FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
6 februari 2017
1 (14)_________

Kommunstyrelsens teknikutskott
Plats och tid:

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30 -16.10
Ajournering 14.30-14.50, 15.30-16.00

Beslutande:

Per Gruvberger (S), ordförande
Olle Engström (S)
Marina Isaksson (S)
Christer Olsson (M)
Sebastian Nilsson (-)

Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl, teknisk chef
Krister Karlsson, VA-chef, § 1,2,3,12
Roger Danielsson, gatuchef, § 1,2.3
Per Green, fastighetschef
Inger Johansson, sekreterare
Justerare:

Christer Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 15 februari 2017
Underskrifter:
……………………………………………
Ordförande Per Gruvberger

……………………………………………
Justerande Christer Olsson

……………………………………………
Paragrafer 1-12
Sekreterare Inger Johansson
______________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ: Kommunstyrelsens teknikutskott
Sammanträdesdatum: 6 februari 2017
Anslagsdatum: 16 februari 2017

Datum för anslagets nedtagande: 10 mars 2017

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
Underskrift:
______________________________________________________________________
Annika Jansson
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Dnr 2017/23

Tilläggsbudget 2017
Ekonomienheten redovisar förslag till tilläggsbudget 2017 avseende
redan beslutade men ej färdigställda investeringar.
Tekniske chefen föredrar ärendet och tekniska förvaltningen besvarar
frågor i anslutning härtill.
Teknikutskottet beslutar
att godkänna upprättat förslag till tilläggsbudget 2017.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/18

Införande av datoriserat tömningsregistreringssystem
Renhållningschefen Malin Andersson meddelar i tjänsteskrivelse 27
januari 2017 att i 2017 års investeringsbudget har medel upptagits för
införande av ett datoriserat tömningsregistreringssystem.
Systemet EDP Mobile är en tilläggsmodul till vårt kundsystem EDP
Future och beräknas kosta ca 200 tkr.
Idag hanteras händelser och avvikelser längs sophämtningsturen via
telefon och sms men främst via ett löspapperssystem. Med händelser
och avvikelser menas olika kundönskemål, ej framdragna kärl,
felsortering, beställda extra tömningar, nya kunder, uppehåll,
ruttändringar, trasiga kärl, mm. Det innebär att chaufför inför varje dag
går igenom och ska komma ihåg om det är något extra längs turen samt
själv skriva ner eller ringa kundservice då denne upptäcker felaktigheter.
Att införa EDP Mobile innebär att avvikelser enligt ovan hanteras via
förvalda ärendeknappar på en datorskärm i lastbilen som är
direktkopplad till kundservice och faktureringssystemet.
Systemet innebär också att chauffören ser sin rutt på en kartbild i bilen
och behöver alltså inte kunna den utantill.
Teknikutskottet föreslås besluta
att starta projektet införande av ett datoriserat
tömningsregistreringssystem.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/16

Byggande av hundrastgård i Filipstad
Gatuchefen Roger Danielsson meddelar i tjänsteskrivelse 27 januari
2017 att under 2016 fick Teknik och Service uppdraget att se över möjlig
placering av en hundrastgård i anslutning till Filipstads tätort. Olika
alternativ har diskuterats och slutligen så har Skillertippen bedömts vara
den mest lämpliga placeringen för en hundrastgård. En enkel skiss har
tagits fram med en rastgård som består av två inhägnader om vardera ca
1050 m2. I själva rastgården föreslås att det får vara gräs. För att
åstadkomma ett trevligt promenadstråk så har en gångväg med
belysning kring hundrastgården föreslagits.
I tilläggsbudget (TB) för 2017 har medel för brygga Flakudden
reserverats vilka skulle kunna användas till hundrastgården.
Beslutsunderlag
Ritning
Kalkyl
Teknikutskottet föreslås besluta
att godkänna upprättade ritningar och kalkyl för byggande av
hundrastgård på den så kallade Skillertippen.
Teknikutskottet beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning ang
den föreslagna gångvägen.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/12

Revidering av Tillgänglighetshandboken för Filipstads kommun
Tillgänglighetshandboken för Filipstads kommun fastställdes av
kommunfullmäktige 23 juni 2010, § 60.
Handboken som beskriver krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga
och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på
allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde i Filipstads
kommun har genomgått en mindre uppdatering under 2016/2017 med
anledning av att föreskrifter och allmänna råd har uppdaterats.
Teknikutskottet föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna revidering av Tillgänglighetshandbok för Filipstads
kommun.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/20

