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       Tu § 36                          Dnr KS 2019/ 121 
 
Omorganisation avseende Ugglans kök, Lesjöfors 
 
I tjänsteskrivelse 26 april 2019 skriver tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och kostchefen Elisabet Lindeblad: 
 
Ugglans kök har under längre tid fått minskat kundunderlag och kökets 
standard och utrustning har inte uppgraderats i den utsträckning som är 
nödvändig. För att köket ska kunna fungera vidare som tillagningskök 
krävs ombyggnation. Under sommaren kommer därför kostenheten att 
vidta de åtgärder som anses nödvändiga vilket innebär att 
helgtjänstgöring tas bort. Tillagning av lunch kommer fortgå som vanligt 
under vardagar. Under sommarhelgerna får boende kyld mat som värms 
upp under lördag och söndag och därefter förläggs all tillagning i 
Stålvallas skolkök och transporteras till Ugglan. Som alternativ för de 
externa kunder som hittills besökt Ugglan till lunch kommer det att finnas 
möjlighet mån-fre att äta lunch via Stålvallas skolrestaurang från och 
med höstterminen. Hantering av kontanter, som ofta är ett problem, 
planeras då fungera genom att kassaapparat flyttas från Ugglan till 
Stålvalla. 
 
Ugglans kök i Lesjöfors kommer ha tillagning och servering av lunch 
endast vardagar från och med den 14 juni till och med 16 augusti. Lunch 
till boende under helg tillagas under veckan och slutbereds, värms upp, 
på enheten under lördag och söndag. Från och med den 19 augusti 
kommer därefter all tillagning av äldrekost ske i Stålvallas skolkök och 
transporteras till Ugglan.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna planerade åtgärder och information om förändringar 
avseende Ugglans kök i Lesjöfors. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av kostchefen Elisabet Lindeblad 
som även besvarar frågor tillsammans med tekniske chefen Inge Nilsson 
Piehl. 
 
Efter föredragningen yrkar Olle Engström att ärendet återremitteras  
till förvaltningen för att ta fram en konsekvensbeskrivning av de  
föreslagna åtgärderna och för att genomföra dialog med personalen  
och de boende.  
 
Olle Engström yrkar också att varm mat ska ordnas för de boende under 
sommarperioden. 
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Christer Olsson yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för  
att utreda vilka brister som föreligger i Ugglans nuvarande kök, för att 
avvakta de förändringar som eventuellt kommer ske på Stålvallaskolan 
samt för att utreda möjligheten att lägga ut mathållningen på Ugglan på 
entreprenad. 
 
Jomark Polintan yrkar bifall till Christer Olssons förslag om återremiss för 
att utreda vilka brister som föreligger i Ugglans nuvarande kök och för att 
avvakta de förändringar som eventuellt kommer ske på Stålvalla-skolan. 
Jomark Polintan yrkar avslag till Christer Olssons yrkande om att utreda 
möjligheten att lägga ut mathållningen på Ugglan på entreprenad. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden förslag om 
att avgöra ärendet idag mot förslag om att avgöra ärendet senare och 
finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Därefter framställs propositioner om bifall eller avslag på de yrkanden 
som framställts enligt följande: 
 
- Olle Engströms yrkande att återremittera ärendet till förvaltningen för  
att ta fram en konsekvensbeskrivning av de föreslagna åtgärderna och 
för att genomföra dialog med personalen och de boende. Förslaget 
förklaras antaget. 
 
- Olle Engströms yrkande att varm mat ska ordnas för de boende under 
sommarperioden. Förslaget förklaras antaget. 
 
- Christer Olssons yrkande att återremittera ärendet till förvaltningen för 
att utreda vilka brister som föreligger i Ugglans nuvarande kök och för att 
avvakta de förändringar som eventuellt kommer ske på Stålvallaskolan. 
Förslaget förklaras antaget. 
 
