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Tu § 58    Dnr KS 2018/ 88 

Budgetuppföljning september 2018 inklusive redovisning 
investeringar  

Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljning samt en redovisning av totala investeringar för 
september månad 2018 för de verksamheter som ingår i 
kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde. 

Ärendet föredras av förvaltningsekonom Christina Angberg som även 
besvarar frågor tillsammans med vid mötet närvarande tjänstemän. 

Mötet diskuterar att använda medel från fastighetsenhetens överskott till 
utökat fastighetsunderhåll. Ordförande föreslår att 500 000 kronor av 
överskottet får användas. Efter härpå följande överläggningen ställer 
ordförande det egna yrkandet under proposition och finner det antaget. 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna uppföljningen för september 2018. 

Teknikutskottet beslutar 
att godkänna budgetuppföljning september 2018 inklusive 
investeringsredovisning, 
att 500 000 kronor av fastighetsenhetens överskott får användas till 
utökat fastighetsunderhåll. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 59   Dnr KS 2018/ 199 

Ekonomisk plan 2019-2021 inklusive investeringsbudget samt 
budget för kooperativt boende 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ekonomisk plan 2019-2021 samt 
investeringsbudget för teknikutskottets verksamhetsområde. I tjänste-
skrivelse 2 oktober 2018 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
teknikutskottet besluta 

att begära utökning av ram med 1 700 tkr med hänsyn till att 
kostnadsbesparing i samband med bildande av kooperativt boende efter 
reviderade kalkyl inte föreligger, 
att godkänna föreslagen investeringsbudget för 2019 för vidare beslut, 
att i övrigt godkänna upprättat förslag till ekonomisk plan.    

Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningsekonom Christina 
Angberg som tillsammans med närvarande tjänstemän även besvarar 
frågor.  

Tekniske chefen Inge Nilsson Piehl redovisar riskanalys (hot och 
möjligheter) för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens 
teknikutskotts verksamhetsområde, samt berättar om budget för det 
kooperativa boendet. 

Teknikutskottet beslutar 
att begära utökning av ram med 1 700 tkr med hänsyn till att 
kostnadsbesparing i samband med bildande av kooperativt boende efter 
reviderade kalkyl inte föreligger, 
att godkänna föreslagen investeringsbudget för 2019 för vidare beslut, 
att i övrigt godkänna upprättat förslag till ekonomisk plan.   
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 60 
Tu § 40  Dnr KS 2018/ 126 

Förslag till prisjustering i simhallen 

I tjänsteskrivelse 28 maj 2018 meddelar fritidschefen Henrik Arneng  
att Teknik och service låtit se över badpriserna i Spångbergshallen. 
Fritidsenheten finner att priserna i simhallen är låga i jämförelse med 
övriga anläggningar i länet och föreslår därför en revidering av avgifterna 
enligt förslag nedan. Förvaltningen föreslår även att studentpris tas bort 
och att åldern för barnpris i stället ändras från 16 år till 18 år. 

Prislista Spångbergshallen Idag Nytt pris 
Vuxna 40 50 
Årskort 700 800 
12 bad betala 10 400 500 
Familjekort år (2 vuxna och barn <16) 1400 1500 
Pensionär 30 30 
Barn 3-16  (Nytt 3-18 år!) 20 30 
Årskort barn  ̶/̶st̶̶u̶d̶ 425 500 
Årskort pensionär 650 650 
Barn 12 bad 200 300 
Pensionär 12 bad 300 
Sitthytt 50 
Årskort sitthytt 825 
Barn 0-2 år Gratis 
Babysim (Nytt!) 750 kr/8 ggr 30 min lektion 
Nyinflyttade gratisbad 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att anta nya priser i Spångbergshallen enligt redovisat förslag. 

Fritidschefen Henrik Arneng föredrar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill tillsammans med förvaltningschefen Inge Nilsson Piehl 
och förvaltningsekonomen Christina Angberg. 

