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VA-taxa 2023 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa VA-taxa 2023, samt 

att VA-taxan träder i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Brukningsavgifter i sin tur är indelade i fasta avgifter och en avgift för 

förbrukning. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar i VA-taxan att gälla från och 

med 2023-01-01:  

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Avgift utgår per fastighet med: 2022 2023 

 - en fast avgift per år 1 287,34    1 570,55 kr 

 - en fast avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 1 880,94    2 294,75 kr 

 - en avgift per m3 levererat vatten 19,01    23,19 kr 

 

§ 18  

Har Teknik och Service på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 

på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av Teknik och Service 

debiteras följande avgifter: 
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  2022 2023 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr    600 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr    600 kr 

Avstängning av vattentillförsel 500 kr    600 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 500 kr    600 kr 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 500 kr    600 kr 

Undersökning av vattenmätare 700 kr    840 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 kr    600 kr 

 

Avgifterna är exklusive moms. De fasta avgifterna ger en höjning på 58,09 

kronor per månad och bostadsenhet. Avgiften per kubikmeter levererat 

dricksvatten ger en höjning på i snitt 52,33 kronor per månad och 

bostadsenhet (baserat på en förbrukning på 150 m3/år). 

Föreslagen höjning är nödvändig för att möta de årliga ökade kostnaderna 

för driften av VA-anläggningarna avseende elkostnader, underhåll, och 

prisökningar på varor och tjänster, men framför allt för att klara de stora 

kommande investeringar och reinvesteringar som VA-enheten står inför. 

Det handlar om investering på Filipstads reningsverket för att klara 

utsläppskrav enligt tillstånd samt reinvestering av utsliten inkommande 

gallerdel och sandtvätt. På Flyfallet vattenverk behövs renovering av 

reservoarer och långsamfilter samt utökande av en filterdel för att kunna 

genomföra nämnda renoveringar och för att öka kapacitet, säkerhet och 

kvalitén på dricksvattnet. Arbetet med dubblering av råvattenledningen till 

Flyfallet behöver fortsätta. Utöver detta krävs fortsatt arbete med förnyelse 

av ledningsnätet för att minska inläckage i avloppsledningsnät, klara skyfall 

samt säkra dricksvattennätet. Totalt har detta beräknats till investeringar om 

155 miljoner kronor vilket ger en årlig ökad kapitalkostnad för VA på 5,5 

miljoner kronor (med 1.5 % ränta och 50 års avskrivningstid). 

Filipstads kommun är inte ensamt om detta. VA byggdes ut ungefär 

samtidigt i stora delar av landet och är idag också till stora delar uttjänt. 

Samtidigt ökar kraven på reningsverk vad gäller utsläppsnivåer och kraven 

på vattenverk vad gäller säkerhet och kapacitet. Branschorganisationen 

Svenskt vatten menar att VA-taxorna i Sveriges kommuner behöver i snitt 

fördubblas till år 2040 i dagens penningvärde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

Presentation  

VA-taxa 2023 

Azam Forsberg 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet skickas till 

VA-chefen 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Ökade inkomster VA 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 X 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Va-taxa 
 

TAXA 

för Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2008 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunfullmäktige och 

handhas under Teknikutskottet av Teknik och Service. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Filipstads kommun. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Filipstads kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor   Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell   Restauranger 

Hantverk  Småindustri 

Utbildning  Sjukvård 

 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 

ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 

påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-

punktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda.  

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)  

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 50 000 kronor om 62 500 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df, om 16 667 kronor om 20 833 kronor 

    

c) en avgift per lägenhet  

 om 20 000 kronor        25 000 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 16 667 kronor om 20 833 kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 

a) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 45 000 kronor om 56 250 kronor 

b) 

 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df om 15 000 kronor om 18 750 kronor 

c) 

 

en avgift per m2 tomtyta 

om 13 kronor om 16,25 kronor 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 15 000 kronor om 18 750 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 

a) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. 

Avgift enligt 6.1 b) reduceras för större fastighet. Reducerad avgift uttryckt i procent av full 

avgift framgår av följande tabell: 

_______________________________________________________________________   

Tomtyta   Reducerad avgift 

Delen   5 000-10 000 kvm  75% 

Delen 10 000-20 000 kvm  60% 

Delen 20 000-            kvm   50% 

 

6.4 Teknikutskottet kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 0 6.1 c) 70% 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c)  6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d)   100%  

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 

respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 

blivit högre. 
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8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 

om10 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 

merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 

av dagvattenbortledning om 3,00 kronor om 3,75 kronor 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i konsumentprisindex, 

KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 

inte oftare än en gång årligen. 

