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       Tu §                              Dnr 2020/110 
 
Budgetuppföljning september 2020 
 
Budgetuppföljningen för Teknik och Service visar per September ett 
positivt utfall på 2 061 tkr och en prognos på -555 tkr. Detta är en 
försämring av prognosen från föregående månad med -1 105 tkr. 
Orsaken till det är den besparing på 1 465 tkr som nu lagts in i 
budgetramen för 2020. Tidigare låg det som en ospecificerad besparing 
centralt på KS. Större positiv post i utfallet är vinterväghållningen på 
grund av den milda vintern och större negativ post är vattenskadan i 
Ferlinhallen.   
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att godkänna budgetuppföljningen per september 2020. 
 _______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2020 budget

Teknikutskott 23 55 -32 31 -24 81 -50

Inköp 1 163 1 129 33 1 530 401 1 530 0

Bibliotek 3 665 3 374 291 4 874 1 500 4 774 100

IT-enhet 8 168 8 007 161 10 870 2 863 10 870 0

Kostenhet 17 517 17 228 289 23 643 6 415 23 603 40

Lokalvårdsenhet 10 977 10 512 465 14 334 3 822 14 184 150

Fastighetsenhet 27 842 29 149 -1 307 39 249 10 100 40 889 -1 640

Administration -584 -417 -167 -806 -389 -586 -220

Idrotts o Fritidsenhet 1 230 -228 0 -230 0 0

Gata-Park inkl skogsdrift 12 622 11 253 1 369 17 479 6 226 16 814 665

Total skattefinansierat 81 393 80 519 873 111 204 30 685 112 159 -955

Vatten o Avlopp 220 -870 1 090 0 870 -400 400

Renhållning -688 -786 98 0 786 0 0

Total avgiftsfinansierat -468 -1 656 1 188 0 1 656 -400 400

Totalt Teknikutskott 80 925 78 864 2 061 111 204 32 340 111 759 -555

Diff mot budget -555

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 2 061 tkr (2 614 tkr)          Prognos = -555 tkr (550 tkr)

Budgetramen har i September minskats med 1 465 tkr, det vill säga teknikenhetens andel av den tidigare ofördelade posten för åtgärder som låg centralt. 

Detta bör tas i beaktande vid en jämförelse av utfall och prognos med föregående månad. Respektive enhets andel av besparingen framgår nedan.

Inköp

Avvikelse Utfall = 33 tkr (42 tkr)          Prognos = 0 tkr (20 tkr)         Besparing = 20 tkr        

Verksamheten har ett mindre överskott avseende resor och kurser. På helår prognosticeras utfallet följa budget. 

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 291 tkr (286 tkr)          Prognos = 100 tkr (150 tkr)         Besparing = 80 tkr        

Biblioteksenheten uppvisar positiva avvikelser på samtliga verksamheter. Arrangemangskostnaderna är lägre då Coronapandemin har medfört att färre

arrangemang än planerat har kunnat genomföras. Systemkostnaderna är lägre än budget och media visar ett överskott på grund av fördröjning av 

kostnader. Kostnaderna för förvaring av material på Värmlandsarkivet har inte heller kommit än. På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 100 tkr. 

30 tkr avser arkivkostnader och 70 tkr avser arrangemangs- och systemkostnader. 

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 161 tkr (203 tkr)          Prognos = 0 tkr (100 tkr)         Besparing = 145 tkr        

IT-enheten har ett positivt utfall främst på grund av lägre kapitaltjänstkostnader för bredbandsanläggningen än budgeterat. Ett överskott finns också på driften 

på grund av fördröjning av fakturor. Telefonin har en negativ avvikelse då kostnadsbesparingar för det nya telefoniavtalet kommer först i slutet av året. 

Verksamheten prognosticerar på helår följa budget. Högre telefonikostnader på grund av att kostnadsbesparingen för det nya avtalet kommer först i slutet av 

året vägs upp av lägre kapitaltjänstkostnader på grund av den försenade fiberutbyggnaden. Det försenade telefoniavtalet medför likaså lägre kapitaltjänst-

kostnader för inköp av mobiltelefoner. 

Kostenhet

Avvikelse Utfall = 289 tkr (414 tkr)          Prognos = 40 tkr (140 tkr)         Besparing = 130 tkr        

Verksamhetens positiva utfall avser främst lägre lönekostnader än budgeterat. Orsaken är att gymnasieeleverna under våren i samband med 

hemundervisningen på grund av coronapandemin erbjudits restaurangluncher istället för skolmat. Personal har i samband med det lånats ut till 

socialförvaltningen utan att verksamheten behövt sätta in vikarier. Verksamheten har även kunnat flytta om personal inom den egna organisationen, vilket har 

medfört lägre vikariekostnader. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit lägre. 

Livsmedelskostnaderna har likaså varit lägre på Strandvägsköket under våren, men denna positiva avvikelse motverkas av en negativ avvikelse på 

Älvkulleköket. I utfallet saknas livsmedelskostnader på ca 200 tkr. På helår prognosticeras verksamheten ge ett överskott på 40 tkr. Lönekostnaderna bedöms 

medföra en positiv avvikelse på 300 tkr och livsmedelskostnaderna en negativ avvikelse på -250 tkr. I övrigt påverkas prognosen av den besparingspost som 

lagts in, men denna motverkas till stor del av lägre transport- och utbildningskostnader än budgeterat.  



Lokalvård

Avvikelse Utfall = 465 tkr (299 tkr)          Prognos = 150 tkr (150 tkr)         Besparing = 285 tkr        

Verksamheten har ett överskott främst på grund av att personal lånats ut till socialförvaltningen på grund av Coronapandemin samt att Spångbergsgymnasiets 

elever hade hemundervisning under våren. Hemundervisningen medförde lägre lokalvårdsbehov där och personalen kunde användas inom andra områden. 

Vikariekostnaderna är därför lägre än beräknat. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit 

lägre. Även nu under hösten har det varit möjligt med en lägre bemanning på gymnasiet på grund av att skolan nyttjar lokalerna på ett annat sätt. I utfallet syns nu 

också effekten av att storstädningarna från i år genomförs löpande under året av ordinarie personal istället för under sommaren med stor del vikarier. På grund 

av situationen med Corona har verksamheten inte genomfört några utbildningar, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. På helår ligger prognosen kvar på

150 tkr trots att ramarna har minskats med besparingen på 285 tkr. Orsaken är främst de lägre lönekostnaderna men även att inga utbildningsinsatser kunnat 

göras under coronapandemin. 

Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall =  - 1 307 tkr (- 578 tkr)          Prognos =  - 1 640 tkr (- 890 tkr)          Besparing = 520 tkr

En positiv avvikelse om cirka 300 tkr finns i utfallet och består av lägre energikostnader till följd av mildare vinter än normalt.

Den negativa avvikelsen i utfall består främst av en vattenskada i Ferlinhallen orsakat av skyfall, minskade sålda timmar avseende fastighetsskötsel till 

Filipstadsbostäder på grund av att enbart akuta åtgärder görs i lägenheter under Corona samt att det finns vissa kvarvarande driftkostnader för

Migrationsverkets lägenheter i Lesjöfors. 

På helår prognosticeras energin att generera ett överskott om ca 300 tkr. Vattenskadan på Ferlinhallen beräknas generera ett underskott om ca -1 150 tkr och 

effekten av minskade sålda timmar för fastighetsskötsel till Filipstadsbostäder beräknas generera en minskad intäkt om ca -300 tkr på helår. För de fastigheter

som tidigare har hyrts ut till Migrationsverket beräknas ett underskott om ca -80 tkr på helår till följd av att vissa driftkostnader finns kvar men ingen budget. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = -167 tkr (69 tkr)          Prognos = -220 tkr (30 tkr)         Besparing = 50 tkr        

Det negativa utfallet avser extraordinära kostnader för tvätt av arbetskläder i samband med Coronapandemin, -200 tkr. Positiva utfall för resor och kurser 

möter till del den besparing som lagts in. Prognos på helår avser främst tvättkostnaderna. Dessa kostnader återsöks och bedöms komma att beviljas men i

avvaktan på beslut lyfts underskottet fram nu.

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall = -228 tkr (-214 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)          

Verksamheten visar per September en negativ avvikelse, vilket beror på att ett beslutat bidrag från SISU på 250 tkr inte ännu kommit in. 

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 369 tkr (1 568 tkr)          Prognos = 665 tkr (900 tkr)         Besparing = 235 tkr        

Det positiva utfallet avser främst lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen som en följd av den milda vintern. Även GS personal har en positiv 

avvikelse per September. GS personal har lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på grund av att en lastbil som planerats bytas i år troligtvis inte kommer 

att bytas förrän 2021. Verksamheten har också lägre lönekostnader än budgeterat, dels på grund av en tjänstledighet, dels på grund av den milda vintern och 

relativt få vattenläckor hittills i år. Därutöver visar underhåll av vägar en positiv avvikelse, här är dock kostnader för slåtter och röjning på väg in. Skogsdriften 

visar underskott på grund av att årets planerade gallringar och avverkningar inte är utförda ännu och att efterfrågan på virke är låg. Därutöver påverkar

ramminskningen utfallet negativt. 

På helår prognosticeras verksamheten medföra ett överskott på 665 tkr. Vinterväghållningen bedöms medföra en positiv avvikelse på 900 tkr under 

förutsättning att det blir en normal höst vädermässigt. GS-personal bedöms visa ett överskott på 200 tkr, dels på grund av lägre kapitaltjänstkostnader, dels på 

grund av lägre lönekostnader. Skogsdriften bedöms ge en negativ avvikelse på -200 tkr som en följd av låg efterfrågan på virke och minskningen av ram 

påverkar med -235 tkr.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 1 090 tkr (481 tkr)          Prognos = 400 tkr (0 tkr)          

En positiv avvikelsen ligger inom distribution och spillvattenledning och avser lägre interna kostnader för arbetskraft samt maskin- och asfaltsentreprenad än

budgeterat. En positiv avvikelse finns också på kapitaltjänstkostnaderna. Istället för att genomföra de planerade större investeringarna på vattenverk

genomförs en utredning av hela verket för att se helheten. Vattenverk har också en positiv avvikelse som till viss del motverkas av en negativ avvikelse på 

reningsverk. 

På helår prognostiseras ett överskott på 400 kkr avseende kapitaltjänstkostnader. I övrigt väntas kostnader komma för asfaltsarbeten, reservdelar med mera 

varför de överskott som ligger i utfallet idag bedöms minskas. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 98 tkr (63 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)          

Mindre avvikelser i utfall på de olika verksamheterna och prognosen är att verksamheten i helhet kommer att följa budget på helår. 
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       Tu §                              Dnr 2020/222 
 
Ekonomisk plan 2021-2023 för kommunstyrelsens teknikutskott 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för de 
verksamheter som inryms inom Kommunstyrelsens teknikutskott. 
Följande verksamheter avses: Inköp, Bibliotek, IT, Kost, Lokalvård, 
Fastighet, TK Administration, Idrott & Fritid, Gata-Park, Vatten/avlopp 
samt Renhållning.  
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att anta upprättat förslag till ekonomisk plan för Kommunstyrelsens 
teknikutskott 2021 – 2023 
 _______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



EKONOMISK PLAN 2021-2023     
TEKNIKUTSKOTT 

 

 

 

 

 

 

Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos          

augusti 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Teknikutskott

Kostnader -168 622 -162 423 -161 853 -163 903 -165 415 -166 961

Intäkter 57 301 51 219 51 199 51 219 51 219 51 219

Netto -111 321 -111 204 -110 654 -112 684 -114 196 -115 742

Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos          

augusti 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Avgiftsfin. verksamhet

Kostnader -47 476 -48 095 -48 095 -48 300 -48 500 -48 700

Intäkter 47 476 48 095 48 095 48 300 48 500 48 700

Netto 0 0 0 0 0 0

Investeringar 30 847 87 522 76 926 52 650 47 600 47 400

Skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Inom förvaltningen samlas flera enheter med olika 

verksamhet: 

 

- Inköpsenhet omfattar all upphandlingsverksamhet för 

samtliga förvaltningar inom kommunen. 

- Biblioteksenhet omfattar biblioteksverksamhet som 

bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, 

kombinerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt 

bokbuss i samarbete med Kristinehamns kommun.  

- IT-enhet omfattar följande funktioner: drift av 

kommunens datasystem, installation och service av 

datorer, servrar, nätverk och kringutrustning, telefoni, 

repro, post och lagerhållning av kontorsmaterial. 

- Kost levererar måltider till barn, äldre och andra inom 

kommunens skolor och omsorgsverksamheter. 

- Lokalvård ansvarar för städning av en stor del av 

kommunens fastigheter. 

