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Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 13:30-16.03 
Ajournering kl.14.38-14.55 

Beslutande: Olle Engström (S), ordförande 
Torbjörn Parling (S) 
Marina Isaksson (S) 
Christer Olsson (M) 
Peter Johansson (C) 

Övriga deltagande:Inge Nilsson Piehl, teknisk chef  
Christina Angberg, förvaltningsekonom  
Helena Sköld Lövgren, inköpschef 
Christer Fallgren, VD Filipstads Energi AB 
Per Green, fastighetschef 
Roger Danielsson, gatuchef 
Krister Karlsson, VA-chef 
Henrik Arneng, fritidschef 

  Catrin Marsell, sekreterare 

Justerare:               Christer Olsson 

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den   10 december 2018 

Underskrifter:  

…………………………………………… …………………………………………… 
Ordförande Olle Engström   Justerande Christer Olsson 

…………………………………………… 
Sekreterare Catrin Marsell            Paragrafer 68-73 

______________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens teknikutskott 

Sammanträdesdatum: 3 december 2018 

Anslagsdatum:  10  december 2018. Datum för anslagets nedtagande:   2  januari 2018.  

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 

Underskrift: 
______________________________________________________________________ 

Catrin Marsell 
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       Tu § 68 
 
Information om kommunens upphandlade elpriser 
 
Filipstads Energi AB´s Vd Christer Fallgren informerar om Filipstads 
kommuns tecknade avtal för elleverans. Det nuvarande avtalet går ut vid 
årsskiftet och för åren 2019 och 2020 har vi tecknat avtal via Sveriges 
kommuner och landstings ramavtal. Däremot finns ännu inte någon 
leverantör avtalad för år 2021, vilket medfört att kommunen ännu ej 
tecknat avtal för det året enligt vår inköpsstrategi men att avsikten är att 
göra så.  
 
Tillsammans med inköpschef Helena Sköld Lövgren besvaras även 
frågor.  
 
Teknikutskottet beslutar 
att   lägga informationen till handlingarna 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 69                              
 
Utredning angående lokaler för innebandyverksamhet 
 
Som prioriterat område i Ekonomisk plan 2018-2020 har förvaltningen 
uppdragits att i en sammanhållen utredning se över behov av 
träningslokaler och match för innebandy i Filipstad och om behov 
föreligger föreslå åtgärder. I denna utredning ska hänsyn tas till 
pågående uppdrag Ny skola i Filipstad (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk 
plan 2018-2020, s. 6).  
 
I enlighet med uppdraget har förvaltningen låtit utreda innebandy-
verksamhetens behov av lokaler för träning och match. Tekniske chefen 
och fritidschefen presenterar utredningen i tjänsteskrivelse 22 november 
2018. 
 
Förvaltningen konstaterar bland annat att det i kommunens (inklusive 
orter utanför Filipstad) hallar finns utrymme för innebandyns 
träningsbehov. Spångbergshallen uppfyller inte de officiella krav som 
ställs på en hall för matchspel i division 1. Det gäller inte enbart golvytan 
utan även andra delar. Utredningen har även visat att det inte är ett 
möjligt alternativ att nyttja tennishallen för innebandyverksamhet. 
Sammantaget anser utredarna att i planeringen av ny skola i Filipstad, 
bör innebandyns behov beaktas vid projektering av ny idrottshall.    
 
Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att   godkänna utredningen. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 70                          Dnr KS 2018/ 237 
 
Förslag till VA-taxa 2019 
 
I tjänsteskrivelse 27 november 2018 presenterar VA-chefen Krister 
Karlsson förslag till VA-taxa 2019. 
Förslag är att höja den rörliga brukningsavgiften med 2,3 % för att möta 
ökade kostnader för driften av VA-anläggningarna.  
Taxeförändringen innebär en höjning från och med 2019-01-01 för 
samtliga abonnenter. Taxans konstruktion medger att teknikutskottet 
fattar detta beslut. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att den rörliga brukningsavgiften höjs med 2,3 % i enlighet med KPI 
2018-10-31 
att taxeförändringen gäller från och med 2019-01-01. 
 
