avloppsreningsverk 
 
I tjänsteskrivelse daterad 23 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och VA/renhållningschef Malin Andersson att investeringsmedlen 
är avsedda till att byta ut befintlig blåsmaskin till en ny energieffektiv 
modell. Nuvarande är från 1993 och har en effekt på 68 kW. Den nya 
modeller kommer innebära en energibesparing på 90 000-180 000 
kWh/år.   
 
Kostnad blåsmaskin är angett till 230 tkr.   
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att projektet Blåsmaskin till mellansedimenteringen på Filipstads 
avloppsreningsverk startar enligt investeringsplanen 2020. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-VA-enheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-04-23 
 

 

Diarienummer 

2020/137 
 

 

 
 

Projektstart Blåsmaskin Filipstads avloppsreningsverk 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår Teknikutskottet att projektet Blåsmaskin till 
mellansedimenteringen på Filipstads avloppsreningsverk startar enligt 
investeringsplanen 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

Investeringsmedlen är avsedda till att byta ut befintlig blåsmaskin till en ny 
energieffektiv modell.  Nuvarande är från 1993 och har en effekt på 68 kW. 
Den nya modeller kommer innebära en energibesparing på 90 000-180 000 
kWh/år.   
 
Kostnad blåsmaskin är angett till 230 tkr.   

 

Beslutsunderlag 
Se ovan 
 
Inge Nilsson Piehl  Malin Andersson 
Teknisk chef   VA/renhållningschef 

Beslutet ska skickas till 
Malin Andersson 
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       Tu §                              Dnr 2020/136 

Projektstart Ventilation Filipstads avloppsreningsverk 
 
I tjänsteskrivelse daterad 23 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och VA/renhållningschef Malin Andersson att investeringsmedlen 
är avsedda till att byta ut befintligt ventilationsaggregat i byggnaden för 
försedimenteringen. Nuvarande aggregat som är från 1989 är 
energikrävande och fyller inte sin funktion längre.  
Samtliga ventilationsrör och kanaler är utbytta sedan tidigare.   
 
Prisuppgift på nytt ventilationsaggregat med montering är angett till 475 
tkr.    
 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att projektet Ventilationsaggregat i försedimenteringen på Filipstads 
avloppsreningsverk startar enligt investeringsplanen 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-VA-enheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-04-23 
 

 

Diarienummer 

2020/136 
 

 

 
 

Projektstart Ventilation Filipstads avloppsreningsverk 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår Teknikutskottet att projektet 
Ventilationsaggregat i försedimenteringen på Filipstads avloppsreningsverk 
startar enligt investeringsplanen 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

Investeringsmedlen är avsedda till att byta ut befintligt ventilationsaggregat 
i byggnaden för försedimenteringen. Nuvarande aggregat som är från 1989 
är energikrävande och fyller inte sin funktion längre.  
Samtliga ventilationsrör och kanaler är utbytta sedan tidigare.   
 
Prisuppgift på nytt ventilationsaggregat med montering är angett till 475 
tkr.    

 

Beslutsunderlag 
Se ovan 
 
Inge Nilsson Piehl  Malin Andersson 
Teknisk chef   VA/renhållningschef 

Beslutet ska skickas till 
Malin Andersson 
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       Tu §                              Dnr 2020/138 

Projektstart Lokaler yttre verk 
 
I tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och VA/renhållningschef Malin Andersson att investeringsmedlen 
är avsedda till upprustning och underhåll av lokaler i kommunens små 
reningsverk. Prioriterat år 2020 är Lesjöfors reningsverk där ingen 
upprustning skett av personalutrymmen sedan verket byggdes.  
 
Köket är tänkt att tas bort och ersättas med ett enkelt trinettkök, samt 
utrustning i dusch- och WC-utrymme byts ut.  
 
Ytskikt på golv, vägg samt målning av tak utförs i ovan beskrivna 
personalutrymmen.   
 
Kostnaden är beräknad till 250 tkr.  
 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att projektet Yttre verk startar enligt investeringsplan 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-VA-enheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-02-21 
 

 

Diarienummer 

2020/138 
 

 

 
 

Projektstart Lokaler yttre verk  
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår att projektet Yttre verk startar enligt 
investeringsplan 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

Investeringsmedlen är avsedda till upprustning och underhåll av lokaler i 
kommunens små reningsverk. Prioriterat år 2020 är Lesjöfors reningsverk 
där ingen upprustning skett av personalutrymmen sedan verket byggdes.  
 
Köket är tänkt att tas bort och ersättas med ett enkelt trinettkök, samt 
utrustning i dusch- och WC-utrymme byts ut.  
 
Ytskikt på golv, vägg samt målning av tak utförs i ovan beskrivna 
personalutrymmen.   
 