- Fastighet svarar för förvaltning av kommunens 

fastighetskapital och på uppdrag Stiftelsen 

Filipstadsbostäders fastigheter, lägenheter och 

lokaler. 

- Idrotts- och fritidsenhet omfattar friskvårdsarbete med 

utgångspunkt från Fritidsbanken samt kontakter/stöd 

till kommunens föreningar. 

- Gata och park svarar för underhåll av yttre 

anläggningar. 

- VA svarar för vatten- och avloppsförsörjning. 

- Renhållning ansvarar för insamling, behandling 

och/eller borttransport av hushållsavfall och från 

verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen.    

 

Den service som förvaltningen ansvarar för berör flera 

basområden som måste fungera väl för att göra det enkelt 

och bekvämt att bo, arbeta och leva i kommunen och ger 

nödvändiga förutsättningar för kommunens övriga 

förvaltningar och verksamhet. Förvaltningen skall verka för 

att öka Filipstads kommuns attraktivitet och arbeta för att 

det ska kännas självklart att vilja bo och verka i Filipstad 

och se sina barn växa upp här.  

Effektivitet och sparsamhet med kommunens resurser 

präglar vårt arbete och helhetsperspektiv och kommunens 

långsiktiga behov skall vara ledstjärnor i arbetet. 

  
Skattefinansierad verksamhet 
 

Inköpsenhet 

Inköpsenheten svarar för upphandlingsverksamheten för 

samtliga förvaltningar inom kommunen. 

 

Biblioteksenhet 

Biblioteksenheten skall på Kommunfullmäktiges uppdrag 

via Kommunstyrelsen erbjuda biblioteksverksamhet. 

Biblioteksverksamheten bedrivs på kommunens 

huvudbibliotek i Filipstad, som kombinerat folk- och 

skolbibliotek i Lesjöfors samt, i samarbete med 

Kristinehamns kommun, via bokbuss.  

Viss ”Boken kommer”-service erbjuds äldre och 

handikappade.  

Samtliga skolor får service från huvudbiblioteket avseende 

inköp, katalogisering och kompletterande 

medieförsörjning.  

Biblioteken tillhandahåller böcker, tidningar och tidskrifter, 

tillgång till databaserad information vid huvudbiblioteket 

samt informationsförmedling och fjärrlåneförmedling av 

litteratur. 

På huvudbiblioteket finns också video, 

släktforskningsmaterial samt tillgång till databaserad 

information och publik uppkoppling till Internet. 

Kommunarkivet arkiverar och gallrar kommunala 

handlingar, erbjuder service gentemot kommunens 

förvaltningar, anställda samt allmänheten. 

 

IT-enhet  
IT enheten ansvarar för planering och genomförande av 
kommunens IT verksamhet samt kommunens telefoni, 
repro och postverksamhet.  
IT-enheten ansvarar för:  

• Samordning och stöd till kommunledning och 
förvaltningarna vid utveckling av IT-stöd/digitala 
tjänster till verksamheten  

• Support till kommunens IT och telefonianvändare  

• Leverans av paketerade tjänster och support enligt 
avtalade servicenivåer (SLA)  

• Installation och support av datorutrustning och 
telefoniutrustning  

• Inköp av IT och telefoniutrustning  

• Drift av verksamhetsapplikationer och telefonisystem  

• Samordning av kommunens insatser för utveckling av 
bredband/fiber  

 

Kostenhet 

Tillhandahåller god och hälsosam kost till våra matgäster 

inom kommunens äldreomsorg, handikappomsorg, skola 

och barnomsorg. Enheten planerar, köper in livsmedel, 

tillagar och serverar årligen omkring 540 000 

lunchportioner inom äldre- och handikappomsorg, samt 

skola och barnomsorg, vilket en vanlig skoldag motsvarar 

cirka 3 000 portioner. Utöver lunchportionerna 

tillhandahålls även frukost och kvällsmål inom Äldre- och 

handikappomsorg. Verksamheten ska uppfylla behov 

inom en rad av måltidens olika områden och aspekter, 

bland annat kostens näringsinnehåll, omväxling och 

variation i menyn, upplevd lukt, smak, konsistens och 

utseende, begränsningar på grund av allergier, 

överkänslighet och andra medicinskt betingade behov, 

krav utifrån olika kulturella och religiösa bakgrunder, 

serveringstidpunkter, serveringssätt och måltids- och 

serveringsmiljö.  

Verksamheten bedrivs från fyra tillagningskök och tio 

mottagningskök. Enheten sörjer för att kommunens 

innevånare inom äldreomsorg, handikappomsorg, skola 

och barnomsorg kan erbjudas god och hälsosam kost i en 

miljö som främjar matro och trivsel. För barnen inom skola 



och barnomsorg innebär det också fostran i goda 

matvanor.  

Vår verksamhet står för kunskap och kompetens så att vi 

kan erbjuda en kost som våra matgäster mår bra av och 

en effektiv kostverksamhet så att vi kan vara sparsamma 

med kommunens resurser.  

De människor som finns inom äldreomsorg, 

handikappomsorg, skola och barnomsorg är våra gäster. 

Omtanke om deras hälsa och trivsel är det viktigaste i vår 

verksamhet. Vi arbetar självständigt och flexibelt i alla 

avseenden för att nå våra mål.  

Vår personal är våra resurser i att skapa bra mat och bra 

matsituationer. En god arbetsmiljö är en förutsättning för 

att personalen skall verka bra och må bra.  

 

Lokalvårdsenhet 

Enheten vårdar omkring 50 000 m2 kommunala lokaler för 

vitt skiftande verksamheter och behov, bland annat 

skolverksamhet, förskoleverksamhet, sjukvård, 

verkstäder, sportanläggningar, kontor och offentliga 

toaletter. Därutöver ansvarar vi för lägenhetsstädning (till 

exempel vid avflyttningar) av Stiftelsen Filipstadsbostäder 

lägenheter, liksom grov- och byggstädning i kommunala 

verksamheter.  De lokaler vi arbetar med är spridda över 

hela kommunen, bland annat i Filipstads tätort, Brattfors, 

Lesjöfors, Nykroppa och Nordmark.  

Kommunens verksamheter ska kunna bedrivas i lokaler 

som präglas av god hygien, säkerhet och trivsel. De ska 

kunna användas länge utan omfattande underhåll. 

Arbetet sker nära verksamheterna med kommunikativ 

kontakt med närheten till beslutande lokalvårdschef. 

Hänsyn tas också till outtalade eller för uppdragsgivaren 

okända behov, till exempel att enstaka rumsenheter har 

tillfälligt låg användning, att tillfälliga evenemang kan 

kräva extra insatser och att säsongsvariationer kan 

utnyttjas för att sammantaget nå god ekonomi inom hela 

kommunens lokalbestånd.  

För att bidra till god trivsel och låga underhållskostnader 

under lokalernas hela livstid, har vi ett långsiktigt 

perspektiv när vi anpassar och planerar våra insatser.  

När det uppstår oplanerade problem agerar vi snabbt och 

så att det blir synliga resultat eller så att de berörda i 

verksamheterna får en bra förklaring av varför det måste 

ta tid. För att verksamheterna ska kunna bedrivas ostört, 

har vi en hög flexibilitet vad gäller hur vi förlägger arbetstid 

och planerar åtgärder.  

Arbetet sker metodiskt och med hög professionalism, till 

exempel vad det gäller vilka metoder, verktyg och 

kemikalier vi använder. Vi strävar efter att arbeta med en 

god arbetsmiljö för både klimatet och människan.  

 

Fastighetsenhet 

Ansvarar för samordning, planering, utredning, 

projektering, samt drift och underhåll av de kommunala 

verksamheternas behov av lokaler. Enheten svarar även 

för ny- och ombyggnationer av kommunala fastigheter och 

förvaltar kommunens realkapital i form av fastigheter och 

kommunens markinnehav.  

Verksamheten omfattar kommunala fastigheter om totalt 

cirka 102 000 m2. Därutöver ansvarar vi för samordning 

och skötsel av Stiftelsen Filipstadsbostäders 

fastighetsbestånd, som uppgår till 614 lägenheter samt 60 

lokaler. 

I verksamheten ingår även vår verkstad med maskiner 

och fordon.  

Enheten ser till att det finns ändamålsenliga arbetslokaler 

för kommunens verksamheter och att kommunen kan 

erbjuda sina anställda en god fysisk arbetsmiljö. Planerar 

och samordnar lokalutnyttjandet så att belastningen på 

kommunens ekonomi för lokaler är lägsta möjliga.  

Står för en trygg fysisk arbetsmiljö för kommunens 

anställda och för lokaler som är väl tillgängliga för brukare 

med funktionsnedsättningar.  

Verksamheten präglas av långsiktiga perspektiv, både vad 

gäller lokalbehov och ekonomi.  

Vi anstränger oss att hitta lösningar som både fungerar för 

hyresgästernas, kommunens anställdas och brukarnas 

behov och som ryms inom kommunens ekonomiska ramar 

på kort och lång sikt.  

En viktig ledstjärna är att fortsätta vårt arbete med att 

minska vår energiförbrukning i vårt fastighetsbestånd och 

arbeta för att energieffektivisera vår verksamhet. 

 

Idrott och Fritid 

Nuvarande Idrott- och Fritidsverksamhet består av ett 
friskvårdsarbete med stöd av RF SISU och i projektform 
inom ramen för Delmos projekt. Arbetet bedrivs med 
utgångspunkt från den Fritidsbank som drivs av 
kommunen. Verksamheten ansvarar även för kontakten 
med och stödet till alla föreningar och bistår KFU i deras 
verksamhet. 

 

Gata-Parkenhet 

Enheten tillgodoser behovet av ett stort antal olika tjänster 

med stor spännvidd, men som alla har att göra med 

kommunens yttre miljö såsom allmänna mark och 

offentliga platser.  

Kommunen har omkring 120 kilometer allmän väg förutom 

gång- och cykelbanor och torg. Enheten svarar för 

planering och underhåll av dessa, inklusive beläggningar 

och gat- och marksten, vinterväghållning, 

halkbekämpning, dränering av dagvatten, belysning, 

renhållning och skyltning.  

Enheten svarar vidare för planering, tillsyn och underhåll 

av alla parker, planteringar, lekplatser, friluftsbad, andra 

rekreationsområden och offentliga toaletter på kommunal 

mark, liksom under avtal, rastplatser utefter statliga 

genomfartsvägar.  

Uthyrning av offentliga platser för tillfälliga evenemang 

liksom för torghandeln, vilket innebär till exempel 

uthyrningsavtal, elförsörjning och renhållning.   

Enheten behandlar tillståndsärenden beträffande 

parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.  

Yttre ”vaktmästartjänster” tillhandahålls åt övriga 

kommunala verksamheter samt yttre underhåll av 

Stiftelsen Filipstadsbostäders fastigheter. Vidare hanteras 



alla vägbidrag och enheten servar lokala vägföreningar 

med flera.  

Ansvarar för mätning och positionsbestämning av 

ledningar och gränslinjer för alla yttre kommunala 

anläggningar. Enheten ansvarar även för kommunens 

skogsdrift och skogsvård. 

Förutom kommunanställda, sysselsätter verksamheten ett 

stort antal anlitade entreprenörer samt feriearbetare.  

Gata och Parkenheten ombesörjer att den yttre miljön 

inom kommunens allmänna mark och offentliga platser är 

tillgänglig, funktionell och attraktiv för kommunens 

innevånare och besökare.  

Att hantera det stora antalet olikartade deluppgifter som 

underhåll av den yttre miljön i kommunen utgör, innebär 

ett stort antal kontakter med olika organisationer, 

intressegrupper och enskilda i kommunen. I dessa 

kontakter skall vi vara öppna och trovärdiga 

representanter för kommunen. 

Den yttre miljön är ett viktigt signum för kommunen och en 

attraktiv yttre miljö är en viktig del i att göra kommunen 

attraktiv att verka och bo i.  

Vårt arbete präglas av självständighet och flexibilitet. Vi är 

beredda på att ofta byta mellan olika uppgifter och göra 

självständiga bedömningar.  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Enheterna VA och Renhållning tillgodoser samhällets och 

invånarnas behov av dricksvatten samt omhändertagande 

av avloppsvatten, dagvatten och avfall. Verksamheterna 

har ett stort miljöansvar i arbetet med att säkerställa 

tillgången på dricksvatten av god kvalitet och i arbetet 

med att omhänderta avloppsvatten och avfall på ett 

resurseffektivt och miljöriktigt sätt.  

 

VA förvaltar kommunens realkapital i form av ledningsnät 

och VA-anläggningar. Vatten- och avloppsreningsverk 

finns i Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Persberg, Nordmark 

och Brattfors. Dessutom finns mindre vattenverk i 

Torskbäcken, Forshyttan Liljendal, Haborshyttan, 

Fogdhyttan, Hättälven och Östervik.  