- Christer Olssons yrkande om att utreda möjligheten att lägga ut 
mathållningen på Ugglan på entreprenad mot Jomark Polintans 
avslagsyrkande. Ordföranden begär att beslutet ska avgöras genom 
omröstning. Omröstning verkställs med följande propositionsordning: den 
som vill att förslaget avslås röstar Ja, den som vill att förslaget bifalls 
röstar Nej. Jomark Polintan, Olle Engström och Marina Isaksson röstar 
Ja. Christer Olsson och Ulf Söhrman röstar Nej. Således har tre 
ledamöter röstat Ja, två har röstat Nej. Resultatet innebär att 
teknikutskottet har beslutat att avslå Christer Olssons återremissyrkande 
om att utreda möjligheten att lägga ut mathållningen på Ugglan på 
entreprenad. 
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Teknikutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att  
- ta fram en konsekvensbeskrivning av de föreslagna åtgärderna,  
- genomföra dialog med personalen och de boende,  
- utreda vilka brister som föreligger i Ugglans nuvarande kök 
- avvakta de förändringar som eventuellt kommer ske på Stålvallaskolan 
samt 
 
att varm mat ska ordnas för de boende under sommarperioden. 
 
Christer Olsson och Ulf Söhrman reserverar sig mot beslutet i den del 
det avser avslag på det förslag Christer Olsson lagt och som ej vunnit 
bifall. 
______ 
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       Tu § 37                          Dnr KS 2019/ 94 
 
Budgetuppföljning april 2019  
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för april månad 2019 för de verksamheter som ingår 
i kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna uppföljningen för april 2019. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningsekonom Christina 
Angberg som även besvarar frågor. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att godkänna uppföljningen för april 2019. 
______ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Deponering av arkivmaterial  
 
I tjänsteskrivelse 2019-04-29 skriver tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och kultur- och bibliotekschefen Jan Fröding: 
 
Filipstads kommunarkiv är trångbott. Det material som härrör från de 
tidigare kommunerna som idag ingår i Filipstads kommun förvaras i en 
källarlokal i yrkesskolans källarvåning. Materialet fick snabbflyttas från de 
tidigare lokalerna i Nykroppa på grund av fuktskador. Källarlokalen är 
ingen arkivlokal och det finns fortfarande fuktproblem som allvarligt kan 
skada handlingarna. Att deponera arkivhandlingarna på Värmlandsarkiv 
skulle dels lösa en del av lokalbehovet, dels säkerställa att handlingarna 
inte förstörs. 
 
Det finns flera fördelar med att deponera det äldre materialet hos 
Värmlandsarkiv: 
 

• Behovet av utökade ytor för kommunarkivet minskar. 
Det material som deponeras hos Värmlandsarkiv kommer att 
förtecknas digitalt i NAD (Nationella arkivdatabasen), dvs 
arkivförteckningarna knappas in. 

• Vi säkerställer bevarandet och tillgängligheten. 
• Om vi inte deponerar materialet hos Värmlandsarkiv kommer vi 

ändå ha behov av att sanera materialet så att det inte förstör eller 
smittar övrigt material, samt att hitta en annan lokal för förvaring 
som uppfyller de krav som ställs på en arkivlokal. 

 
Deponering är förenat med diverse kostnader, dels en engångskostnad 
för leverans, kontroll, administration, transport och sanering dels en årlig 
kostnad baserad på antalet hyllmeter. Engångskostnaden ligger på cirka 
250 000 kronor och den årliga avgiften på cirka 50 000 kronor. Till detta 
kommer även en kostnad för nedpackning och transport till depå i 
Karlstad.  
 