VA-chef Christer Karlsson presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  
 
Teknikutskottet beslutar 
att   den rörliga brukningsavgiften höjs med 2,3 % i enlighet med KPI 
2018-10-31 samt 
 
att   taxeförändringen gäller från och med 2019-01-01. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 71                         Dnr KS 2018/ 238 
 
 
Förslag till gatu- och VA-arbeten för 2019 
 
I tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27 med tillhörande förteckningar 
presenterar gatuchef Roger Danielsson förslag till gatu- och VA-arbeten 
för 2019. 
 
I 2019 års kapitalbudget har medel upptagits för VA- arbeten med  
4 100 000 kronor och för gatuarbeten med 2 400 000 kronor. 
 
Rubricerade arbeten har ej objektbestämts i kapitalbudgeten, förteckning 
över angelägna objekt har upprättats. 
 
Objekten 1-4 inom VA- arbeten och 1-6 inom gatuarbeten har prioriterats 
efter de behov som finns. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 
Förteckning över Teknik och Service VA-arbeten 2019 och framöver med 
kommentarer. 
 
Bilaga 2 
Förteckning över Teknik och Service gatuarbeten 2019 och framöver 
med kommentarer. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta  
att med föreliggande förteckningar som grund och inom givna 
anslagsramar uppdra till Teknik och Service att utföra 2019 års gatu- och 
VA- arbeten. 
 
Gatuchef Roger Danielsson presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  
 
Teknikutskottet beslutar 
att   med föreliggande förteckningar som grund och inom givna 
anslagsramar uppdra till Teknik och Service att utföra 2019 års gatu- och 
VA- arbeten. 
_______ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 72                           
 
Information 
 
Va-chef Krister Karlsson informerar om de vattenläckor som uppstod  
26 oktober respektive 3 november och som medförde avbrott i 
vattenleveransen till Filipstads tätort. Sträckan där läckorna inträffat är 
sårbara för stadens vattenleverans såtillvida att det är en enkel ledning 
som är vital för försörjningen. Sedan år 2017 har arbete pågått med att 
duplicera ledningarna. Arbetet beräknas vara klart i april/maj månad år 
2019. För att förhindra liknande incidenter har en tillfällig extra 
försörjningsledning monterats vid den aktuella platsen. Filipstads 
kommun har och har haft en dialog med de två största 
livsmedelsproducenterna i kommunen, dels för att hantera de båda 
situationerna när de ägde rum, dels för att diskutera eventuella framtida 
åtgärder.  
 
Inköpschef Helena Sköld Lövgren informerar om det arbete 
inköpsavdelningen gjort angående avtalsuppföljning. Under arbetet har 
konstaterats vissa brister i beställningsprocesserna, vilka har åtgärdats 
med rutiner och utbildning inom kommunen. 
 
Tekniske chefen Inge Nilsson Piehl informerar om den pågående 
dialogen med livsmedelsproducent angående samverkan gällande 
eventuell slam och biogasanläggning. 
 
Information lämnas om vissa rekryteringsbehov för att ersätta chefer 
inom tekniska förvaltningen.  
 
Vidare lämnas även information om processen med byggande av nytt 
äldreboende i kvarteret Björnen. Detta bygge förutsätter beslut av 
kommunfullmäktige.     
 
Teknikutskottet beslutar 
att   lägga informationen till handlingarna. 
_______ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 73                              
 
Anmälningsärenden 
 

• Trafiknämndsärenden: 
2018/ 45 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 49 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 50 (personuppgiftsbiträdesavtal) 
2018/ 51 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 52 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 53 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 54 (Ansökan om gatuavstängningar i samband med 
        julmarknad och Filipstads lucia 9 december 2018, 
        tomteparad 16 december 2018 samt julgransdans 13 
        januari 2019) 
2018/ 55 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 56 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 57 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 58 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
2018/ 59 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
 

• Delegation gatuchefen: 
- Underhållsbidrag till enskilda vägar för 2017  
- 2018-11-06 Grävtillstånd Färnebogatan  
- Yttranden offentlig plats (polismyndighetens dnr): 
A511.700/2018 
A543.822/2018 
A543.779/2018 
 
 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att   med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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