Renhållningsenheten ansvarar för insamling, behandling 

och/eller borttransport av hushållsavfall och från 

verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen. 

Insamlingen av kärlavfall sker i egen regi. Inom 

kommunen finns en återvinningscentral där hushållen kan 

lämna sitt sorterade hushållsavfall. Verksamheter kan mot 

betalning lämna mindre mängder avfall på 

återvinningscentralen. I kommunen finns sju 

återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL  

 
Övergripande mål till KF 

 
Teknisk enhet 
 
Skattefinansierad verksamhet 

• Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- 

och arbetsort. 

• Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar 

nivå.  

• Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler 

för att minska kommunens hyreskostnader och 

effektivisera lokalanvändandet i kommunen. 

• Vårda och underhålla kommunens fastigheter och 

andra tillgångar väl. 

• Fortsätta med energibesparande åtgärder för att 

sänka kostnadsnivån samt att minska användningen 

av fossila bränslen. 

 

Administration: 

• Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre 

avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt 

samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med 

andra upphandlande myndigheter. 

• Biblioteksenheten ska arbeta utifrån den av KF 

fastställda biblioteksplanen.   

• IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder 

till förbättrad kvalité och service till invånare och 

näringsliv samt till effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan 

med övriga Värmlandskommuner inom teknik och 

upphandling. 

 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vattenförsörjning och avloppshantering 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.  

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

• Dagvatten ska tas om hand och avledas på 

lämpligaste sätt. 

• I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan.  

 

Avfallshantering 

• Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna 

inte ska öka och att det avfall som uppstår ska 

omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling.  

• Insamlingssystemet ska präglas av bra service, 

säkerhet och god arbetsmiljö.  

• Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd 

avfallsplan.  

 

 

 

 

 

 



Mål till TU 

 

Skattefinansierad verksamhet 

 

Inköpsenhet 

Inköpsenheten skall verka för högre avtalstrohet, ökad 

dialog internt och externt samt samverkan med andra 

kommuner.  

 

Biblioteksenhet 

Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig 

mötesplats för alla.  

Fortsatt och utökat samarbetet med övriga bibliotek i 

Värmland, inom ramen för ”Bibliotek Värmland”, för att 

därigenom åstadkomma en bättre service för 

kommuninvånarna Filipstad.  

Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade. 

Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första 

hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurs 4-6 

inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök 

på biblioteket per läsår. Biblioteket skall vid inköp av 

media ta stor hänsyn till låntagarnas egna önskemål. 

Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att 

förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och 

förbättra kontakten med representanter från olika 

språkgrupper. 

 

IT-enhet 

• Vi ska ha en digital arbetsplats som förenklar 

vardagen för chefer och medarbetare och som bidrar 

till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

• Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer 

ökade krav på vår tekniska plattform när det kommer  

 till IT-säkerhet och effektivitet. Målet är att vår tekniska 

plattform ska vara effektiv, säker och driftsäker.  

• För att sänka kostnader och frigöra tid för 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har  

IT enheten som mål att minska mängden manuellt 

arbete. Exempel på områden som kan automatiseras  

och förenklas är kontohantering och IT support.  

• Genom kommunens IT-råd samt samverkan i 

Värmland ska IT-enheten bidra till att samordna  

 digitaliseringsarbetet för att förbättra kvalité och 

service samt att kommunens medel utnyttjas på ett  

 effektivt sätt.  

  

Kostenhet 

Verksamheten ska arbeta kostnadseffektivt och 

klimatsmart till exempel genom att arbeta för att minska 

matsvinn och med ett vegetariskt alternativ samt höja 

andelen ekologiska livsmedel inom budget.  

 

Lokalvårdsenhet 

Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda 

med den kvalitetsnivå vi håller. Kvalitetsmätning av daglig 

städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi 

objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen 

kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett 

systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. 

Årstidsbetonat schemalagt system med avprickning per 

verksamhetsområde kontrollerar kontinuerliga åtgärder för 

periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att 

hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv samt 

peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är 

onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan 

minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning 

negativt.  

 

Fastighetsenhet 

Enheten ska: 

• Ansvara för effektiv lokalförsörjning, där egna lokaler 

för egen verksamhet är förstahandsalternativet. 

• Det lokalalternativ som ger lägst kostnad ska 

användas där tillräcklig kvalité uppnås. 

• Bevaka möjligheten till försäljning av fastigheter som 

kommunen inte har egen verksamhet i. 

 

Idrott och Fritid 

Enheten ska verka för att fler unga blir mer fysiskt aktiva 
till exempel genom att erbjuda möjligheten att låna 
idrottsutrustning på Fritidsbanken. Att befrämja 
hälsoarbetet i kommunen och stötta kommunens 
föreningar.  

 

Gata-Parkenhet  

Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gång- 

och cykelbanor har en acceptabel beläggning, 

framkomlighet och belysning.  

Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som 

kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år.  

Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser 

ska inbjuda till utnyttjande.  

Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet 

och kunna förse våra uppdragsgivare med 

beslutsinformation som är relevant för att överblicka 

kostnaderna på lång sikt. 

Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta 

arbetes/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert 

sätt. 

Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna 

och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre 

belysning till lägre kostnad.  

Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i 

stort attraktivare skall prioriteras! 

 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

 

Vattenförsörjning och avloppshantering 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga 

vattenanalyser ska visa ”otjänligt”. Vattenanalyser som 

visar ”tjänligt med anmärkning” ska inte överstiga 20.  

• Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, 

högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade  

      verksamheter. 



• Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 

avloppsstopp och 4 översvämningar i källare.  

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: 

Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska  

föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. 

• Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall 

minskas. 

  

Avfallshantering 

• Avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för 
en hållbar utveckling genom bland annat ökad 
källsortering och ett tillgängligt insamlingssystem.  

• Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska 
minska. 

• Återanvändning och återvinning ska öka såväl inom 
kommunal verksamhet som inom kommunens 
geografiska område.  

• Kommunen ska arbeta för att personal, invånare och 
elever ska ha kunskap om avfallshantering och 
avfallsfrågor såsom nedskräpning, avfallsminimering 
och återvinning.  

 
 
 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

 

 

Ram 2020 -111 204

tkr

Löneutrymme 2021 -1 480

Volymförändringar/Åtgärder:

TU -Bredbandssatsningen -475

Budgetförslag -113 159

Förändr. ramförslag och budgetförslag -475

Beslut om ramar KF § 73/2020 2020-06-11 -112 684

 

 

 

Bredbandssatsningen 
Investeringen i bredbandsutvecklingen uppgående till 18,9 
mkr medför kapitaltjänstkostnader på 475 tkr under 2021 
och därefter 865 tkr/år. Avskrivningstid 25 år.   
Äskande av utökad ram: 475 tkr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELTAL 

 

Komplettering av nyckeltalen för budget 2021 sker senare. 
 

Verksamhetsmått Redov Redov Budget Budget

2018 2019 2020 2021

Utlån Bibliotek 74 500 76 013 76 000

Utlån/invånare 6,9 7,2 7,2

Besök Bibliotek F-d* 87 076 101 356 90 000

Besök Bibl. F-d/dag 319 362 321

Inköpta medier 3 200 3 548 3 300

Lunch ÄO/Handik.oms. 58,14 55,86 50,39

Lunch skolor 31,55 31,80 35,00

Lunch barnomsorg 35,12 35,35 38,30

Snittkostnad/städtimme 254,51 260,90 253,84

Toppbeläggning m
2

15 300 16 500 18 750

Kostnad per m
2 

toppbel 99,00 94,96 105,00

Vinterväghålln. kr/m 29,93 27,63 29,50

Nettointäkt per ha 437 596 415

Försäljning vatten m
3

857 000 839 690 840 000

Kostnad per m
3
va/avl 39,94 41,30 41,63

Intäkt per m
3 

vatten 39,98 40,85 41,63

Hushållsavf.avgift per år 1 528 1 528 1 678

Fastighetsunderhåll/m
2

72,04 57,92 38,43

 

 



                              INVESTERINGAR

Nämnd/

Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget

Projekt 2019 2020 (inkl TB) 2021 2022 2023

Teknikutskott -30 847 -87 522 -52 650 -47 600 -47 400

- Biblioteksenhet 0 -450 -50 -50 -50

3030 Inventarier bibliotek -50 -50 -50 -50

3031 Arkivförvaring -400

- IT-enhet -823 -20 480 -800 -800 -800

3010 IT Inventarier Data -565 -806 -600 -600 -600

3011 IT Utbyggn.infrastruktur -258 -274 -200 -200 -200

3012 IT Mobiltelefoner -500

3013 IT-utbyggnad -18 900

- Serviceenhet -336 -500 -500 -500 -500

3040 Inventarier lokalvård -269 -250 -250 -250 -250

3050 Inventarier kost -67 -250 -250 -250 -250

- Fastighetsenhet -12 311 -32 909 -30 150 -30 000 -30 000

1000 Investeringsram 0 -9 920 -30 150 -30 000 -30 000

0265 Lyckebo - vattenskada 189

1001 Investeringsutredningar -377 -1 000

1002 Markförvärv -1 856 -300

1003 Projekt under 100 tkr -1 060 -620

1007 Elsäkerhet -336 -350

1008 Fönsterbyte Brattfors skola -894 -206

1009 Omb. Diskrum Stålvallaskolan -657

1010 Solskydd Stålvallaskolan -149

1011 Solskydd förskolor -169 -131

1012 Renovering Kommunhus -965

1015 Kylmaskin Wasahallen -552 -618

1016 Rivning Nykroppa skola -1 020 -499

1017 Avgasning av värmesystem -300

1018 Utemiljö Nykroppa skola -1 600

1019 Byggåtgärder Yrkesskolan -425

1023 Bowlinghall - upprustning lokal -167

1701 Tak Ferlinskolan sporthall -792 -558

1702 Tak Spångbergshallen -8

1703 Utemiljö Trasten -89 -45

1704 Skolprojekt -1 835 -6 605

1705 Tak Djurgården Lsf -457

1706 Tak Bergmästargården -1 026

1707 Lekohuset 0 -1 650

1708 Tak Ejdern -653

1709 Tak Västeräng -96 -104

1710 Fasad Gymnastikhall Ferlinskolan -307 -243

1711 Spångbergshallen - simhall -1 500

1712 Tak Kvarnen 1 -650

1713 Energieffektivisering Lesjöfors -1 650

1714 Energieffektivisering Ferlinskolan -950

1715 Tak Trasten -620

1716 Tak Skogsryd IP -950

1717 Fasad Skogsryds IP -450

Idrotts och fritidsenhet -519 -300 0 0 0

3060 Investeringsram -140 0 0 0

3061 Snöskoter och släde -172

3062 Gräsklippare fotbollsplan -189

3063 Utegym -158

3064 Låssystem Kalhyttan -160

1605 Kemikalietankar och liftar



                              INVESTERINGAR

Nämnd/

Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget

Projekt 2019 2020 (inkl TB) 2021 2022 2023

- Teknisk enhet skattefin. -5 933 -13 129 -6 300 -6 200 -6 000

3100 Investeringsram Gata/park 0

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

3102 Energibesparing -1 398 -900 -700 -500 -500

3103 Beläggningsinvestering -1 568 -1 500 -1 200 -1 200 -1 200

3104 Centgrumåtgärder 0 -1 300 -500 -500 -500

3105 Lekparker upprustning 0 -108

3108 Hjullastare -378 -700 -700 -500

3109 Lastbil 0 -1 400

3110 Enkelt avhjälpta hinder -54 -100 -100 -100 -100

3200 Anläggning av gator 0 -2 000 -3 000 -3 100 -3 100

3201 Vasagatan GC-väg -489

3202 Polhemsgatan GC-väg -264

3203 Färnebogatan GC-väg -238

3204 Halvars väg Brattfors -112 -100

3205 Jonstorpsvägen Filipstad -224 -800

3206 Kyrkogatan Filipstad -43

3207 Orrenparkeringen 0 -2 000

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad 0 -1 297

3210 Tegnergatan GC-passage -22 -113

3211 Färnebogatan -600

3212 Piludden Filipstad -1 143 -311

3213 G:a Karlstadsvägen GC-väg -260

3214 Vasagatan/Scheelegatan GC-väg -240

- Teknisk enhet avgiftsfin. -10 925 -19 754 -14 850 -10 050 -10 050

3500 Investeringsram VA/AV -7 065 -5 900 -5 300 -5 300

3501 Serviser - vatten -269 -100 -100 -100 -100

3502 Serviser - avlopp -46 -100 -100 -100 -100

3503 Utbyte ventiler -228 -250 -250 -250 -250

3504 Vattenverk -349

3506 Renovering av långsamfilter -1 150

3507 Asfaltering Vattenverk -150

3508 Renovering av vattenreservoar -300

3509 Styrsystem / automatikskåp -822

3510 Reservkraftverk Lövnäset -700

3511 Ventilationsaggregat RV -475

3512 UV-ljus Brattfors -38 -212

3513 Skrapspel Reningsverket Fsd -941

3514 Pumpstation Sommaro -350

3515 Elskåp RV Filipstad -125 -25

3516 Pumpstation Lesjöfors -50

3517 Pumpstation Piludden -435 -565

3518 Filtersand långsamfilter -200

3519 Yttre verk ventialtion värem -110

3520 Elskåp och ventilation Filipstad AVR -600

3521 Kolfilterbyte och förv. Nykroppa VV -270

3522 Blåsmaskin Filipstad ARV -230

3523 Ventilation Filipstad ARV -475

3524 Lokaler yttre verk -250

3600 Investeringsram Ledningsarbete -2 350 -4 000 -4 000 -4 000

3601 Färnebogatan -1 807

3602 Huvudvattenledning -1 038 -862

3603 Tallhöjden -650

3604 Skolan - Reningsverket Nmark -157

3605 Geijers väg Brattfors -750

3606 Jonstorpsvägen Filipstad -139 -400

3607 Konsul Lundströms väg -800

3608 Dubblering vattenledning -1 097

3610 De Geersgatan Lesjöfors -1 227 -350

3611 Nordmark-Haborshyttan 0 -450

3612 Piludden Filipstad -1 342

3900 Investeringsram Renhållning -4 200

3901 Renhållning mindre ej spec. -300 -300 -300 -300

3902 Kärl matvfall -40 -40



   