Kostnaderna måste naturligtvis ställas mot de kostnader kommunen 
skulle få för sanering och utökade arkivlokaler. Kostnaderna gäller ett 
eventuellt steg ett; steg två vore att även deponera de delar av 
arkivmaterialet från Filipstads stad som härrör från tiden före 1971, de 
delarna är till största delen troligen bara av historiskt intresse och skulle 
med fördel kunna deponeras hos Värmlandsarkiv. 
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Teknikutskottet föreslås besluta 
att uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheten att deponera, i 
ett första steg, arkivmaterialet från de tidigare kommundelarna hos 
Värmlandsarkiv och att, i ett senare skede, även deponera materialet 
från Filipstads stad som härrör från tiden innan 
kommunsammanslagningen 1971 samt att, i samband med utredningen, 
ta fram ett mer exakt kostnadsförslag inför budget 2020. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av kultur- och bibliotekschefen Jan 
Fröding som även besvarar frågor 
 
Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu § 39 
Tu § 29  Dnr KS 2019/ 91 

Ombyggnad diskrum Stålvallaskolans kök  

I tjänsteskrivelse 29 april 2019 skriver fastighetschef Per Green: 

Arbetsmiljön i stålvallaskolans kök har diskuterats i omgångar genom 
åren och varit uppe i tidigare arbetsmiljöronder. Kostenhetens personaI 
har relativt många och tunga lyft i och med den hantering som är aktuell i 
dagsläget.  

I samband med att diskrummets ytskikt och installationer bör förnyas 
inklusive ny huvdiskmaskin är fastighetenhetens förslag att bygga om 
hanteringen av diskinlämning för att tillgodose en modern arbetsmiljö. 
Nuvarande diskmaskin är trasig och fungerar inte tillfredsställande varpå 
manuell hantering av disken är nödvändig. 

Förslaget innebär en håltagning i väggen för att elever ska kunna lämna 
in sina brickor efter måltid med tillhörande sortering. Systemet används 
idag på Strandvägsskolan och Ferlinskolan. Nya golvbrunnar samt 
ytskikt på golv och väggar är aktuellt. Alla installationer som innefattar 
diskhanteringen förnyas med tillhörande rullband etc. Jalusi installeras 
vid aktuellt vägghål. 

Bygg- och renoveringsåtgärder uppgår till 250 000 kronor. Diskutrustning 
uppgår till 230 000 kronor. Totala kostnaden beräknas till 480 000 
kronor. 

Filipstads kommun har ett upprättat konstverk på väggen där 
håltagningen för diskinlämningen är tänkt att göras. Det är ett konstverk 
av Eskil Nordell daterat till 1955. Upphovsrättsregler sätter stopp för 
förändring av konstverket om inte godkännande ges av konstnärens 
efterlevande. Dock har kommunen rätt att som fastighetsägare 
”förstöra/måla över” hela konstverket.  

Fastighetenheten har begärt in utlåtande från andra enheter gällande 
konstverket samt arbetsmiljön runt kostenhetens personal. 
Kostverksamheten önskar att håltagning utförs. Skolverksamheten 
avråder från att förstöra konstverket. Även kulturchefen avstyrker att 
konstverket målas över. 

Om Teknikutskottet väljer att besluta att inte utföra byggåtgärderna med 
håltagning på väggen för konstverket påverkar det byggkostnaderna. 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 39 (forts)   Dnr KS 2019/ 91  

Åtgärdskostnaden för det alternativet blir således bygg- och 
renoveringsåtgärder á 210 000 kronor och diskutrustning 170 000 
kronor. Totala kostnaden beräknas då till 380 000 kronor. 

Byggåtgärder genomförs via kommunens ramavtalsparter i första hand. 

Tidsram  
Maj/Juni Beställning - projektering 
Juni-Aug Byggstart och genomförande (sommarlov 2019) 

Finansiering 
Finansiering föreslås via fastighetsenhetens investeringsbudget. 

Förslag till beslut 
Fastighetsenheten föreslår Teknikutskottet ta beslut om ombyggnation 
enligt redovisat förslag alternativt besluta om enbart utbyte av 
diskmaskinsutrustning enligt redovisat förslag. 