Kostnaden är beräknad till 250 tkr.  
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Beslutsunderlag 
Se ovan 
 
Inge Nilsson Piehl  Malin Andersson 
Teknisk chef   VA/renhållningschef 

Beslutet ska skickas till 
Malin Andersson 
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       Tu §                              Dnr 2017/145 
 
Projektanmälan nytt verksamhetsområde 
 
I tjänsteskrivelse daterad 26 april 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och VA/renhållningschef Malin Andersson att ärendet är en 
fortsättning på beslut angående nytt verksamhetsområde som togs i TU 
2016-02-05 och TU 2017-06-12 
Samråd har skett genom annonsering i lokalpress och på Filipstads 
kommuns hemsida, samt med utskick till berörda parter: Boende som 
berörs av det reviderade verksamhetsområdet, Länsstyrelsen Värmland 
och Miljökontoret i Filipstads kommun.  
2019-03-20 Hölls ett informationsmöte angående det nya 
verksamhetsområdet. Kommunen tog emot frågor angående nytt VA-
verksamhetsområde fram till och med 2019-04-23. 
Ett förslag till hur vi på ett enhetligt sätt ska förhålla oss till liknande 
frågor presenteras. 
 
  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att godkänna projektering av kommunalt VA på Finnshytteåsen 
Att förslag till samrådsfrågor gås igenom och godkänns. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Teknik & Service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-26 

 
 

Diarienummer 
2017/145 

 
 

 
  

 

Verksamhetsområden i Filipstad Kommun 
Förslag till beslut 
Att godkänna projektering av kommunalt VA på Finnshytteåsen 
Att förslag till samrådsfrågor gås igenom och godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är en fortsättning på beslut angående nytt verksamhetsområde som 
togs i TU 2016-02-05 och TU 2017-06-12 
Samråd har skett genom annonsering i lokalpress och på Filipstads kommuns 
hemsida, samt med utskick till berörda parter: Boende som berörs av det 
reviderade verksamhetsområdet, Länsstyrelsen Värmland och Miljökontoret 
i Filipstads kommun.  
2019-03-20 Hölls ett informationsmöte angående det nya 
verksamhetsområdet. Kommunen tog emot frågor angående nytt VA-
verksamhetsområde fram till och med 2019-04-23. 
Ett förslag till hur vi på ett enhetligt sätt ska förhålla oss till liknande frågor 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
VA vill beställa projektering av Finnshytteåsen som ligger inom kommunens 
nya VA-verksamhetsområde. Området ligger centralt i Filipstads tätort och 
kommunen har redan dragit fram vatten och avlopp till ca 33 % av de fast 
boende, samt kommunalt dricksvatten till cirka 70% av de boende. 
 

Ärendet 
Kommunernas ansvar för att ordna vattenförsörjning och avlopp regleras i 
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad LAV. 
Det är framförallt i paragraf 6 som detta uttrycks: 
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen  
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och  
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2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning” 
 
 
 
Inge Nilsson-Piehl Malin Andersson 
Teknisk chef  VA-chef 

Beslutet ska skickas till 
Malin Andersson 
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       Tu §                            
 
Verksamhetsinformation 

 
 
 

 
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 4 maj 2020 
  

   
 
 

       Tu §                             
 
Anmälningsärenden 
 
Trafiknämndsärenden: 
Dnr 2020/8 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/9 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/12 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
 
Delegation gatuchefen 
Yttrande offentlig plats (polismyndighetens dnr):_ 
A170.634/2020 
A180.496/2020 
Grävanmälningar 200420: Industrivägen och Sörängsvägen 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 


	Dagordning 4 maj 2020
	2. § Budgetuppföljning 4 mån
	2. Budgetuppföljning TU 202004
	2.1 Investeringar
	3. § Projektstart VA Konsul Lundströmsväg
	3. Projektstart VA KonsulLundström
	4. § Deltakbyte Trasten
	4. Tjänsteskrivelse deltakbyte Trasten
	5 § Takbyte Skogsryd
	5. Tjänsteskrivelse Takbyte Skogsryd
	6. § Fasadbyte inkl målning Skogsrydsidrottsplats
	6. Tjänsteskrivelse Fasadbyte Skogsryd
	7 § Byggåtgärder anpassningtillgänglighet Yrkesgymnasiet
	7. Tjänsteskrivelse Byggåtgärder Yrkesskolan
	7.1 Bilaga anpassning tillgänglighet Särvux
	8. § Projekstart, Blåsmaskin FAV
	8. Projektstart Blåsmaskin ARV Filipstad
	9. § Projektstart, Ventialation FAV
	9. Projektstart Ventilation ARV Filipstad
	10 § Projekstart Lokaler yttre verk
	10. Projektstart Lokaler Yttreverk
	11. § Projektanmälan nytt verksamhetsområde
	11. Tjänsteskrivelse Verksamhetsområden -projektering
	12. § Informationsärende
	13. § Anmälningsärenden