 

  

Material till budgetberedningen 200928 
Teknikutskottet 

 

 

Drift Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos 

augusti 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

TK

Intäkter 104 777 99 314 99 314 99 314 99 314 99 314

Kostnader -216 098 -210 518 -209 968 -211 998 -213 510 -215 056

Nettoram -111 321 -111 204 -110 654 -112 684 -114 196 -115 742

Investeringar 30 847 87 522 76 926 52 650 47 600 47 400

 

 

Ram 2020 -111 204 -111 204 -111 204 -111 204

Löneutrymme 2021 -1 480 -1 480 -1 480

Löneutrymme 2022 -1 512 -1 512

Löneutrymme 2023 -1 546

Volymförändringar/Åtgärder

TU - Bredbandssatsningen -475 -865 -865

TU - Hyresfritt stadsnät upphör -300 -300

TU - Fastighet Vattenskada Ferlinhallen -890

TU - GataPark Vinterväghållningen 900

TU - Övriga poster 540

Budgetförslag -110 654 -113 159 -115 361 -116 907

Förändring mellan rambeslut och budgetförslag 550 -475 -1 165 -1 165

Beslut om ramar KF § 73/2020 2020-06-11 -112 684 -114 196 -115 742

 
 

Kommentarer till prognos Augusti 2020 
 
Utfall avvikelse: 2 614 tkr Prognos: 550 tkr 
TUs bokförda överskott efter augusti uppgår till 2 614 tkr (2 234 tkr). Överskott finns inom samtliga verksamheter utom inom 
fastighet och Idrott & Fritid. Underskottet på fastighet avser främst kostnader för vattenskadan på Ferlinhallen. Underskottet 
på Idrott & Fritid beror på att ett beslutat bidrag från SISU på 250 tkr inte ännu kommit in. En relativt stor del av överskottet 
avser Gata-Park. Orsaken till det är främst vinterväghållningen som hittills i år kostat mindre än budgeterat på grund av den 
milda vintern.  
 
TU prognosticerar ett överskott med 550 tkr (930 tkr). En försämring med -380 tkr främst beroende på vattenskadan i 
Ferlinhallen. Samtliga verksamheter utom fastighet och teknikutskottet visar positiva prognoser. Gata-Park har en positiv 
prognos på 900 tkr främst inom vinterväghållningen. Fastighet har en negativ prognos på ca -900 tkr främst på grund av 
vattenskadan. Övriga enheter prognosticerar mindre överskott. Avgiftsfinansieringen prognosticeras följa budget.   
 
Dock bör noteras att det inom KS ännu finns en ofördelad post för åtgärder på ca 1 700 tkr, vilken kommer att fördelas ut 
under September på respektive ramar.  



   

 

  

2020-09-28 
Kommentarer till Volymförändringar/Åtgärder  
Teknikutskottet 
 

• Bredbandssatsningen 
Investeringen i bredbandsutvecklingen uppgående till 18,9 mkr medför kapitaltjänstkostnader på 475 tkr under 2021 och 
därefter 865 tkr/år. Avskrivningstid 25 år.   
Äskande av utökad ram: 475 tkr. 
 

 
Hot och möjligheter 
 
Bibliotek 
Filipstads kommun har tillsammans med Kristinehamns kommun beviljats bidrag från Kulturrådet på 4 mkr för inköp av ny 
bokbuss. Kostnaden överstiger dock bidraget. Nu troligtvis möjlighet att söka ytterligare bidrag för att eventuellt täcka upp för 
den del av kostnaden som inte täcks av det hittills erhållna stödet. Den nya bokbussen kommer förhoppningsvis att 
möjliggöra utökade användningsområden.  
 
Med hjälp av bidraget Stärkta bibliotek har en person varit anställd i två år som språk och Itstöd, en stor hjälp i kontakten 
med utlandsfödda och de som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Skulle det bidraget upphöra påverkar det möjligheten att 
ge stöd inom dessa områden. 
 
Kost 
Stigande livsmedelspriser gör det svårt för enheten att klara budgeten i framtiden.   
 
Lokalvård 
Verksamheten har haft ökade kostnader bland annat för förbrukningsmaterial som en följd av Coronapandemin. Dessa 
kostnader kan finnas kvar även efter att pandemin försvinner på grund av ändrade rutiner/beteenden.   
 
Fastighet 
Det finns stora investeringsbehov för kommunens fastigheter. Detta kan medföra högre kapitaltjänstkostnader och för att 
möta detta sker löpande planering hur stor investeringstakten kan vara för att möta budgetram. Stora frågor som 
fastighetsenheten arbetar aktivt med är simhall och ny skola. Skulle dessa projekt realiseras skulle det innebära avsevärt 
ökade kapital- och driftkostnader som enheten då behöver kompensation för att klara.  
 
Fastighetsenheten har de senaste åren behövt minska underhållsbudgeten för att klara budgetram till följd av flertalet 
kostnadsökningar och intäktsminskningar för enheten som ej kompenserats. Exempel på kostnadsökningar är 
inflation/prisökningar och kraftigt minskade hyresintäkter till följd av en högre andel av tomma lokaler (på grund av en lägre 
efterfrågan). En ökning av underhållsnivån på kommunens fastigheter var redan innan denna minskning nödvändig och är än 
mer nödvändig nu då nivån i stadig takt sjunkit år för år. Sedan 2016 har den budgeterade underhållsnivån sjunkit med drygt 
1600 tkr. Att prisökningar inte kompenserats via inflationstillägg har gjort att underhållsnivån indirekt påverkats och sjunkit 
ytterligare i nivå. Om kompensation för prisökningar ej sker via inflationstillägg riskerar underhållsnivån att sjunka ytterligare.  
 
Idrott- och fritid 
Flera av Idrott & Fritids verksamheter är bidragsberoende då personal delfinansieras via projektmedel från Delmos och 
bidrag från SISU. Ett exempel är Fritidsbanken som är en viktig verksamhet för Filipstads kommun, då verksamheten har 
många utlån och lokalen även har en fritidsgårdsfunktion.  
 
IT    
Nya telefonilösningen tas i drift i slutet av November 2020. Den ger möjlighet till förbättrad service för medborgaren samt 
lägre kostnader för telefonitjänster. 
 
Gata-Park  
Kapitaltjänstkostnaderna för gjorda investeringar ökar de närmaste tre åren. Enheten har som en följd av detta dragit ner på 
investeringstakten så mycket som bedöms möjligt utan alltför stora negativa konsekvenser på verksamheten. Medel behöver 
dock omfördelas inom enheten för att klara budget de närmaste åren.  
 
Därutöver påverkar prisökningar verksamheten, vilket gör det svårt för enheten att klara budgeten i framtiden om detta inte 
kompenseras av inflationstillägg.  



   

 

  

Avgiftsfinansierad verksamhet: 
 
VA 
Reningsverket har tidigare inte klarat utsläppskraven varför en utredning gjordes under 2019. Under 2020 görs åtgärder för 
att komma till rätta med utsläppsnivåerna. Verksamheten väntar ännu på att Länsstyrelsen ska fastställa framtida krav i ett 
tillstånd. En ombyggnad av intagsdelen och mottagning av externt slam kommer att behöva genomföras. Verksamheten 
undersöker även möjligheten till slamrötning för att få minskad slammängd framledes. 
Renovering av högreservoaren och långsamfiltren på Flyfallets vattenverk finns med i investeringsplanen. Dock har en 
utredning av hela vattenverket påbörjats. I samband med nämnda större renoveringar är en översyn av helheten viktig för att 
i ett långsiktigt perspektiv säkerställa vattenleveransen.  
 
Renhållning 
En ny återvinningscentral (ÅVC) kan komma att byggas i tätorten Filipstad. Alternativet är att renovera Långskogens ÅVC. 
Nya krav från Länsstyrelsen avseende sluttäckningen av Långskogens deponi kan medföra stora kostnader. 
     
 

Övergripande mål till KF 

 
Teknisk enhet 
 
Skattefinansierad verksamhet 

• Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort. 

• Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå.  

• Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera 

lokalanvändandet i kommunen. 

• Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. 

• Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila 

bränslen. 

 

Administration: 

• Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverkan i 

upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter. 

• Biblioteksenheten ska arbeta utifrån den av KF fastställda biblioteksplanen.   

• IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalité och service till invånare och näringsliv samt 

till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom 

teknik och upphandling. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vattenförsörjning och avloppshantering 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.  

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

• Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt. 

• I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan.  

 

Avfallshantering 

• Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på 

bästa sätt för en hållbar utveckling.  

• Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö.  

• Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

Mål till TU 

 

Skattefinansierad verksamhet 

 

Inköpsenhet 

Inköpsenheten skall verka för högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverkan med andra kommuner.  

 

Biblioteksenhet 

Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för alla.  

Fortsatt och utökat samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för ”Bibliotek Värmland”, för att därigenom 

åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad.  

Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade. 

Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurs 4-6 inom 

grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn till 

låntagarnas egna önskemål. 

Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och förbättra 

kontakten med representanter från olika språkgrupper. 

 

IT-enhet 

• Vi ska ha en digital arbetsplats som förenklar vardagen för chefer och medarbetare och som bidrar  

  till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

• Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer ökade krav på vår tekniska plattform när det kommer  

 till IT-säkerhet och effektivitet. Målet är att vår tekniska plattform ska vara effektiv, säker och driftsäker.  

• För att sänka kostnader och frigöra tid för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har  

  IT enheten som mål att minska mängden manuellt arbete. Exempel på områden som kan automatiseras  

  och förenklas är kontohantering, IT support.  

• Genom kommunens IT-råd samt samverkan i Värmland ska IT-enheten bidra till att samordna  

 digitaliseringsarbetet för att förbättra kvalité och service samt att kommunens medel utnyttjas på ett  

 effektivt sätt.  

  

Kostenhet 

Verksamheten ska arbeta kostnadseffektivt och klimatsmart till exempel genom att arbeta för att minska matsvinn och med 

ett vegetariskt alternativ samt höja andelen ekologiska livsmedel inom budget.  

 

Lokalvårdsenhet 

Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Kvalitetsmätning av daglig städning 

ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska 

arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Årstidsbetonat schemalagt system med 

avprickning per verksamhetsområde kontrollerar kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och 

klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat 

stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt.  

 

Fastighetsenhet 

Enheten ska: 

• Ansvara för effektiv lokalförsörjning, där egna lokaler för egen verksamhet är förstahandsalternativet. 

• Det lokalalternativ som ger lägst kostnad ska användas där tillräcklig kvalité uppnås. 

• Bevaka möjligheten till försäljning av fastigheter som kommunen inte har egen verksamhet i. 

 

Idrott och Fritid 

Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Besöksantalet på Kalhyttan 

ska öka och området ska utvecklas. Antal utlån på Fritidsbanken ska öka och vi ska nå ut till fler invånare. Verksamheten 

ska bedriva ett hälsoarbete med målet att fler ska må bra och komma i rörelse.  

 

Gata-Parkenhet  

Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gång- och cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och 

belysning.  

Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år.  

Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande.  



   

 

  

Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet och kunna förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är 

relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. 

Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta arbetes/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert sätt. 

Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre belysning till lägre 

kostnad.  

Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i stort attraktivare skall prioriteras! 

 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

 

Vattenförsörjning och avloppshantering 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa ”otjänligt”. Vattenanalyser som visar ”tjänligt med 

anmärkning” ska inte överstiga 20.  

• Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade  

      verksamheter. 

• Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare.  

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska  

 föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. 

• Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. 

  

Avfallshantering 

• Avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling genom bland annat ökad källsortering och ett 
tillgängligt insamlingssystem.  

• Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. 

• Återanvändning och återvinning ska öka såväl inom kommunal verksamhet som inom kommunens geografiska område.  

• Kommunen ska arbeta för att personal, invånare och elever ska ha kunskap om avfallshantering och avfallsfrågor såsom 
nedskräpning, avfallsminimering och återvinning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

Investeringar 2021 
Förslag till investeringar för TK uppgår totalt till 52 650 tkr. Större poster kommenteras nedan.  

 
 

 

Investeringar 2021 - 2023 2021

TU Administration

Biblioteksenhet 50

3030 Inventarier biblioteket 50

IT-enhet 800

3010 Inventarier Data 600

3011 Infrastruktur 200

Kostenhet 250

Lokalvårdsenhet 250

Fastighet 30 150 Enligt framtagen prioriteringsordning.

Gata-park 6 300

3101 Övriga maskiner GS 100 Inköp av mindre maskiner, gräsklippare, trimmers, traktorredskap etc.

3102 Energieffektiviseringar 700 Byte av gatljusarmaturer främst kvicksilverarmaturer till LED armaturer.

3103 Beläggningsinvestering 1 200

3104 Centrumåtgärder 500

3108 Hjullastare 700

3110 Enkelt avhjälpta hinder 100
3200 Gatuarbeten Ramanslag 3 000 Enligt framtagen prioriteringsordning.

Avg. fin. Verks. VA o Renhållning 14 850

3500 Investeringsram Tekn VA/AV 5 900

3501 Serviser vatten 100

3502 Serviser avlopp 100

3503 Utbyte ventiler 250

3600 Ledningsarbeten Ramanslag 4 000 Enligt framtagen prioriteringsordning

3900 Investeringsram Renhållning 4 200

3901 Renhållning mindre ej spec 300

Totalt TU 52 650
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       Tu §                              Dnr 2020/209 
 
Röjningsplan Filipstads kommun 
 
Filipstads kommun äger ca 2500 ha skogsmark och av den så är ca 25 
ha tätortsnära skog där vi inte bedriver konventionellt skogsbruk utan där 
vill vi ha en gles och uppstammad skog med genomsikt men som ändå 
ger ett visst skydd. 
 
Kommunen får in många önskemål från allmänheten angående 
nedtagning av träd och röjning på kommunens mark och vi har inte 
möjlighet att tillgodose alla önskemål utan vissa prioriteringar måste 
göras. För att ha en genomgående linje i vårt arbete och i vilken 
turordning olika röjningar skall utföras har Teknik och Service tagit fram 
en röjningsplan där olika områden har delats in i olika röjningscykler. Vi 
har även jobbat med det politiska uppdraget som Teknik och Service fick 
inför 2020 om att synliggöra vattenvyerna kring våra tätorter och det i sin 
tur skapar ytterligare behov av röjning inom något år. De tätortsnära 
skogarna har delats in i olika röjningsområden enligt Bilaga 1-4 med tre 
olika tidsintervall enligt nedan. 
 
Röjningsområde Grön: Röjs en gång per år (skog i centrum ex. 
Spångbergshaget) 
Röjningsområde Blå: Röjs vart annat år (tätortsnära, i direkt anslutning 
till bostadshus eller vid vatten) 
Röjningsområde Rosa: Röjs vart tredje år (områden som tidigare gallrats 
avverkats). 
 
Teknikutskottet föreslår besluta 
Att röjningsplan för Filipstads Kommun beslutas enligt tjänsteskrivelsens 
sammanfattning. 
 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu §                              Dnr 2020/227 
 
Kostpolicy 
 
En kostpolicy fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet 
och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. 
För den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses 
som ett vägledande dokument. 
Filipstads kommuns kostpolicy har inte uppdaterats sedan 2013. Syftet 
med revideringen av den befintliga kostpolicyn är att uppdatera 
riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets råd. 
Den nya kostpolicyn har ett mer uttalat fokus på att mat och råvarors 
ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 
 
Teknikutskottet föreslår besluta 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
Kostpolicy för Filipstads kommun. 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Kostpolicy  
Inledning 
I Filipstads kommun bor 10 600 invånare. Till de kommuninvånare som går i skola, finns inom 
barnomsorg, bor på servicehus eller har bistånd av hemportioner serveras dagligen måltider genom 
något av våra 10 mottagningskök eller från något av våra tre tillagningskök. 

En vardag serverar kostpersonalen drygt 1500 lunchportioner inom Filipstads kommuns barnomsorg. 
Under alla årets 365 dagar tillser kostenheten att 370 äldre kommuninvånare serveras lunch och 
middag på servicehus eller lunch hemma. 

Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. 
Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del i bevarandet av traditionell matkultur samt 
främja utvecklingen av modern mat. Variation och bredd i utbud ska eftersträvas. Mat och råvarors 
ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 

 

Syfte 
Kostpolicyn syftar till att:  

• matgästen ska känna trygghet i att det serveras måltider som är välsmakande och 
näringsriktigt väl sammansatta med gästen i fokus 

• Inspirera och skapa bra hållbara matvanor för barn och elever 
• Bidra till ett bra näringsintag och förebygga undernäring hos äldre 
• Måltiderna är något man ser fram emot under dagen 
• Minska måltidernas miljöpåverkan 

Kostpolicyn fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd och planering 
för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. För den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska 
kostpolicyn ses som ett vägledande dokument. 

Kostpolicy ska beaktas vid upphandling av livsmedel och extern måltidsverksamhet som att inspirera 
måltidsverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riktlinjer 
Förskolan, grundskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan 
Inom förskolan, skolan och fritids ska måltiderna vara en självklar del av och integreras i den 
pedagogiska verksamheten. Enligt skollagen ska eleverna i förskolan och grundskolan erbjudas 
näringsriktiga måltider. 

Filipstads kommunala kostpolicy bygger i huvudsak på Livsmedelsverkets råd som finns i två skrifter: 

• Bra måltider i förskolan (uppgraderad 2016) 
• Bra måltider i skolan (uppgraderad 2018) 

Maten 

• Maten som serveras ska vara god, omväxlande och av hög kvalitet 
• Måltider som serveras ska vara näringsriktiga enligt Nordiska Näringsrekommendationerna 

NNR 2012 och följa Livsmedelsverkets råd 
• Skolrestaurangerna ska erbjuda skoleleverna valmöjlighet att välja mellan två rätter 

Måltidsordning 

Skollunchen bör schemaläggas ungefär mitt i elevernas skoldag samt vid samma tidpunkt varje dag. 
Eleverna ska ha minst 20 minuter på sig att, sitta vid borden, inta sin måltid. Måltiderna som serveras 
inom förskolan ska fördelas på fasta tider som är jämnt fördelade över dagen och anpassade efter 
barnens behov. 

Måltidsmiljö 

Måltiderna ska serveras i en trivsam och lugn miljö. Samvaron med andra matgäster och trevligt 
bemötande kompletterar förutsättningarna för en positiv måltidsupplevelse. 

Specialkost 

Personer som av medicinska skäl behöver en annan kost, erhåller den efter individuell medicinsk 
bedömning och intyg a legitimerad läkare, sjuksköterska eller skolsköterska samt i samråd med 
vårdnadshavare. Intygen uppdateras skriftligen en gång per år. Vid förändringar t.ex. att allergin 
växer bort, ska köket meddelas skriftligen. 

Cafeterior 

Det är viktigt att utbudet är hälsosamt. Det ska vara enkelt för eleverna att välja hälsosamt i skolans 
och den öppna fritidsverksamhetens cafeteria. Därför bör cafeterian inte tillhandahålla godis, glass, 
bakverk, söta drycker och snacks. 

 

 

 

 



Riktlinjer 
Äldreomsorg 
Inom vård och omsorg, där måltiden i olika former inkluderas i biståndsbeslutet, ska mat och näring 
ses som en integrerad del i omvårdnaden. 

Inom äldreomsorgen ligger livsmedelsverkets skrift ”Bra måltider i äldreomsorgen” (uppgraderad 
2019) som grund för den konkreta utformningen i verksamheten i Filipstads kommun. 

Maten 

• Maten som serveras ska vara god, omväxlande och av god kvalitet 
• Måltiderna ska tillgodose de äldres ökade behov av energi, protein, vitaminer och mineraler. 
• Maten ska ses som andel av den medicinska individuella vården likväl som den sätter 

guldkant på de äldres vardag 
• Mattraditioner och högtider ska uppmärksammas 

Måltidsordning 

Måltiderna bör fördelas under en stor del av dygnet, vanligtvis som frukost (morgonmål), lunch (mitt 
på dagen), middag (kvällsmål), och minst tre mellanmål.  

• Ju mindre portioner den äldre orkar äta desto fler små energi- och näringstäta måltider 
behövs.  

• Nattfastan, det vill säga tiden mellan sista måltiden på kvällen och den första på morgonen, 
bör inte överskrida elva timmar  

 
Måltidsmiljö 
Måltiderna ska serveras i en trivsam och lugn miljö. Måltiderna ska dukas fram på ett inbjudande sätt 
och intas i lugn och ro. Måltiderna ska inte serveras rutinmässigt utan ständigt anpassas efter 
individuella önskemål och behov. 
 
Specialkost 
Specialkosten ska vara näringsriktig och säker. Individuella behov av anpassad konsistens ska 
tillgodoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljö och hållbar utveckling 
Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt- genom medvetna val och 
minskat matsvinn kan måltiderna bidra till en minskad miljöpåverkan och bra villkor för både 
människor och djur. 

Vid upphandling av livsmedel ställs höga krav på kvalitet, miljöhänsyn och djurskydd. Närodlat och 
närproducerade alternativ ska komplettera utbudet och inspirera kockarna till säsongsampassning 
och lokal förankring. 

Matsvinn ska regelbundet tydliggöras genom viktmätning och åtgärdas. 

För att maten ska kunna hålla en hög kvalitet ska alla som har som arbete att beställa, hantera och 
tillaga mat ha en god kompetens i matlagning, näringslära, specialkost, hygienfrågor, bemötande 
samt hållbar utveckling. 

 

En bra måltid får matgästen att må bra och känna matglädje. Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska 
hamna i magen. En bra måltid ska också vara näringsriktig och 
säker att äta. Dessutom ska måltiden vara miljömässigt och 
socialt hållbar. Med integrerad menas att måltiden tas tillvara 
som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska 
verksamheten eller i omvårdnaden. För att nå god kvalitet på 
alla områden krävs samverkan. 
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       Tu §                              Dnr 2020/228 
 
Simhallsprojekt – Redovisning samt Fas 1 (Etapp 1) 
 
Vid beslut i teknikutskottet (TU § 109/2019) fick fastighetsenheten 
uppdrag att upphandla partnering entreprenör för att utreda det bästa 
alternativet för Filipstads kommun gällande nyproduktion eller renovering 
av Filipstads simhall. Utredningen skulle påvisa det mest 
totalekonomiska alternativet. 
Fastighetsenheten har sen tidigare upphandlat partneringentreprenör 
(NCC Värmland) samt redovisat vägvalsrapporten i sin helhet för politisk 
styrgrupp samt representant för styrgrupp samt de politiska partier som 
så önskat. Rapporten visar i sin helhet att det mest ekonomiska 
alternativet för Filipstads kommun i valet mellan nyproduktion och 
renovering av befintlig anläggning är att nyproducera en simhall. 
 