Ärendet föredras av fastighetschefen Per Green som även besvarar 
frågor tillsammans med kostchefen Elisabet Lindeblad, kultur- och 
bibliotekschefen Jan Fröding och tekniske chefen Inge Nilsson Piehl. 
Vid sammanträdet föreslår förvaltningen att konstverket skulle kunna 
fotograferas innan genomförande av föreslagna åtgärder. 

Teknikutskottet beslutar 
att uppdra till fastighetsenheten att genomföra ombyggnation enligt 
redovisat förslag samt att genomföra fotografering av konstverket innan 
åtgärd. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 40                          Dnr KS 2019/ 123 

Renovering av Orren 2, Leko-huset 

I tjänsteskrivelse 29 april 2019 skriver fastighetschef Per Green: 

Fastighetsenheten avser hyra ut affärslokalen på fastigheten Orren 2, 
Leko-huset. Uthyrningen förutsätter att lokalen och byggnaden renoveras 
då de är i ett dåligt skick. I renoveringen görs anpassningar till 
hyresgästen i form av lastintag på baksidan samt iordningsställande av 
personalyta/kundtoalett (tillgänglighetsanpassad). Kostnaden för detta 
kommer att läggas till hyran i form av ett ombyggnadstillägg. 

Vidare kommer renovering omfatta nya ytskikt, nya fönsterpartier, ny el, 
ventilation & VS. De upphöjda bjälklagen kommer även att sänkas p.g.a. 
tillgänglighet/logistik. Renoveringen avser enbart lokalen i markplan men 
installationerna kommer att förberedas för att kunna byggas vidare på till 
ev. ytterligare etapp på övriga våningar. Utvändiga åtgärder blir 
fasadmålning samt takbyte. 

Samtliga arbeten kommer att avropas från befintliga ramavtal. 

Finansiering 
Projektet beräknas till en kostnad av 1 650 000 kr inklusive 10% 
oförutsedda kostnader och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 

Tidsramar 
Projektering – Sommar 2019 
Bygg – Höst 2019 – Vår 2020 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att uppdra till förvaltningen att enligt upprättat förslag utföra renovering 
av Orren 2, under förutsättning att hyresavtal tecknas. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av fastighetschef Per Green som 
även besvarar frågor. 

Efter föredragningen, vid de härpå följande överläggningarna, yrkar 
Jomark Polintan bifall till förvaltningens förslag med tillägget att uppdra 
till fastighetsenheten att utreda möjligheterna att iordningsställa 
resterande del av fastigheten inklusive yttre miljö. 

Christer Olsson instämmer i Jomark Polintans yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner dem antagna. 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Teknikutskottet beslutar 
att uppdra till förvaltningen att enligt upprättat förslag utföra renovering 
av Orren 2, under förutsättning att hyresavtal tecknas samt 
 
att uppdra till fastighetsenheten att utreda möjligheterna att 
iordningsställa resterande del av fastigheten inklusive yttre miljö. 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu § 41   Dnr KS 2019/ 124 

Projektstart Orrenparkeringen 

I tjänsteskrivelse 2019-04-30 skriver tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson: 

I 2019 års investeringsbudget har anslagits 1 500 000 kronor för 
upprustning av Orrenparkeringen. 

Den så kallade Orrenparkeringen 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 ska kunna förflytta sig till fots säkrare mellan olika målpunkter. 
Planteringar och gräsytor skiljs mot körytor 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 föreslås också att ytan mellan Leko-huset 
och restaurang Köket får ny beläggning och planteringar mot 
Viktoriagatan.   

Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna projektstart för upprustning av Orrenparkeringen. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av gatuchefen Roger Danielsson 
som visar bilder och besvarar frågor. 

Efter föredragningen, vid den härpå följande överläggningen, yrkar 
Jomark Polintan att ärendet återremitteras till förvaltningen för att dela 
upp projektet i två etapper, för att se över möjligheten till att söka 
statsbidrag för gång- och cykelväg samt att parkeringsytan mellan Leko-
huset och restaurang Köket prioriteras. 