 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift enligt denna taxa betalas till Filipstads 

kommun inom tid som anges på fakturan. 

 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan skickas ett inkassokrav 

enligt 5 § inkassolagen, vilket medför en ytterligare kostnad samt dröjsmålsränta enligt 

kommunens rutiner, från den dag betalning skulle ha skett.  

 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
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bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Teknik och Service 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Teknik och Service 

bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta Teknik och 

Service överenskomna kostnader härför. 

 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och finner Teknik och Service skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 

bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

 

13.3 Finner Teknik och Service påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 1 570,55 kronor 1 963,19 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten 23,19 kronor 28,98 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-

fastighet och därmed jämställd fastighet 2 294,75 kronor 2 868,44 kronor 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 6% 4%- 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40%   60% -. - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

Teknik och Service bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 

150m3/lägenhet och år. 

 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 

ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 

närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Teknik och Service 

undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär 

det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Teknik och Service 

rätt att uppskatta förbrukningen. 
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Fastighetsägare som inte godtar Teknik och Service beslut efter genomförd undersökning 

eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  

 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren ersätta Teknik och Service för undersökningskostnaderna i enlighet 

med vad som framgår av § 18. 

 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt Teknik och Service medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 15 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten om 3,66 kronor om 4,57 kronor 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan Teknik och 

Service och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 6% 4% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 

 

 

 

 



 11 

§ 18  

Har Teknik och Service på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 

annan åtgärd vidtagits av Teknik och Service debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Uppsättning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Avstängning av vattentillförsel 600 kr 750 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 600 kr 750 kr 

Montering och demontering av  

strypbricka i vattenmätare 

600 kr 750 kr 

Undersökning av vattenmätare 840 kr 1050 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 600 kr 750 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får Teknik och Service 

i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) och 14.1 c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 

enligt beslut av Teknik och Service. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 

enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan skickas ett inkassokrav enligt 5 § 

inkassolagen, vilket medför en ytterligare kostnad samt dröjsmålsränta enligt kommunens 

rutiner, från den dag betalning skulle ha skett. 

 

Sker enligt Teknik och Service beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 

efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 

bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Teknik och Service skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får Teknik och Service i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 22 

Avgifter enligt § 14.1 b) är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i konsumentprisindex, 

KPI. När detta index ändras får Teknikutskottet reglera avgiftsbeloppet därefter, dock inte 

oftare än en gång årligen. 

 

Fasta avgifter 14.1 a) och 14.1 c) har Teknikutskottet rätt att ändra med maximalt 4 

procentenheter. Ändringen får ske tidigast 2010-01-01 och därefter inte oftare än en gång 

årligen 

 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 

16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Teknikutskottet beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 

 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: Oktober 2022

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2022 budget

Teknikutskott 64 47 17 77 30 77 0

Inköp 1 271 1 099 172 1 522 423 1 322 200

Bibliotek 4 148 4 056 92 4 994 938 4 994 0

IT-enhet 8 951 7 270 1 681 10 711 3 441 8 936 1 775

Kostenhet 20 033 20 608 -576 24 139 3 530 24 839 -700

Lokalvårdsenhet 12 051 11 836 216 14 404 2 568 14 204 200

Fastighetsenhet 36 575 38 528 -1 953 47 583 9 055 51 023 -3 440

Administration -619 -722 103 -765 -43 -815 50

Idrotts o Fritidsenhet 586 488 98 700 212 660 40

Gata-Park inkl skogsdrift 14 585 12 878 1 707 18 003 5 125 17 603 400

Total skattefinansierat 97 645 96 088 1 557 121 368 25 280 122 843 -1 475

Vatten o Avlopp 2 459 1 861 598 0 -1 861 800 -800

Renhållning 459 -1 494 1 953 0 1 494 -1 300 1 300

Total avgiftsfinansierat 2 918 367 2 551 0 -367 -500 500

Totalt Teknikutskott 100 563 96 455 4 108 121 368 24 913 122 343 -975

Diff mot budget -975

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 4 108 tkr (4 673 tkr)     Prognos = -975 tkr ( -1 070 tkr)

Budgetuppföljningen för Teknik och Service redovisar per oktober ett positivt utfall på 4 108 tkr. De större överskotten finns inom IT, Gata-Park och Renhållning. 