Nästa steg i processen för att nyproducera simhall i Filipstad är att inleda 
en projektering av simhallen (en så kallad Fas1) med NCC som tilldelad 
entreprenör. En sådan projektering, Fas1 innebär att man tar fram ett 
färdigprojekterat förslag på ny simhall, innehåll, placering och kostnad 
som ett underlag för vidare beslut i ärendet. 
I ett projekteringsarbete, Fas1, finns flera deletapper som skall tas fram 
såsom planprogram, systemprogram, bygghandlingar etc. Första delen 
av arbetet avser framtagande av planprogrammet. I denna etapp arbetar 
man fram en lokalisering av ny simhall och inleder arbetet med 
referensgrupper samt styrgrupper samt tar fram ett första utkast till 
simhall via arkitekter. 
Ekonomi 
Den totala kostnaden för den inledande projekteringen, Fas1 beräknas 
uppgå till ca 8 miljoner kronor och beräkna finansieras efter särskilt 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Planprogramhandlingarna och dess arbete beräknas kosta ca 1 miljon 
kronor och föreslå finansieras genom att enheten använder redan 
beslutade kvarvarande medel i simhallsprojektet. Resterande 
finansiering (7 miljoner kronor) lyfts för beslut i laga ordning vidare i 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
Genom detta förfarande minimerar vi tidsförluster som uppkommer i de 
olika beslutsinstanserna samt kan starta processen per omgående. 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
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       Tidsramar: 
2020-10-05  - Beslut i kommunstyrelsens teknikutskott 
2020-10-15 – 2021-01-31 – Genomförande av Fas1 (etapp1) 
        
Teknikutskottet föreslås besluta  
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut om att 
inleda projektering (så kallad Fas 1) av nyproduktion av simhall i 
Filipstad. Kostnaden för projektering av ny simhall i Filipstad är beräknad 
till totalt 8 miljoner kronor. Då 1 miljoner kronor finns som kvarvarande 
medel inom simhallsprojektet äskas resterande 7 miljoner kronor för 
projekteringen. 
samt besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda 
arbetet med framtagande av planprogram för ny simhall som inledande 
del av projekteringen (Fas 1), finansiering av denna inledande del sker 
genom kvarvarande medel 1 miljon kronor inom simhallsprojektet. 
_______ 
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Inledning 
NCC Building har erhållit uppdraget att i samverkan, på Partnering baserat uppdrag, 

genomföra ett projekt som skall resultera i en simhall för Filipstads framtid. 

Projektutveckling av Filipstad simhall sker i samverkan med kommunens styrgrupp 

och tjänstemän.  

Politiskt beslutsunderlag för investeringen skall initialt utarbetas. Detta skall redovisa 

alternativa vägar såväl tekniskt som ekonomiskt. 

NCC Badhus är en specialistavdelning inom NCC som uteslutande verkar inom 

badhusmarknaden i Sverige och Norge. Personer med mångårig erfarenhet har 

samlats i denna avdelning som medverkar i NCC:s samtliga badhusprojekt. 

Uppdraget inleds med en utvärdering avseende möjligheten att nyttja befintlig 

badanläggning i framtiden. 

Erfarenheter från OPS-projekt och andra kommunalt upphandlade projekt, där 

driftskostnaderna per år (LCC) är avgörande, kompletterar vår byggtekniska 

kompetens och ökar förutsättningarna för en vägledande rekommendation till 

Filipstad.  

Undertecknad har genomfört ett antal skadeutredningar i badhus, samt medverkat i 

nybyggnation av ett 20-tal badhusprojekt efter 1990. Under senare år har även 

utredningar avseende ”Vägvalet”, renovera eller bygga nytt badhus, varit en fråga 

där beslutsfattare behövt ett samlat beslutsunderlag. Här kan nämnas Östersund, 

Storsjöbadet, en intressant referens som har parallell situation med Filipstad.  

 

Riskerna vid ombyggnader av badhus är hög, visar ett stort antal projekt. Såväl 

ekonomiska som tekniska risker analyseras och presenteras i denna utredning. 

Erfarenheter från projekt, i andra kommuner, där konsekvenserna varit allvarliga 

visas i ett antal artiklar, se Bilaga 7. Erfarenheter från ”verkligheten” som är bra att ta 

del av. 

 

Verksamhetspåverkan är i Filipstad påtaglig då simhallen är stängd sedan ca ett år 

tillbaka. Ett stort värde är att så snart som möjligt ge kommuninvånarna ett 

fungerande bad.  

 

Årliga kostnaden för kommunens badanläggning är en väsentlig del av 

beslutsunderlaget som varit i fokus för denna utredning. 

 

”Vägvalet”, skall Filipstad renovera befintligt bad eller skall en nybyggnation utredas 

och genomföras. Det är det första beslutet som bör tas. ”Vägvalet” är väsentligt för 

att spara tid och pengar.  

Den framtida anläggningens Program/innehåll med tillhörande årlig kostnad och 

investeringskostnad, är här en viktig del av beslutsunderlaget.  

Undertecknad anser att det inte är ekonomiskt eller tidsmässigt försvarbart, att 

hantera de båda alternativen parallellt in i processen. 
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1.  Utredningens syfte och analysmodell 
Syftet är att utreda och tydliggöra genomförande av en Renovering av 

befintlig anläggning alternativt en Nybyggnation. 

Valet av analysmodell, för en strikt och rättvisande analys är viktigt. 

Beräkningsmodellen förutsätter samma byggnadstya(BTA) för Nybyggnad som 

för Renoverad anläggning inkluderat nödvändig expansion av 

installationsutrymmen. 

Följande beräkningsförutsättningar utgör analysförutsättningar; 

Nybyggnad med installationsutrymmen har yta 2692 m2 BTA, vilket motsvarar 

befintlig simhall med installationskällare under, det är dock inte källare under 

bassängerna. Funktioner motsvarande befintlig anläggning exklusive 

bubbelpool och barnlek, dessa funktioners vara eller inte vara kan avgöras 

efter det att ”Vägvalet” gjorts. 

 

2. Teknisk bedömning av befintligt bad 

2.1 Underlag och tidigare utredningar 
Tidigare utredningar med rapporter utgör ett värdefullt underlag för denna 

utredning. Utredningar framgår av Bilaga 1 - 6. 

Utredningarna sammantaget bidrar med bland annat följande huvudpunkter 

som bedöms kunna nyttjas som förutsättningar.; 

1. Betongstrukturen och dess status. 

2. Tekniska installationer, vattenrening, ventilation etc. 

3. Byggnadsteknisk status, klinker, undertak etc. 

 

2.2 Bassängkonstruktioner statusbedömning  
Underlag  

Besiktning av anläggningen utfördes av undertecknad 2020-05-25.  

Ronny Greus, Projektledare Filipstads kommun medverkade och informerade 

om historik och tidigare utredningar.  

Tidigare utredningar var en bra grund för besiktningen. Det bekräftades att 

utredningen som utförts av SWECO och Hydro Terra (Bilaga 1&2) ” väl 

beskriver skadebilden vad avser betongbassänger och klinker.  

 

Betongkonstruktionens tillstånd 

En översiktlig beskrivning av skadeproblematiken och renoveringsmöjligheten 

följer nedan. För en mer teknisk redovisning se Bilaga 1&2. 

Beständigheten hos en betongkonstruktion förutsätter att armeringsjärnen 

korrosion-skyddas av betongens basiska miljö. Dessutom förutsätts att 

betongen inte innehåller höga halter av klorider som kan resultera i 

armeringskorrosion även i basisk miljö. 

Betongen karbonatiseras då koldioxid tränger in i konstruktionen, den 

skyddande basiska miljön går då förlorad. Därför är det viktigt att 
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armeringsjärnen har ett täckande betongskikt som är tillräckligt tjockt och av 

god kvalitet så att karbonatiseringen inte når in till armeringen.  

Vid undermåligt täckande betongskikt initieras armeringskorrosion och först 

efter en längre tid, normalt 5-15 år, blir det synligt då rostsprängning av 

betongen sker. Armeringsjärnet blir frilagt, ”bom” och sprickor uppstår.  

Vid en renovering är alltså endast en del av armeringskorrosionen synlig och 

kan åtgärdas.  

Filipstads Simhall har betongkonstruktioner som har bristfälliga täckskikt med 

armeringen i karbonatiserad betong. Rostsprängningen är omfattande idag 

och som beskrivits ovan kan en fortsatt nedbrytning inte förhindras. 

Betongkonstruktionen har inte förhöjda kloridhalter vilket resulterar i normalt 

korrosionsförlopp.  

Tillståndet bekräftas av synliga omfattande skador redan idag. 

Yttersta konsekvensen är att armeringens funktion reduceras vilket 

resulterar i nedsatt bärförmåga och risk för brott/ras.  

 

Klinker, tätskikt och bassängutrustning 

En beskrivning av skadeproblematiken återfinns i SWECOs rapport, Bilaga 1. 

Ytskiktet av klinker, underbyggnad och tätskikt ”döms ut” och en total 

renovering bedöms nödvändig omgående. 

 

Bassängkonstruktioner, sammanfattning och konklusion 

Att åtgärda de omfattande betongskadorna i Filipstads simhall, så att en 

kalkylerbar livslängd erhålls, är inte tekniskt möjligt med mindre än att stora 

delar ersätts med nya betongkonstruktioner. Renoveringar av 

betongkonstruktioner i badanläggningar är mycket osäkra att definiera till 

såväl kostnad som tidsåtgång.  

Eskalerande kostnadsutveckling med förlängd byggtid är en vanlig 

konsekvens, en risk som undertecknad bedömer som omöjlig att eliminera. 

Erfarenheter från genomförda renoveringsprojekt bekräftar denna risk. 

 
 

2.3 Övriga byggnadskonstruktioner 
Denna utredning inkluderar teknisk undersökning av nedan beskrivna 

konstruktionsdelar, för övriga delar kan följande resonemang vara 

vägledande.  

Ursprunglig byggnad från 1969, har år 2020 varit i drift i 51 år, ett äldre 

badhus har normalt en ekonomisk avskrivningstid på 30 till 40 år. Detta gör 

att värdet av de delar som kan bevaras är begränsat. Värdet beaktas i de 

ekonomiska kalkyler som ligger till grund för denna utredning. 

Generellt 

I Filipstad Simhall är tak- och väggkonstruktioner delvis uppbyggda av 

organiskt material. Yttertakets bärande lättbetongelement har begränsad 

livslängd i badhusmiljö, men har gynnats av det ventilerade yttertaket. 
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Generellt kan sägas att byggnaden har ett utförande som är relativt 

representativt för badhusbyggnation från denna tid. 

Stommens betongpelare 

Bärande och stabiliserande prefabricerade betongpelare uppvisar 

korrosionsangrepp vid pelarfoten. Förankringen upp i pelaren har sannolikt 

för små täckande betongskikt och korrosionsrisken finns. Denna skada är 

mycket vanlig i badhus från denna tid. Då pelarnas funktion är avgörande för 

att byggnadens bärförmåga skall vara säkerställd, i ett längre perspektiv, efter 

en eventuell renovering är denna skada/renovering komplicerad. 

Innertak i bassänghall 

Synliga deformationer i undertaket resulterade i att Filipstad initierade en 

vidare undersökning som utfördes av NCC, se Bilaga 3.  

Det visade sig att undertaket hade ytor över 25m-bassängen som ”hängde 

ner” ca 200 mm. Brister dokumenterades, vidare undersökning avbröts då 

rasrisk bedömdes föreligga. Innertakets livslängd, med avseende 

personsäkerhet har definitivt löpt ut. 

Badklimatets påverkan på undertakskonstruktioner, med ras som följd är ett 

känt problem.  

 

2.4 Installationer 
Generellt 

Inverkan på installationerna vid en omfattande renovering är avsevärda och 

svåra att förutsäga.  

Vid betongrenovering, delvis rivning av befintliga bassängsektioner och 

betongbjälklag med efterföljande formning och gjutning av nya 

konstruktioner kommer installationskällaren här att helt behöva tömmas, i 

den befintliga byggnaden. Kanalisation och ledningsdragning, alla kategorier, 

kommer då att påverkas. 

 

Ventilation 

Reinvestering 1996 inkluderade i huvudsak nya Menerga-aggregat. 

Kanalisation är ursprunglig. Såväl komponentavskrivningsplanen som SWECOs 

statusinventering, Bilaga 1, ger besked om att en total nyinvestering fordras 

vid en renovering. Kostnadsbedömd till 12 – 14 Mkr, inkluderande utökad yta. 

Kostnaden som denna analys inkluderar är 5 775 kkr. för ventilations-

investering i en utökad installationsyta som beaktats i byggnadens yta (BTA).  

 

VS / Rör 

Anläggningen är i huvudsak ursprunglig. För att klarlägga huvudledningarnas 

status genomfördes en Rörinspektion, Bilaga 4. Filmningen visade att 

rörsystemet var uttjänt. Komplicerat att byta ut då ledningar även är förlagda 

under byggnaden. I utlåtandet döms rörinstallationen ut. 
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EL 

Statusbedömning av El-anläggningen har utförts av ÅF, redovisas i Bilaga5. 

Reinvesteringar 2018, Huvudskåp mm. har beaktats i 

komponentavskrivningsplanen. 

 

2.5 Vattenrening 
Statusinventering är utförd av SWECO, Erik Svensson, se Bilaga 6 

Undertecknad har haft ett möte med Erik Svensson där det visade sig att 

analyserna i denna rapport korrespondera väl med SWECOs bedömning. Vissa 

avvikelser visar att denna analys förutsatt en något bättre status än SWECOs 

sakkunniga konstaterat.  