Ordföranden ställer förslag om att avgöra ärendet idag mot 
förslaget att avgöra ärendet senare och finner att ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen. 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Teknikutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att dela upp projektet i två 
etapper, för att se över möjligheten till att söka statsbidrag för gång- och 
cykelväg samt att parkeringsytan mellan Leko-huset och restaurang 
Köket prioriteras. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 42  Dnr KS 2019/ 125 

Projektstart GC-väg Färnebogatan 

I tjänsteskrivelse 2019-04-30 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson projektstart för utbyggnad av gång- 
och cykelväg utefter Färnebogatan från Korsgatan till Jonstorpsvägen. 
För projektet har statsbidrag sökts och beviljats med 240 000 kronor. 

Längd 370 meter.  
Totalkostnad 480 000 kronor; 
varav statsbidrag 240 000 kronor, 
kommunal del 240 000 kronor. 

Projektet är nummer 2 på listan över 2019 års planerade gatuarbeten 
(dnr KS 2018/ 238) och finansieras inom investeringsbudgeten för 
anläggning av gator (dnr KS 2019/ 29). 

Teknikutskottet föreslås besluta 
med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram uppdra 
till Teknik och Service att utföra projekt nummer 2 på listan över 2019 års 
gatuarbeten. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av gatuchefen Roger Danielsson 
som även besvarar frågor. 

Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Projektstart VA Färnebogatan 
 
I tjänsteskrivelse 2019-04-30 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson projektstart för VA-arbeten på 
Färnebogatan. Befintliga VA-ledningar är i dåligt skick, upprepade 
vattenläckor. Etappen är den kvarstående delen av Färnebogatan som 
behöver åtgärdas i nuläget. 
  
Ledningslängd 300 meter. 
Kostnad 1 200 000 kronor. 
 
Projektet är nummer 2 på listan över 2019 års planerade VA-arbeten 
(dnr KS 2018/ 238) och finansieras inom investeringsbudgeten för VA 
(dnr KS 2019/ 29). 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram uppdra 
till Teknik och Service att utföra projekt nummer 2 på listan över 2019 års 
VA-arbeten. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av gatuchefen Roger Danielsson 
som även besvarar frågor. 
 
Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______ 
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Omfördelning av investeringsmedel 2019 – reservkraftverk 
Lövnäset 

I tjänsteskrivelse 2019-04-30 skriver tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och VA- och renhållningschefen Malin Andersson: 

Enligt beslutade investeringsmedel 2019 beviljades VA-enheten att 
utföra en renovering av högreservoaren på Flyfallet vattenverk under 
2019. Utredning och planering av detta arbete har ej startat, varav 
bedömning görs att kostnader för detta projekt ej kommer under år 2019. 
Därav vill förvaltningen använda del av beslutade investeringsmedel till 
reservkraftverk vid Lövnäset istället.  

Till följd av ett antal strömavbrott vid råvattenintaget i Persberg de 
senaste åren har enheten undersökt möjligheten till att montera ett 
reservkraftverk på plats. Kostnaden för det uppgår till cirka 700 tkr.  
På grund av fler strömavbrott samt då vi säkrat upp vattenförsörjningen 
via fler huvudvattenledningar från vattenverket ner till tätorten anses 
detta vara nästa självklara steg i arbetet med att trygga kommunens 
dricksvattenförsörjning till tätorten Filipstad.  

Teknikutskottet föreslås besluta 

att del av budgeterade investeringsmedel (700 tkr av 1000 tkr) för 
renovering av vattenreservoar på Flyfallet vattenverk istället får 
användas till inköp och montering av ett reservkraftverk vid vattenintaget 
i Lövnäset, samt  

att upphandling av reservkraftverk får påbörjas. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av VA- och renhållningschefen Malin 
Andersson som även besvarar frågor. 

Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______ 
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Beslutsexp: 
Filipstads 
Marknadskommitté 
Oxhälja 
 

Tu § 45                    Dnr KS 2019/ 119 

Ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja marknad 2019 

Filipstads Marknadskommitté Oxhälja ansöker i skrivelse inkommen 
till tekniska kontoret 2 maj 2019 att få disponera offentlig plats för 
Oxhälja marknad under perioden 6 september 2019 till 8 september 
2019. Marknadskommittén önskar disponera samma område som 
2018 inklusive stadsparken. 

I tjänsteskrivelse 2 maj 2019 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson 
Piehl och gatuchefen Roger Danielsson att bifalla ansökan under 
följande förutsättningar: 

• Marknadskommittén svarar för städning med mera som under
2018.

• Teknik och Service erhåller full kostnadstäckning från
Marknadskommittén för material och utförda arbeten.

Teknikutskottet föreslås besluta  
att godkänna ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja 2019 enligt 
ansökan. Förutsättningar för tillståndet är att Marknadskommittén 
svarar för städning mm. som under 2018 samt att Teknik och Service 
erhåller full kostnadstäckning från Marknadskommittén för material 
och utförda arbeten. 

Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______ 
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FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens teknikutskott 8 maj 2019 18 (22) 

Tu § 46                          Dnr KS 2018/ 244 

Svar på motion om parkeringsplatser vid Hantverksgatan 

Till tekniska förvaltningen har kommunstyrelsen 16 januari 2019, § 1, 
remitterat motion angående parkeringsplatser vid Hantverksgatan.  
I motionen inkommen till kommunkansliet 11 december 2018 skriver 
Michael Helmersson (L): 

”Tidvis råder brist på lediga parkeringsplatser vid Hantverksgatan. Ett 
sätt att reducera problemet vore att skapa en yta för parkering längs med 
gatan i höjd med Hantverksgatan 18, fast på motsatt sida gatan, på en 
mindre del av gräsmattan mot Skillerälven. 

Jag yrkar att kommunen undersöker möjligheten att, i enlighet med 
motionens brödtext, tillskapa mer parkeringsyta längs Hantverksgatan.” 

Förvaltningens svar på motionen 
I tjänsteskrivelse 26 april 2019 avger tekniske chefen svar enligt följande: 

Parkeringssituationen utefter Hantverksgatan är tidvis ansträngd. Oftast 
är detta beroende av många besökanden till kommunhuset. Många 
anställda och besökanden parkerar längs Hantverksgatan. Av denna 
anledning har parkeringsrutor målats och tidsbegränsad parkering införts 
närmast kommunhuset. För att skapa fler parkeringsplatser för 
besökanden kan dessa tidsbegränsade platser utökas utefter 
Hantverksgatan och personer som arbetar i kommunhuset hänvisas att 
parkera en bit ifrån kommunhuset eller på parkeringsplats bakom 
kommunhuset. 

Motionärens förslag om att skapa en yta för parkering längs med gatan i 
höjd med Hantverksgatan 18, fast på motsatt sida gatan, på en mindre 
del av gräsmattan mot Skillerälven, strider däremot mot gällande 
detaljplan för området då den så kallade ”Rosa parken” är planerad för 
både park och gata med anslutning till bro över Skillerälven strax väster 
om Monitorholmen. En parkeringslösning enligt förslaget kräver en 
detaljplaneändring och förvaltningen bedömer det svårt att kunna driva 
igenom en sådan planändring i området. 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt 
att därmed anse motionen besvarad. 
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Vid sammanträdet föredras ärendet av tekniske chefen Inge Nilsson 
Piehl som även besvarar frågor. 

Teknikutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

______ 
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Tu § 47   Dnr KS 2018/ 132 

Svar på motion angående utredning om att utveckla och förbättra 
organisationen för lokalvård på kommunens äldreboenden 

Till tekniska förvaltningen har kommunstyrelsen 10 september 2018, 
§ 64, remitterat motion angående utredning om att utveckla och förbättra
organisationen för lokalvård på kommunens äldreboenden. I motionen
inkommen till kommunkansliet 3 juni 2018 skriver Christer Olsson (M):

”Lokalvård och städorganisation behöver att ses över på kommunens 
äldreboenden. Idag städas de flesta ytor av vårdpersonal och de gör 
naturligtvis ett bra jobb utifrån förutsättningarna som finns. Det som 
saknas är dock att det aldrig sker några storstädningar, där golv skuras 
och bonas och där övriga ytor rengörs ordentligt minst två gånger per år, 
höst och vår. 
Sådana insatser skulle ge våra äldreboenden ett betydligt fräschare 
intryck, förbättra hygien och trivsel, samt minska riskerna för 
smittspridning. 
Om det t.ex. också vore speciell personal som skötte löpande lokalvård 
och städning så skulle tid kunna frigöras för den vårdpersonal som idag 
städar att ägna mer tid åt de gamla som bor på våra äldreboenden, vilket 
säkert skulle uppskattas. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad; 
att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur lokalvård och städ kan 
utvecklas och förbättras på kommunens äldreboenden”. 

Förvaltningens svar på motionen 
I tjänsteskrivelse 26 april 2019 avger tekniske chefen svar enligt följande: 

Idag sköter vårdpersonalen städning av kommunens äldreboenden, 
såväl allmänna ytor som inne hos vårdtagare. Detta sköts som en tillika 
uppgift förutom de vårduppgifter som finns för övrigt. Kommunens 
befintliga vårdboenden Älvkullen, Åhrlundsgården, Tallhöjden och 
Ugglan i Lesjöfors har alla mer och mindre nedslitna och svårstädade 
golv och bi-ytor. Behovet av storstädning och bättre allmän städning av 
vårdboendena finns då vårdpersonalen idag inte hinner och inte klarar 
städningen på ett bra sätt.  

Kostnaden för att genomföra storstädning, skura, bona golv och rengöra 
andra bi-ytor två gånger per år i äldreboendenas gemensamma och 
allmänna lokaler är kostnadsberäknat till cirka 900 tkr/år. Om man skulle 
välja att även genomföra storstädning i de boendes lägenheter 
tillkommer cirka 600-700 tkr/år. Att genomföra en sådan storstädning 
inne hos de boende är dock tveksamt ur integritetssynpunkt då dessa  
 

   Utdragsbestyrkande 
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är förhyrda lägenheter och städning som ofta görs av personalen är 
påkallad av de boendes individuella behov och önskemål.  

Att som motionären föreslår helt låta annan personal sköta städningen 
av allmänna ytor på äldreboendena och på det viset frigöra tid för 
vårdpersonal att kunna ägna mer tid åt de gamla som bor på våra 
vårdboenden beräknas kosta cirka två miljoner kronor per år i ökade 
kostnader för kommunen och vårdtagarna. Om man till detta lägger 
storstädning två gånger per år, enligt ovan beskrivning, tillkommer cirka 
900 tkr/år.  

Då det i nuläget kan vara svårt att uppbringa nya resurser till utökad 
städning enligt ovan, föreslås kommunen se över städrutiner och 
städutbildning för vårdpersonal så att denna kan fortsätta städa på 
kommunens äldreboenden på ett bättre sätt. 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschefen Inge Nilsson 
Piehl som även besvarar frågor. 

Teknikutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

______ 
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Anmälningsärenden 

• Trafiknämndsärenden:
2019/ 15 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2019/ 17 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2019/ 18 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2019/ 19 (ansökan om gatuavstängningar)
2019/ 20 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2019/ 21 (ansökan om gatuavstängningar)

• Delegation gatuchefen:
- Yttranden offentlig plats (polismyndighetens dnr):
A154.629/2019
A186.838/2019
A095.192/2019
A180.507/2019
A211.377/2019
A211.328/2019
A211.349/2019
A216.471/2019
A216.395/2019
- Grävanmälningar:
2019-04-08 Strandkullen

Teknikutskottet beslutar 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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