Reglering av skuld – Köp av Kalhyttan 1:104
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 30 januari att
2009 sålde Filipstads kommun ett område om ca 29 000 m2, blivande
Kalhyttan 1:96, för en köpeskilling av 300 000 kr till Borrby Strand AB. Av
köpeskillingen erlades 100 000 kr vid tillträdet och resterande i form av
en räntefri revers. Reversen skulle amorteras med 12 500 kr vid varje
blivande tomtförsäljning. 2012 sålde företaget fastigheten till
dotterbolaget Filipstad Sportby AB för 700 000 kr som styckade av del av
fastigheten till nio tomter (exkl. Kalhyttan 1:96) av vilka två har sålts.
Ingen amortering har gjorts på reversen.
I december meddelade företaget att försäljningen av tomterna inte gått
som man trodde. För att finansiera en fortsatt marknadsföring och
utveckling av sportbyn vill företaget sälja en tomt till kommunen mot
kvittning av den skuld företaget har till kommunen idag.
Fastighetsenheten föreslår att tomt nr 7 (Kalhyttan 1:104) köps och att
med det anses skulden reglerad.
Teknikutskottet föreslås besluta
att köpa Kalhyttan 1:104 mot kvittning av den skuld på 200 000 kr som
finns till Filipstads kommun.
Teknikutskottet beslutar
att avslå förvaltningens förslag.
______
Christer Olsson tillstyrker avslagsbeslutet.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/21

Försäljning av mark – Del av Västra Filipstad 1:81
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef och Per Green, fastighetschef meddelar i
tjänsteskrivelse 25 januari 2017 att ägaren till fastigheten Västra Filipstad
1:107, Filipstads Specialmaskiner AB, önskar förvärva ett markområde
om ca 3627 m2 av kommunens fastighet Västra Filipstad 1:81.
Marken skall användas till verksamheten.
Köpeskilling: 15 kr/m2
Övriga villkor framgår av avtal och ansökan om fastighetsreglering.
Markområdet ligger utanför detaljplanelagt område.
Ett annat förslag till markförsäljning har tidigare tagits fram men då inkom
en erinran mot markförsäljningen. Nuvarande förslag har därför tagits
fram om att sälja mark söder om fastigheten för att ha mindre påverkan
på grannfastigheten.

Teknikutskottet föreslås besluta
att redovisat markområde försäljs enligt upprättat avtal.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/24

Ombyggnation lokalbehov barn- och utbildningsförvaltningen
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef meddelar i tjänsteskrivelse 30 januari
2017 att barn och utbildningsförvaltningen har presenterat sina behov av
utökade lokaler för förskola och grundskolan i skrivelse daterad 2017-0131. (Bilaga)
Teknik och serviceförvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen låtit utreda och ta fram förslag på åtgärder för att
kunna möta verksamheternas behov och föreslår därför att mindre
åtgärder görs i både Lärcenter och Folkets Hus och att det utreds
närmare en utbyggnad av två förskoleavdelningar invid förskolan Lyckan
och ett förfrågningsunderlag för upphandling tas fram.
Teknikutskottet föreslås besluta
att godkänna föreslagen ombyggnad av Lärcenter för förskolans och
grundskolans behov och godkänna ombyggnad av Folkets Hus för SFIbehov till en sammanlagd kostnad av ca 630 tkr. Dessa kostnader
föreslås täckas inom investeringsram fastighetsenheten.
att godkänna redovisade ökade kostnader för städverksamheten om
totalt ca 500 tkr/år till följd av ändrad lokalanvändning och städfrekvens i
Lärcenter och städning av Folkets Hus till följd av ny verksamhet i
lokalerna.
att godkänna ökade kostnader om ca 100 tkr/år för kostverksamhet till
följd av ny förskoleavdelning Lärcenter och ca 160 tkr för att förstärka ITdrift i Folkets Hus och föreslå kommunstyrelsen godkänna tilläggsanslag
för att täcka dessa kostnader.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förfrågningsunderlag
för en utbyggnad av förskolan Lyckan med 2 nya förskoleavdelningar
inför vidare beslut i ärendet.
Teknikutskottet beslutar
att godkänna föreslagen ombyggnad av Lärcenter för förskolans och
grundskolans behov och godkänna ombyggnad av Folkets Hus för SFIbehov till en sammanlagd kostnad av ca 630 tkr. Dessa kostnader
föreslås täckas inom investeringsram fastighetsenheten.