Rapporten konkluderar bland annat att; 

1. ”Vattenreningen byts i sin helhet. Detta medför också att in och utlopp 

ersätts/kompletteras”.  
I praktiken innebär nya in och utlopp i bassängen att ingjutet rörsystem och 

dysor påverkas. Detta är en oförutsägbar aktivitet såväl till kostnad som tid, 

ett typexempel för den risk en renovering belastas med. 

2. ”Eventuellt kan vissa komponenter återanvändas” 

Antagandet i denna rapport att ca 25% av värdet av befintlig vattenrening kan 

återanvändas är eventuellt en väl positiv förutsättning. 

3. ”Beräknad kostnad 12,5 Mkr” enligt SWECOs ”Åtgärdsförslag” 

I denna kostnad ingår Barnbassäng och Bubbelpool med 4,0 Mkr. Detta ger 

8,5 Mkr för bassängernas vattenrening, vilket inkluderar merkostnad för 

byggnadens bristande installationsrum, enligt Erik S.. 

Detta skall jämföras med de 6,3 Mkr som denna rapport inkluderar i en 

beräknad kostnad för nybyggnad med anpassade installationsutrymmen.  

Reinvesteringskostnad i analysen avseende ”Vägvalet” ingår kostnad för 

Vattenrening med 5,197 Mkr då komponentåtervinning beaktats. 
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3. Om- och tillbyggnad, genomförande och risker 

3.1 Tids- och produktionsaspekter vid ”Om- och tillbyggnad” 
Produktionsförutsättningarna, inne i en befintlig byggnad, där byggnadens 

betongbassänger, källare och valv delvis skall rivas och nyproduceras är 

komplicerat.  

Produktionen får ske i etapper med temporära ”stagningar” och avväxlingar. 

Material, så som rivningsmassor, formar, armeringsjärn, maskiner etc. får 

hanteras utan byggkran genom transportöppningar som anordnas i fasad. 

Omfattningen av arbetet är svår att förutse, under arbetets gång kommer 

ofta dolda brister fram, beslut om utökat arbete, budget och tidplan 

resulterar ofta i omfattande förskjutningar av sluttiden. Erfarenheter från 

badhusrenoveringar visar detta, se Bilaga 7.  

 

3.2 Verksamhetspåverkan för badet  

Vid en renovering är tidplanens osäkerhet uppenbar, då dolda fel, i okänd 

omfattning, kommer att påverka såväl byggtid som kostnad. Att fastställa en 

tidpunkt då verksamheten kan överta en driftsatt anläggning är svårt. 

 

3.3 Ekonomisk risk vid ”Ombyggnad” 
Fyra olika kategorier (1–4) av ekonomiska risker har definierats under denna 

utredning. Sannolikt finns det fler perspektiv. 

1. Investeringskostnad 

Det är inte möjligt, att med rimlig säkerhet att kalkylera projektets 

slutkostnad. Såväl omfattning som tidplan, vid en badhusrenovering, kan inte 

på förhand tillräckligt säkert planeras och definieras. Detta är en logisk följd 

av ombyggnads-processen som beskrivits ovan i 3.1 och 3.2.  

Erfarenheterna från ”Renovering bad i andra kommuner” Bilaga 7 visar några 

exempel där budgeten överskridits med 30 - 100% Referensprojekten visar 

att det är mycket svårt, sannolikt omöjligt att definiera kostnaden för den 

ekonomiska risken vid en renovering av en badanläggning. 

Ombyggnader där budgeten infriats finns sannolikt, men undertecknad har 

inte något exempel, vilket hade varit önskvärt för en balanserad redovisning.  

Trots detta är redovisade projekt ett faktum som bör beaktas. 

 

Investeringskostnaden i denna analys.  

”Vägvalet”, om Filipstad skall renovera befintlig simhall eller besluta om en 

nybyggnation skall utredas. Detta fordrar att investeringskostnaden för de 

båda alternativen beräknas.  

Ovan nämnda osäkerheter/risker har värderats med följande faktorer i  

Bilaga 8.2 ”Komponentavskrivning Nybyggd- och Renoverad Badanläggning”; 

A. Reinvestering.  

     Omfattningen, relativt ”Nybyggnad”, har bedömts med hänsyn till 

     erfarenheten, att det vanligtvis blir mer omfattande än man i detta  
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     skede normalt antar. 

B. Merkostnad relaterad till lägre effektivitet vid ombyggnad. 

     Att producera i en ombyggnad är mer kostnadskrävande, per enhet, än vid 

     en nybyggnation, detta har beaktats i denna position. 

C. Projektrisker och oförutsägbara förutsättningar för Totalentreprenaden 

beaktas i Bilaga 8.2, Littera 11.2 

      En risk- och möjlighetsanalys utgör grunden i alla kalkyler för att hantera, 

vad man kan kalla ”förväntade men vid kalkyleringstillfället odefinierade 

kostnader”. För Nybyggnation, har här ansatts 5% med stöd av erfarenhet och 

för ombyggnad har bedömts 15%, vilka beräknats på Totalentreprenadens 

kostnad.  

 

2. Avskrivningstid/årliga kostnad  

Vid beräkning av den årliga kostnaden (jmf 5.4 & 5.5) för det ombyggda badet 

ingår avskrivningstiden 21,7 år, detta antagande är osäkert och är förenat 

med en risk, att underhållskostnaden ökar så mycket att man får ta 

anläggningen ur drift tidigare.  

Ekonomisk redovisning fordrar en relevant komponentavskrivningsplan, den 

slutliga kan först upprättas då ombyggnaden genomförts. En avvikelse från 

den avskrivningstid som ansatts i denna rapport, med ökad eller minskad årlig 

kostnad som följd, kan inte uteslutas. 

 

3. Driftskostnad  

I upprättade kalkyler bedöms en högre driftkostnad än vid en nybyggnad. Här 

ingår planerat underhåll, det är komplext att bedöma den årliga kostnaden 

när anläggningen är en mix av nya och befintliga komponenter. Risken för 

avvikelse från kalkylerad kostnad bör beaktas. 

 

4. Intäkter  

Erfarenheter från tidigare projekt visar att högre intäkter kan förväntas i en 

nybyggd anläggning, relativt en renoverad. Hur stor denna effekt är i Filipstad 

är svår att bedöma.  

Ekonomisk intäktspåverkan är inte beaktad i kalkylen ”Årlig kostnad”, här är 

det sannolikt att en Nybyggnad har möjlighet till ytterligare lägre 

verksamhetsbidrag. 

.  
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4. Nybyggnad, genomförande och risker 

4.1 Tids- och produktionsaspekter 
Nybyggnation kan produceras rationellt och kostnadseffektivt. Planerad 

produktion och idrifttagande genomförs, till en förutbestämd tidplan, före det 

att befintlig badanläggning tas ur bruk.  

 

4.2 Verksamhetspåverkan för badet 
Vid en nybyggnation finns stabila förutsättningar för en planerad 

driftsättning, överlämnande och invigning av ”Filipstad Nya Simhall” 

En Nybyggnad ger större frihetsgrader vid utformningen inom ramen för 

byggnadens yta, BTA, och utrustningsnivå.  

Ett bra exempel är möjligheten att disponera om omklädnadsrummen så att 

de uppfyller kraven på anpassning för besökare med funktionsvariationer, 

etnisk- eller sexuell disposition. I befintliga omklädningsrum, med layout, 

brunnar, WC-avlopp etcetera som inte stämmer i läge, är detta kostsamt.  

 

4.3 Ekonomisk risk vid ”Nybyggnad” 
En hanterbar riskavsättning, vanligtvis ca 5%, för Byggherren/kommunen har 

erfarenhetsmässigt varit tillräckligt i partneringprojekt där 

totalentreprenadens risk inkluderas i riktpriskalkylen.   

 

5. Ekonomi  

5.1 Inledande förklaring 
”Vägvalet”, för Filipstad står mellan att renovera befintlig simhall eller 

besluta om att utarbeta ett beslutsunderlag för att bygga en ny simhall.  

Ett positivt beslut innebär att Partneringprocessen inleds med ”Fas 1” där 

program, layouter, tekniska systemhandlingar, etcetera samt riktpriskalkyl 

upprättas. 

Detta ställningstagande fordrar ett strikt och renodlat beslutsunderlag.  

Frågan i sin helhet innehåller ett stort antal parametrar och oavsett vilken väg 

Filipstad väljer, fordras en relativt omfattande process för att definiera såväl 

behov, ekonomi som risker. Att genomföra detta, parallellt, för de båda 

alternativen, bedömer undertecknad som mycket kostsamt och tidskrävande.  

I denna analys klarläggs skillnaden vad avser den ”Årliga kostnaden” och 

”Ekonomisk Risk” för de båda alternativen.  

 

Förutsättning i jämförelsen är att Nybyggnaden har samma yta (BTA) och 

funktioner som befintlig anläggning, kompletterad med erforderliga 

installationsytor. Detta resulterar i en strikt och rättvisande analys.  

Övriga möjligheter och begränsningar beroende på vägvalet värderas ej här.  
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5.2 Komponentavskrivning vid Nybyggnad 
Komponentavskrivning förutsätter en investeringskostnad vilken uppdelats på 

komponenter, så som grundläggning, betongbassänger, stomme, el, rör, 

ventilation, vattenrening, plattsättning, etc. 

Varje komponent skall definieras med en investeringskostnad och en 

avskrivningstid. I denna analys har detta hanterats på följande sätt;  

 

Investeringskostnaden  120 000 kkr. 

Definieras som ”Projektkostnad Totalt” inkluderar ”Totalentreprenad-

kostnad” och ”Byggherrekostnader”.  

Beräkningen har utförts med en nyckeltalskalkyl, baserad på erfarenhetstal 

från ett antal badhusprojekt och är approximativa.  

TE, Totalentreprenad-kostnad,  105 000 kkr. 

Är resultatet av en beräkning där Olika rumstyper med anpassade 

kvadratmeterpriser resulterat i en TE-entreprenadkostnad. 

Byggherrekostnader,  15 000 kkr.  

Provisorier för verksamheten, erfordras ej vid nybyggnad           0 kkr. 

Projektrisker och oförutsägbara förutsättningar, 5% av TE 5 000 kkr. 

Övriga byggherrekostnader, enl. Bilaga 8.2.   10 000 kkr. 
Årlig avskrivning, kostnad   3 843 kkr. 

Erhålls genom att Investeringskostnaden fördelas på avskrivningstiden. 

Avskrivningstiden 31,2 År.  

Denna korta avskrivningstid är en funktion av att badanläggningar, i allt högre 

utsträckning bestyckas med högteknologi med begränsad livslängd och 

relativt ”förr”, med en högre kostnadsandel av projektet. 

Ett bra exempel är El-installationen med en avskrivningstid på 19 år jämfört 

med betongstommen som, beroende på konstruktionsdel, har 

avskrivningstider från 70 år. 

Här finns inga absoluta sanningar, en reflektion är att det kan vara ett rimligt 

antagande att Nybyggnaden har en något längre avskrivningstid, än beräknat. 

Detta hade sänkt kostnaden för Nybyggnadsalternativet. 

”Strikta analysen” förutsätter dock att vi inte tillför subjektiva uppfattningar 

av denna art. Beslutsunderlaget för ”Vägvalet” skall ha god grund. 
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5.3 Komponentavskrivning vid Renovering. 
”Komponentavskrivning” beskrivs i 5.2 

 

Investeringskostnaden  106 860 kkr. 

Definieras som ”Projektkostnad Totalt” inkluderar ”TE-Totalentreprenad-

kostnad” och ”Byggherrekostnader”.  

Beräkningen har utförts med en nyckeltalskalkyl, baserad på erfarenhetstal 

från ett antal badhusprojekt och är approximativa.  

TE, Totalentreprenad-kostnad,  81 488 kkr. 

Är resultatet av en beräkning där olika rumstyper med anpassade 

kvadratmeterpriser resulterat i en approximativ TE-entreprenadkostnad. 

Byggherrekostnader,  25 372 kkr.  

Provisorier för verksamheten, erfordras ej vid nybyggnad 5 000 kkr. 

Projektrisker och oförutsägbara förutsättningar, 15% av TE 12 223 kkr. 

Övriga byggherrekostnader, enl. Bilaga 6c   8 149 kkr.  

 

Årlig avskrivning, kostnad   4 913 kkr. 

Erhålls genom att Investeringskostnaden fördelas på , 

Avskrivningstiden 21,7 År. 

Beräkning av avskrivningstiden för en renoverad anläggning är förknippad 

med särskilt stora osäkerheter, då anläggningsdelar som sparas för vissa 

komponenter är svårbedömda. Relationen mellan en renoverad anläggning, 

21,7 år, och en nybyggnation 31,2 år avskrivningstid bedöms som rimlig då 

stora delar av installationssystemen och bassänger förnyats. 
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5.4 Årlig kostnad  
 Nybyggnad respektive Renoverad Badanläggning 

Intäkter och kostnader har tagits fram i samverkan med Filipstad kommun 

under ledning av Ronny Greus Projektledare.  
 