Sebastian Post yrkar att priser för barn ska gälla till terminsskiftet det året 
man fyller 19 eftersom en del gymnasieungdomar fyller tidigt på året. 

Jomark Polintan yrkar återremiss av ärendet för att utreda 
självfinansieringsgraden i simhallen, ekonomiska effekter av eventuell 
prishöjning samt möjlighet att införa fribadsdag. 

   Utdragsbestyrkande 
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 Mötet diskuterar återremiss för att utreda ovan yrkanden. Ordförande 
ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att återremittera 
det och finner att ärendet återremitteras till förvaltningen. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att    återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda simhallens 
självfinansieringsgrad och utfall av föreslagen prisjustering samt för att se 
över åldersgräns för barnpris och möjlighet att införa fribadsdag. 
_______ 
 
Fritidschefen Henrik Arneng återkommer i ärendet i tjänsteskrivelse  
1 oktober 2018 med bifogad redovisning av intäkter och kostnader för 
Spångbergshallen 2017 samt statistik över antal badgäster per år från 
2011-2017.  
 
Fritidschefen meddelar i skrivelsen att förvaltningen efter att ha sett över 
badpriserna i simhallen finner att priserna är låga i jämförelse med andra 
anläggningar i länet. För att följa den prisutveckling inom sektorn som 
finns föreslås en revidering av priserna enligt nedan förslag. Förvaltningen 
föreslår även att åldern för uttag av barnpris ändras från 16 år till 18 år. 
 
Prislista Spångbergshallen Idag Nytt pris 
Vuxna 40 50 
Årskort 700 800 
12 bad betala 10 400 500 
Familjekort år (2 vuxna och barn <18) 1400 1500 
Pensionär 30 30 
Barn 3-18 (tidigare 3-16) 20 30 
Årskort barn/stud    425 500 
Årskort pensionär 650 650 
Barn 12 bad 200 300 
Pensionär 12 bad 300  
Sitthytt 50  
Årskort sitthytt 825  
Barn 0-2 år  Gratis 
Babysim   750 kr/8 ggr 30 min lektion 
Nyinflyttade gratisbad   

 
Vid sammanträdet föredras ärendet av Henrik Arneng som tillsammans 
med tekniske chefen Inge Nilsson Piehl även besvarar frågor. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till prisjustering i simhallen. 
 

  
      

 
        

 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
KS 

 Vid sammanträdet föredras ärendet av Henrik Arneng som tillsammans 
med tekniske chefen Inge Nilsson Piehl även besvarar frågor. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till prisjustering i simhallen. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna prisjustering i simhallen enligt upprättat förslag. 

_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu § 61                          Dnr KS 2018/ 175 

Parkeringsförbud på Storbrovägen i Filipstad 

I tjänsteskrivelse 2018-10-02 skriver tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson: 

Teknikutskottet har fått en skrivelse från en boende på Storbrovägen 
med önskemål om att parkeringsförbud införs för att komma tillrätta med 
framkomlighetsproblemen.  
Teknikutskottet har behandlat frågan om införande av parkeringsförbud 
längs Storbrovägen vid Älvkullens äldreboende under 2016 (TU § 61 
2016, dnr KS 2015/ 183). Då gjordes en översyn av antalet tillgängliga 
parkeringsplatser inne på Älvkullens område och det frigjordes fem 
platser för besökande. Detta har dock inte hjälpt utan det råder 
fortfarande framkomlighetsproblem på Storbrovägen på grund av 
parkerade bilar, främst i samband med lunchserveringen men även övrig 
tid. För att komma tillrätta med problemen föreslås att parkeringsförbud 
införs på Storbrovägens båda sidor från Älvkullevägen till Kasinovägen. 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att parkeringsförbud införs på Storbrovägen från Älvkullevägen till 
Kasinovägen för att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen vid 
Älvkullen. 