Underskott finns inom Fastighet och Kost. IT:s överskott avser lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat som en följd av den försenade bredbands-

investeringen och nedskrivning av inventarier. Gata-Park har överskott inom ett antal av sina verksamheter men främst inom underhåll av vägar, fordonsservice, 

GS personal och skogsdrift. Samtliga av Renhållningens verksamheter visar överskott. Underskottet på Fastighet har sin förklaring i de kraftigt höjda elpriserna 

och Kostenhetens underskott beror på höjda livsmedelspriser. På helår prognosticerar Fastighet ett underskott på -3 440 tkr och IT ett överskott på 1 775 tkr. 

För hela TU prognosticeras elkostnaderna medföra en negativ avvikelse på -4 865 tkr och livsmedelskostnaderna -1 000 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms

samtidigt medföra en positiv avvikelse på ca 3 000 tkr. 

Inköp

Avvikelse Utfall = 172 tkr (135 tkr)          Prognos = 200 tkr (200 tkr)

Enhetens överskott avser främst en positiv avvikelse på lön. På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 200 tkr på grund av minskad lönekostnad i 

samband med tjänstledighet. 

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 92 tkr (85 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Verksamhetens överskott avser främst mediainköp. På helår bedöms verksamheten följa budget. 

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 1 681 tkr (1 602 tkr)          Prognos = 1 775 tkr (1 700 tkr)

IT-enhetens positiva avvikelse avser huvudsakligen lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Detta är en följd av dels den fördröjda bredbandsutbyggnaden,

dels att nedskrivning gjordes av en del inventarier i föregående bokslut. Fortsatt hyresfritt stadsnät tills bredbandsutbyggnaden är klar. Samtidigt har enheten 

ökade kostnader för licenser och bredbandssamordning. Överskott på löner på grund av en resurs mindre under hösten, dock samtidigt till viss del ökade 

konsultkostnader som en följd av detta. 

Prognosen på helår är ett överskott på kapitaltjänstkostnader med 940 tkr för bredbandsinvesteringen och 735 tkr på grund av nedskrivningen. Hyresfritt

stadsnät liksom lönekostnader medför ett överskott, men tas till del ut av ökade kostnader för licenser och bredbandssamordning. Bredbandsutbyggnaden 

beräknas fortfarande till större delen färdigställas innan årets slut. 

Kostenhet

Avvikelse Utfall = -576 tkr (-372 tkr)          Prognos = -700 tkr (-620 tkr)

Kostenheten har en negativ avvikelse för livsmedel på ca -750 tkr, vilket till del vägs upp av positiva avvikelser för transport- och lönekostnader. Livsmedels- 

priserna har höjts med i snitt ca 9% från maj och med ytterligare 11% från september. En justering av föregående års transportkostnad medför en positiv  

avvikelse i år. Lönekostnaderna visar en positiv avvikelse som en följd av att verksamheten vid sjukskrivning endast satt in vikarier vid absoluta behov. På  

helår prognosticeras livsmedelskostnaderna medföra en negativ avvikelse på ca -1 000 tkr som en följd av de kraftigt ökade livsmedelspriserna. De positiva 

avvikelserna på transportkostnaden och lön medför att prognosen sätts till -700 tkr.

Lokalvård

Avvikelse Utfall = 216 tkr (291 tkr)          Prognos = 200 tkr (400 tkr)

Lokalvårdens positiva utfall avser högre intäkter än budgeterat, vilket vanligtvis brukar motsvaras av en högre vikariekostnad för att kunna utföra extra

städuppdrag. Till viss del har detta nu istället kunnat genomföras av ordinarie personal. En intäkt tillhörande föregående år har också fakturerats i år. 

På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 200 tkr på grund av högre intäkter och lägre vikariekostnad men med en negativ avvikelse på förbruknings-

material. Prognosen är försämrad sedan föregående månad främst på grund av att kostnaderna för förbrukningsmaterial blivit högre än först beräknat. Inköp 

av städutrustning har skett till den nya idrottshallen.



Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall =  - 1 953 tkr (- 1 725 tkr)          Prognos =  - 3 440 tkr (- 3 340 tkr)

Utfallet per oktober visar ett negativt utfall om - 1 953 tkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom el-kostnader till följd av ökade el-priser. På helår

prognosticeras ökade el-priser att generera ett negativt resultat om - 3 040 tkr. Därtill prognosticeras underhåll att generera ett negativt resultat om 

- 400 tkr på grund av avloppshaveri på Riddarnäset, åtgärder efter besiktning av idrottshallar samt akut hissreparation. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = 103 tkr (95 tkr)         Prognos = 50 tkr (50 tkr)

Följer i stort budget i utfall. På helår prognosticeras verksamheten medföra en positiv avvikelse på 50 tkr som en följd av att del av lönekostnader bokförts mot

projekt.

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall = 98 tkr (63 tkr)         Prognos = 40 tkr (40 tkr)

Enheten har en positiv avvikelse avseende förbrukningsinventarier, vilket på helår bedöms medföra en positiv avvikelse på 40 tkr. 

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 707 tkr (1 704 tkr)         Prognos = 400 tkr (400 tkr)

Enheten har positiva avvikelser inom främst underhåll av vägar, skogsdrift, fordonsservice och GS-personal samt en negativ avvikelse på 

vinterväghållningen och för drivmedel och el. Ytterligare kostnader väntas in för underhåll av vägar, dock kommer inte alla investeringar att hinna genomföras

varför kapitaltjänstkostnaderna bedöms medföra en positiv avvikelse på 300 tkr.

Skogsdriften visar ett överskott på 425 tkr. Kostnader för slåtter och röjning samt för underhållsgrusning kommer under hösten, men ett överskott på 

400 tkr prognosticeras. Fordonsservice har en positiv avvikelse på ca 400 tkr och avser högre interna intäkter än budgeterat, främst för lånebilar. Del av detta 

överskott kommer dock att försvinna då ett antal leasingkontrakt ska lösas in innan årsskiftet. Prognosen är att fordonsservice ska ge en positiv avvikelse på 

100 tkr. Vinterväghållningens underskott som just nu ligger på -225 tkr beror på den omfattande halkbekämpningen under vintern samt brist på 

halkbekämpningsmaterial. Vinterns halkbekämpning har också medfört att kostnaden för sandupptagningen har ökat. På helår prognosticeras 

vinterväghållningen medföra en negativ avvikelse på -250 tkr. Gatubelysningen har ökade kostnader på grund av de höjda elpriserna. På helår bedöms

gatubelysningen medföra en negativ avvikelse på -500 tkr, främst på grund av elpriserna men även då inköp av ljuskällor till LED kommer att ske för att sänka 

elförbrukningen framgent. Drivmedelskostnaderna prognosticeras ge en negativ avvikelse på -300 tkr. I övrigt bedöms GS personal ge en positiv avvikelse på 

250 tkr och kapitaltjänstkostnaderna för övriga investeringar 200 tkr. Parker/planteringar och sidoordnad verksamhet bedöms ge en positiv avvikelse på

vardera 100 tkr. 

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 598 tkr (803 tkr)         Prognos = -800 tkr (-800 tkr)

Negativ avvikelse finns för elkostnader på reningsverk, vattenverk och pumpstationer på grund av höga elpriser. Vattenverket har trots de höga

elkostnaderna en positiv avvikelse på grund av att lönekostnaderna, materialinköpen och reservdelsinköpen ligger lägre än budgeterat. 

Avloppsreningsverket har en negativ avvikelse som en följd dels av elkostnaderna, men även på grund av höjda priser för slamtransporter och 

slamhantering samt kemikalier. En lägre vattenförbrukning än budgeterat på avloppsreningsverket medför samtidigt en positiv avvikelse. 

En lägre investeringsnivå än budgeterat medför att kapitaltjänstkostnaderna visar överskott.  

På helår prognosticeras elkostnaderna medföra en negativ avvikelse på -1 475 tkr fördelat på avloppsreningsverk, vattenverk och pumpstationer. 

Avloppsreningsverket prognosticerar även negativa avvikelser på slamtransporter/slamhantering -725 tkr och kemikalier -200 tkr på grund av 

prishöjningar men en positiv avvikelse på VA kostnader 250 tkr på grund av lägre vattenförbrukning än budgeterat och på reservdelar 100 tkr. 