 
 

 

  

Littera Positionsrubrik

Position kkr kkr/År kkr kkr/År

1.0 Projektkostnad tot. 120 000 106 860 

1.1 Nybyggnation TE 105 000 81 488 

1.2 Byggherrekostnad 15 000 25 372 

2.0 Intäkter, summa kkr/År 10 153 kkr/År 11 233 

2.1 Intäkter från verksamhet 900 900 

2.1.1 Entréintäkter 700 700 

2.1.2 Övrigt, café etc. 200 200 

2.2 Verksamhetsbidrag 9 253 10 333 

2.2.1 Komunal underskottstäckning 9 253 10 333 

2.2.2 Föreningsbidrag, simklubb 0 0 

3.0 Kostnader, summa kkr/År -7 873 kkr/År -9 203 

3.1 Kostnader verksamhet -2 780 -2 780 

3.1.1 Personal Bad -2 400 -2 400 

3.1.3 Övriga kostnader -380 -380 

3.2 Fastighhetskostnader -1 250 -1 510 

3.2.1 Energi, vatten Kem, Filter etc -1 000 -1 060 

3.2.2 Fasrtighetsdrift -250 -450 

3.3 Omkostnader 0 0 

3.3.1 Ekonomi,redovisning,löneadm. etc. 0 0 

3.3.2 Övrigt (marknad, etc.) 0 0 

0 0 

3.4 Avskrivningar -3 843 -4 913 

Enligt "komponentavskrivningsplan"

4.0 Rörelseresultat 0 2 280 2 030 

5.0 Finanskostnader -2 280 -2 280 -2 030 -2 030 

5.1 Ränta  på "Projektkostnad" -2 280 -2 030 

6.0 Resultat efter finansiella poster 0 0 

Observera att denna kalkyl avser att spegla den årliga 

kostnadsdifferensen mellan Nybyggnad vs Renovering. 

Ett beslutsunderlag för "Vägvalet".

Absoluta kostnader fordrar utvecklad kalkyl.

Renoverad

Badanläggning

Nybyggnad

Årlig Kostnad Sammanställning

Nybyggnad och Renoverad anläggning

Kostnadsläge motsvarande ibruktagande 

Filipstad Simhall
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5.5 Ekonomisk konklusion 
Ekonomin utgör en väsentlig del i beslutsunderlaget avseende ”Vägvalet”; 

Skall Filipstad renovera och bygga ut befintligt bad eller skall en nybyggnation 

beslutas?  

 

Följande huvudpunkter är centrala i beslutsunderlaget; 

Årlig kostnad Kommunal underskottstäckning inklusive föreningsbidrag   

Verksamhetsbidrag vid Nybyggnad är 9,253 Mkr/år 

Verksamhetsbidraget vid Renovering är 10,333 Mkr/år 

En differens om 1,080 Mkr/år  

Renoverat bad fordrar reinvesteringar inom 20 år, denna ökade kostnad har 

inte tagits i beaktande här. Nybyggnadens kostnad är således minst 32 Mkr 

lägre under 30 år. 

 

Investeringskostnad 

Kapitalkostnad ingår i ”Årlig kostnad”  

Finansiering / Investeringskostnad för en Nybyggnad är 120 Mkr 

Finansiering / Investeringskostnad för en Renovering 107 Mkr/år 

 

Ekonomisk risk, jmf 3.3 & 4.3 

Erfarenheten har visat att det är mycket svårt, sannolikt omöjligt att med 

hanterbara belopp, definiera kostnaden för den ekonomiska risken vid en 

renovering av en badanläggning.  
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6. Sammanfattning av denna Rapport 
Generellt  

Spångbergshallens simhall byggdes 1968 och togs i bruk 1969. 

Befintlig anläggning har varit i bruk under 51 år.  

Detta kan ställas i relation till ett ”normalbadhus”, som har en avskrivningstid 

motsvarande 30 – 40 år. 

Huvuddelen har en betongkonstruktion som idag är sämre skick än normalt 

och en överbyggnad där träkonstruktioner ingår vilket är en riskkonstruktion. 

Undertaket över 25m-bassängen har fuktskador och har inom vissa områden 

släppt, en rasrisk har uppstått.  

Installationer, ventilation, VS, El och badvattenrening, har generellt behov av 

total förnyelse.  

Livslängden, ekonomiskt och tekniskt har idag överskridit vad som kan 

förväntas.  

 

Ekonomi 

”Årliga kostnaden” är högre för en renoverad anläggning jämfört med en 

nybyggnad. En differens om 1080 kkr./år motsvarande ca 32 Mkr under 30 år. 

Renoverat bad fordrar investering om ca 20 år, denna ökade kostnad har inte 

tagits i beaktande här. Nybyggnadens kostnad är således minst 32 Mkr lägre 

under 30 år. 

 

Investeringskostnaden är högre för en nybyggnad, men möjlig att definiera 

före projektets genomförande.  

Renovering av badanläggningar är, i stora delar, oförutsägbara i såväl tid som 

kostnad, Bilaga 7 visar utfallet i ett antal kommuner. 

”Ekonomisk risk” för kommunen, vid en renovering, är avsevärd.  

En Nybyggnation är ekonomiskt förutsägbar, såväl vid investeringstidpunkten 

som vid framtida drift och underhåll. Erfarenheten visar att detta har ett stort 

värde. 

Ekonomiska risker är väsentligt att värdera, en redovisning hur denna analys 

beaktar ekonomiska risker framgår under 3.3 och 4.3 

Verksamhetspåverkan 

Tidsperspektivet för en renovering av Simhallen kan preliminärt sägas vara 

cirka två år. Osäkerheten i tidplanen är uppenbar vid en renovering, detta 

visar erfarenheten. 

Påverkan på andra delar av Spångbergshallen är sannolika då omfattande 

rivningsarbeten genomförs. 
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7.  

8. Rekommendation ”Vägval” 
Ekonomiska analyser och tekniska utredningar, som redovisas i denna 

rapport, resulterar i en entydig slutsats som innebär att nybyggnation, 

förordas.  

Beslut att inleda arbetet med programhandling, systemhandlingar och kalkyl 

för en nybyggnation av Filipstad Simhall rekommenderas. Detta 

beslutsunderlag är avgörande för ett säkerställande av såväl projektekonomi 

som att kommuninnevånarnas behov infrias. 

Att gå vidare med båda alternativen är mycket tidskrävande och kostsamt.  

BESLUT i tid är viktigt då det skapar förutsättningar för en effektiv optimering 

av Filipstads Nya Simhall. 

 

 

Bilagor 

 
Bilaga 1  

Statusinventering Spångbergshallen 

2019-06-20 SWECO  

 

Bilaga 2 

Konstruktionsutredning, Simbassäng betongkonstruktion 

2019-03-20 Hydro Terra 

 

Bilaga 3 

Undertak i simhall, skadeinventering 

2020-06-22 NCC   

 

Bilaga 4 

Rör, Spillvattenledningar filmning 

2020-06-18 Rörinspektion i Karlstad AB  

 

Bilaga 5 

EL Statusbedömning 

2020-06-24 ÅF Infrastructure AB  

 

Bilaga 6 

Vattenrening statusbedömning samt kompletterande betongprovning. 

2020-09-04 SWECO 
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Bilaga 7 

Referensprojekt, ”Renovering av bad i andra kommuner” 

I Bilagan presenteras publicerade artiklar avseende renoverade badanläggningar. 

Syftet är att göra Filipstads kommun medveten om att renovering av badhus ofta 

inte infriat förväntad kvalitet, tidplan och budget. 

Observera att fakta i artiklarna inte kontrollerats av undertecknad och att beslut 

om utökat projekt kan vara en delförklaring till överskriden budget och tidplan.  

Artiklar som bifogas; 

1. Nyköping, Hjortenbergsbadet 

”Hjortenbergsbadet i Nyköping kommer att kosta totalt 221 miljoner kronor 

istället för ca 127 miljoner som politikerna först beslutade om.” 

2. -Gävle, Valbobadet 

”Renovering av badet blev dubbelt så dyrt” 

Budget 66 miljoner färdigställt sommaren 2018. 

Mer än ett års försening är prislappen 120 miljoner. 

3. Stockholm, Högdalens simhall 

”Återinvigningen av Högdalens simhall skjuts upp ett år” 

Budgeten låg ursprungligen på 42,5 miljoner kronor. Nu ligger budgeten på 

160 miljoner kronor. 

4. Stockholm, Åkeshovs simhall 

”Renoveringen av Åkeshov har blivit en dyr och långdragen historia. I fjol fick 

staden skjuta till 57 miljoner extra. Nu har sprickor i bassängernas betong 

försenat projektet med flera månader”  

 

 

Bilaga 8  

Övriga dokument, Bifogas ej denna Rapport 

Dokumenten innehåller delvis information, av karaktären företagshemlighet. 

Aktörer på marknaden har anförtrott undertecknad att hantera dessa på 

avtalat sätt. Filipstad har tagit del av all information i olika forum och 

försäkrat att inte sprida denna vidare.  

Dokument / Beräkningar; 

Bilaga 8.1 Årlig kostnad Dat. 2020-09-06  

Bilaga 8.2 Komponentavskrivning Dat. 2020-09-06 

Bilaga 8.3 Investeringskostnad Budgetbedömning Dat 2020-08-21  

 

 

 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 5 oktober 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2020/231 
 
Projektstart Ny ÅVC Industriområdet 

Vid teknikutskottet i september 2019 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att bygga en ny återvinningscentral i tätorten Filipstad 
samt att återkomma med förslag på utformningen av en sådan och att 
särskilt titta på industriområdet som lämplig placering för 
återvinningscentralen.  

I december 2019 beslutades att en geoteknisk undersökning vid 
föreslagen plats på Industriområdet skulle genomföras, att starta en 
projektering av byggnation samt att förvaltningen skulle återkomma med 
projektstart.  

Den geotekniska undersökningen är genomförd med resultat som visar 
att tänkt användning av marken ska fungera. En enkel projektering har 
genomförts och byggnation av ÅVC:n har kostnadsberäknats till 9,2 
miljoner kronor exklusive räcken, gallertrappor, markköp, 
containrar/byggnader för farligt avfall, återbruk och personal. 

Vid öppnande av en ny ÅVC i tätorten planeras att Långskogen ÅVC 
fortsätter att serva verksamhet, sopbilar och boende norrut. När den ena 
ÅVC:n har öppet har den andra stängt, ett vanligt koncept i kommuner av 
vår ytstorlek. ÅVC:n i tätorten Filipstad kommer ha en bättre placering än 
nuvarande för bl.a. boende i Filipstad, Nykroppa, Brattfors och 
Nordmark. Närheten till ÅVC:n kommer att leda till att fler åker oftare och 
då med mindre mängd avfall, istället för sällan med stora mängder avfall 
i fullastade kärror. Därigenom kommer problematiken med den 
köbildning som uppstår då besöket tar lång tid att minska.  
 
Teknikutskottet föreslår besluta 
Att starta projektet Ny ÅVC Industriområdet, i enlighet med beslut i 
Teknikutskottet 2019-12-02. 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 5 oktober 2020 
  

  
 
 

       Tu §                              Dnr 2020/232 
 
Organisation renhållning 
Eftersom deponin på avfallsanläggningen Långskogen stängs efter 
avslutad sluttäckning under år 2020 kommer arbetet framledes fokuseras 
mer på drift och skötsel av ÅVC:n samt avfalls- och transportlogistik. I 
samband med detta är det lämpligt att renhållningsenheten involverar 
sopbilschaufförer och anställer ytterligare personal för drift av ÅVC och 
insamling hushållsavfall. Detta kommer leda till ett mer varierande arbete 
och därmed bättre arbetsmiljö för dagens sopbilschaufförer samt en mer 
flexibel organisation med bredare kompetens internt. Framtagandet av 
organisation påbörjas omgående. Tjänst av visst arbete och 
maskintjänster köps fortsatt in under år 2021 då upphandling av 
maskiner genomförs.  
 
Teknikutskottet föreslår besluta 
Att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en renhållningsorganisation i 
kommunens regi där skötsel och drift av avfallsanläggning och ÅVC 
ingår.  
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 5 oktober 2020 
  

  
 
 

       Tu §                
 
Anmälningsärenden 
 
Trafiknämndsärenden: 
Dnr 2020/25 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/26 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/27 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/28 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
 
Delegation gatuchefen: 
Grävanmälan 200828: Hantverksgatan, Filipstad 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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