Teknikutskottet beslutar  
enligt förvaltningens förslag. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 62   Dnr KS 2018/16 

Projektstart Piludden VA och gata 

I tjänsteskrivelse 2018-10-02 meddelar tekniske chefen Inge Nilsson 
Piehl och gatuchefen Roger Danielsson att man avser att anlägga 
infrastruktur, VA- och gatuutbyggnad, längs Pilgrensgatan i enlighet med 
antagen detaljplan. 

Beslutsunderlag 
För att möjliggöra försäljning av tomter längs med Pilgrensgatan, 
Piludden, behöver infrastruktur byggas ut. Det innebär att det ska läggas 
ned vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Förbindelsepunkter för VA 
till respektive fastighet ska anordnas. Gatan ska iordningställas och 
gatubelysning ska sättas upp. 
Kostnader för projektet fördelar sig på följande sätt: 
VA: 1 318 000 kr 
Gata: 1 064 000 kr 
Lantmäteri: 190 000 kr 
Intäkter: 717 000 kr 
Försäljning tomter och anslutningsavgifter 
Totalt:   1 855 000 kr 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att VA och gatuutbyggnad genomförs enligt upprättat förslag. 

Teknikutskottet beslutar 
att anvisa VA-enheten 1 318 000 för investeringen i Piludden samt 

att anvisa gata-parkenheten 1 064 000 kronor + 190 000 kronor för 
anläggning av gata inom området. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 63                          Dnr KS 2018/16 

Projektstart Dammbovägen VA och gata 

I tjänsteskrivelse 2018-10-02 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson projektstart för projekt nummer 4 på 
listan över 2018 års VA-arbeten och projekt nummer 4 på listan över 
2018 års gatuarbeten: 

4.Nykroppa, Dammbovägen
Befintliga VA- ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas
Ledningslängd 180 m
Kostnad 725 000 kr

4.Nykroppa, Dammbovägen
(Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va-arb).
Ny grusöverbyggnad
Längd 150 meter
Kostnad 240 000 kronor

Teknikutskottet föreslås besluta 
att med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram 
uppdra till Teknik och Service att utföra projekt nummer 4 på listan över 
2018 års VA-arbeten och projekt nummer 4 på listan över 2018 års 
gatuarbeten. 

Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 64                          Dnr KS 2018/197       

Rivning Nykroppa gamla skola (Nykroppa 5:1) 

Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 1 oktober 2018 
att vid teknikutskottets sammanträde 5 november 2012, § 54, 
redogjordes för en flytt av verksamhet till ”nya skolan” med tillhörande 
ombyggnationer. Teknikutskottet beslutade i samband med detta att 
uppdra till förvaltningen att upprätta förfrågningsunderlag för rivning av 
gamla skolan.  

Inga anbud inkom vid ovan nämnda upphandling. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-06-12, § 
17, i ärendet ”inflyttning av verksamheter inom Nykroppa skola. I ärendet 
ingick om- och tillbyggnation av den nya skoldelen, förändringar i yttre 
miljön samt att den gamla skolan skulle rivas. 

Nykroppa gamla skola har tidigare varit föremål i rivningsprocessen och 
handläggning har genomförts i Miljö- och byggnadsnämnden med 
resultat att det är möjligt att riva skolan (insänt rivningslov 2015-03-26). 
Processen blev uppskjuten genom att ärendet lades vilande då en 
försäljningsprocess inleddes av gamla skolan.  

Nykroppa gamla skola lades ut hos mäklare under sommaren 2015 för 
försäljningsuppdrag. Ett anbud inkom i försäljningsuppdraget men 
anbudet diskvalificerades vid granskning då det inte uppfyllde ställda 
kriterier. Därefter gjordes en hemställan om fortsatt handläggning av 
ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden. Rivningslovet har nu gått ut 
och nytt rivningslov erfordras då ingen rivning har påbörjats inom 
föreskriven tid. 