Utdragsbestyrkande
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att begära 500 tkr för ökade städkostnader, IT-utrustning för kost och
160 tkr för att förstärka IT-drift i Folkets Hus, totalt 760 tkr hos
kommunstyrelsen för utökad driftskostnad.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förfrågningsunderlag
för en utbyggnad av förskolan Lyckan med 2 nya förskoleavdelningar
inför vidare beslut i ärendet.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/172

Ombyggnation av industrilokal till kontor
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef och fastighetschefen Per Green
meddelar i tjänsteskrivelse 24 januari 2017 att Arbetsförmedlingen (AF)
har för avsikt att byta lokaler från nuvarande lokal till Rosendahlshuset,
som ägs av Filipstads kommun. Lokalerna planeras att byggas om till
kontorslokaler för att täcka Arbetsförmedlings behov.
Inkomna anbud överstiger fastighetsenhetens kalkyl och tidigare
tilldelade medel om 4 mkr (Tu § 79 Dnr 2016/172), ytterligare tilldelning
av medel krävs därför för ombyggnationens genomförande.
Enligt hyreskontrakt mellan Arbetsförmedlingen och Filipstads kommun
ska Arbetsförmedlingen finansiera ombyggnationen upp till 4 mkr.
3 stycken anbud har inkommit och det mest fördelaktiga anbudet
lämnades av PEAB, vilka också tilldelats arbetet i anbudsförfarandet. Det
har dock tilldelats med reservation för nödvändiga politiska beslut.
PEABs anbud är på 5 001 000 SEK inklusive anbudsoption för
”rivningsarbeten i samband med start”. Optionen föreslås utnyttjas.
Under projekteringsfasen framkom att det finns relativt stora
fastighetsåtgärder som bör lyftas fram och åtgärdas i samband med
ombyggnationen. Bland annat gäller det avloppsnät samt
vattenförsörjning från källarplan som anses uttjänt. Tillkommande
projekteringskostnader såsom ritningsunderlag,
brandskyddsdokumentation, konstruktionsritningar m.m. fanns inte med i
ursprungskalkylen. Där av del av skillnaden mellan fastighetsenhetens
första kalkyl och tänkt upphandlat belopp.
1,5 mkr är inklusive 499 000 kr oförutsedda ÄTA kostnader. Samtliga
kostnader föreslås finansieras inom ramen för investeringsbudgeten.
Teknikutskottet föreslås besluta
om ytterligare tilldelning av investeringsmedel om 1,5 mkr för
ombyggnation av befintliga lokaler i Rosendahl för uthyrning till
Arbetsförmedlingen.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/22

Elsäkerhetsprojekt – Utbyte av el-centraler
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 26 januari 2017
att på flera av kommunens fastigheter finns det ålderstigna el-centraler
som anses uttjänta. De är inte lämpade för påbyggnad eller utbyggnad i
samband med större ombyggnationer utan bör snarast bytas ut.
Fastighetsenheten har prioriterat 2 st byten av el-centraler för 2017. Den
ena är i simhallen och den andra på ”Prippen”, Värmlandsgatan 1-3.
Båda anläggningarna är i behov av nya centraler omgående.
Arbetet beräknas till en kostnad av 350 000 kr och finansieras förslagsvis
inom ramen för investeringsbudgeten.
Teknikutskottet föreslås besluta
att genomföra elsäkerhetsprojektet enligt beskrivning.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/198

Yttrande – Motion om trafiksituation
Till tekniska förvaltningen har kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober
2016, § 87 remitterat motion om trafiksituation (bilaga).
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef avger i tjänsteskrivelse 13 januari 2017
svar enligt följande:
I motion 15 september 2016 yrkar Helena Eriksson (FIL)
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt genomföra en mer
trafiksäker miljö kring dessa två utpekade områden, väg 63 vid infarten
till PeKås och Dollarstore.
Ärendet
Väg 63 genom Filipstad är en statlig länsväg där Trafikverket är
väghållare. Detta innebär att det är Trafikverket som har ansvaret för
trafik och trafiksäkerheten på väg 63 i berört område. Genom öppnande
av butiken Dollarstore har trafiken i området ökat. Kommunen kommer
därför att ta upp frågan med Trafikverket om trafiksäkerheten och
situationen på väg 63 i utpekat område.
För gång- och cykeltrafik finns redan idag en cykelväg utbyggd längs
Karlstadvägen som ett säkrare alternativ för de som vill gå eller cykla till
PeKås eller Dollarstore.
Teknikutskottet föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att yttrandet får utgöra svar på motionen samt
att därmed anse motionen besvarad.
Teknikutskottet beslutar
enligt förvaltningens förslag.
______

Utdragsbestyrkande
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Tu § 11
Anmälningsärenden
1. Trafiknämndsärenden 2016-11-30-2017-01-30
Teknikutskottet beslutar
att med godkännande av redovisningen lägga anmälningsärendena till
handlingarna.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017

Information
Va-chefen informerar om Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till fortsatt
verksamhet vid Filipstads avloppsreningsverk.
Teknikutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______

Utdragsbestyrkande