Vid ett senare tillfälle har diskussioner förts med en andra presumtiv 
köpare men inte heller där har det genererat en affär/försäljning av 
fastigheten. 2018-09-28 kontaktades samma spekulant för att klargöra 
det aktuella läget. Presumtiva köparen klargjorde att det inte var aktuellt 
att gå vidare i affären. 

Under sommaren 2018 har fastighetsenheten haft tillbud på att delar av 
taket blåst ner på närliggande skolområde. Skolan är då och då utsatt för 
skadegörelse och ett flertal fönsterrutor har ersatts. Byggnaden är sedan 
tidigare frånkopplad från värmesystemet och är urtagen ur drift. 

   Utdragsbestyrkande 
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       Tidsplan och genomförande 
Fastighetsenheten har för avsikt att inte upphandla genomförande av 
”yttre miljö” på skoltomten utan att endast stanna vid utjämnande av 
marken. ”Yttre miljö” kommer i en separat upphandling i anslutning till 
rivningsgenomförandet och genomförs tillsammans med Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
Prioritet i ärendet är att rivning sker under sommarlov för att säkerställa 
en säker arbetsplats för alla inblandade. Målet är sommarlovet 2019 men 
kan justeras beroende på beslut och tidsramen för upphandlingen. 
Önskad tidsplan:  

1. Oktober 2018 – Beslut TU 
2. Oktober – december 2018 – Upphandling 
3. Oktober 2018 – Miljö- och byggnadsnämnden – Rivningslov 
4. Januari/februari -2019 – Beslut Teknikutskottet/Kommunstyrelsen 
5. Februari- juni – Projektering (inklusive tilldelad entreprenör) 
6. Juni-augusti 2019 – Rivning och avslut. 

 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att ge förvaltningen i uppdrag att riva Nykroppa gamla skola, 
att förvaltningen får genomföra upphandling av ovanstående, 
att förvaltningen ska återkomma till teknikutskottet för beslut om 
tilldelning av rivningsentreprenaden samt finansieringsbeslut av 
projektet, 
att anvisa projektinvesteringsmedel á 150 000 kr för att starta projektet 
och ansöka om rivningslov samt tillhörande förberedande 
miljöinventering. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av fastighetschef Per Green som 
även besvarar frågor. 
 
Christer Olsson yrkar återremiss av ärendet för att på nytt utreda 
möjligheten till försäljning av fastigheten. Peter Johansson, Jomark 
Polintan och Olle Engström yrkar bifall förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att 
återremittera det och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition och finner det 
antaget. 
  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Teknikutskottet beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att riva Nykroppa gamla skola, 
att förvaltningen får genomföra upphandling av ovanstående, 
att förvaltningen ska återkomma till teknikutskottet för beslut om 
tilldelning av rivningsentreprenaden samt finansieringsbeslut av 
projektet, 
att anvisa projektinvesteringsmedel á 150 000 kr för att starta projektet 
och ansöka om rivningslov samt tillhörande förberedande 
miljöinventering. 
 
Christer Olsson reserverar sig mot beslutet. 
_______ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Tu § 65       

Information 

Tekniske chefen Inge Nilsson Piehl informerar om invigningen av 
skateparken den 13 oktober. 

Tekniske chefen informerar också om pågående rekryteringsarbete 
avseende kostenheten och upphandlingsenheten. 

Tekniske chefen informerar även om pågående diskussioner med andra 
kommuner i östra Värmland avseende möjliga samverkansområden. 

Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 66       

Anmälningsärenden 

• Trafiknämndsärenden:
2018/ 42 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2018/ 43 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2018/ 44 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2018/ 46 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2018/ 47 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
2018/ 48 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)

• Delegation gatuchefen:
Yttranden offentlig plats 2018-09-10 – 2018-10-02

Teknikutskottet beslutar 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Tu § 67  

Delgivningar 

1. Beslut Länsstyrelsen i Värmland - Tillstånd till transport av farligt
avfall. Dnr 2018/192

Teknikutskottet beslutar 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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