Vattenverket prognosticeras medföra positiva avvikelser för inköp av material 400 tkr och lönekostnader 250 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms 

samtidigt medföra en positiv avvikelse på 600 tkr. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 1 953 tkr (1 974 tkr)         Prognos = 1 300 tkr (900 tkr)

Samtliga verksamheter inom renhållningen visar positiva avvikelser. Inom administrationen finns överskott på kapitaltjänstkostnader på grund av fördröjd

leverans av sopbilar och på löner som en följd av en sjukskrivning. Inom sluttäckningen finns likaså ett överskott. Sluttäckningen fortsätter under året och 

kommande år. För närvarande är det främst administrativa kostnader som belastar sluttäckningen, varför stor del av det befintliga överskottet bedöms bestå 

resten av året. Inom behandling av avfall där driften av Långskogen ingår finns en positiv avvikelse för försäljning av skrot då skrotpriserna stigit. Även

intäkterna från företag som lämnar avfall på Långskogen har ökat. En positiv avvikelse finns även för transport/behandling av avfall. Egen avfallsinsamling har 

en positiv avvikelse på reservdelar för sopbilarna. Dessa medel kommer att nyttjas för åtgärder av besiktningsanmärkningar. Verksamheten har även en positiv 

avvikelse på hämtningsavgifterna, men en negativ avvikelse för drivmedel och lönekostnader

På helår bedöms administrationen medföra en positiv avvikelse för främst kapitaltjänstkostnader och lönekostnader på 500 tkr. Sluttäckningen bedöms 

medföra ett överskott på 300 tkr, då del av arbetet inte hinner genomföras under året. Behandling av avfall bedöms ge en positiv avvikelse på 600 tkr, 

huvudsakligen på grund av högre intäkter från skrotförsäljningen och från företagsavfall men även för behandling av avfall. Inom den egna avfallsinsamlingen

täcks underskott för drivmedelskostnader och löner till stor del upp av överskott på hämtningsavgifter. Prognos för den egna avfallsinsamlingen -100 tkr. 



 

 
 

 
 
Teknik och service 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-02 

 

Diarienummer 

KS 2022-000116 
 

 

 

  

 

Budgetuppföljning TU oktober 2022  

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta  

att godkänna budgetuppföljningen per oktober 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen för Teknik och Service redovisar per oktober ett 

positivt utfall på cirka 4 100 tkr. De större överskotten finns inom IT, Gata-

Park och Renhållning. 

Underskott finns inom Fastighet och Kost. IT:s överskott avser lägre 

kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Gata-Park har överskott inom ett antal 

av sina verksamheter och Renhållningen visar överskott på samtliga 

verksamheter. Underskottet på Fastighet har sin förklaring i de kraftigt höjda 

elpriserna och Kostenhetens underskott beror på höjda livsmedelspriser. 

På helår prognostiserar Fastighet ett underskott på -3 440 tkr och IT ett 

överskott på 1 775 tkr. För hela TU prognostiseras elkostnaderna medföra en 

negativ avvikelse på -4 865 tkr och livsmedelskostnaderna -1 000 tkr. 

Kapitaltjänstkostnaderna bedöms samtidigt medföra en positiv avvikelse på 

cirka 3 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-02 

Förslag till budgetuppföljning 

Azam Forsberg 

Förvaltningschef Teknik & Service 

Christina Angberg  

Förvaltningsekonom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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1(3) 

Datum 

2022-10-24 

 

Diarienummer 

KS 2022-000248 
 

 

 

  

 

Grönt kort Långskogen 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta 

att systemet Grönt kort införs på Långskogens ÅVC till kostnaden 800 tkr 

och att investeringsmedel tas från projektet ”Mindre ej spec” i 

investeringsbudgeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Grönt kort innebär att kunder, efter godkänd utbildning, kan besöka 

återvinningscentralen utanför bemannade öppettider. På så vis ökar 

tillgängligheten till återvinningscentralen på ett kostnadseffektivt sätt.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Presentation 

Ärendet 

En viktig fråga för många kommuner är hur tillgängligheten utanför 

ordinarie öppettider till återvinningscentraler kan öka på ett kostnadseffektivt 

sätt.  

Sedan 2014 finns det flera kommuner som erbjuder besök på 

återvinningscentraler utanför ordinarie öppettider och då centralen är 

obemannad. De största anledningarna till att kommunerna har infört 

obemannade besökstider är för att: 

 Höja servicenivån genom att öka tillgängligheten, och  

 få ett jämnare kund- och avfallsflöde på centralerna genom att sprida 

ut besöken. 

För uppstart krävs det en investering i form av förberedande arbete för 

implementering av bom alternativt en grind, körkortsanpassad kortterminal 

för inpassering och kameraövervakning. Även en förnyelse av befintligt ljus 

rekommenderas.  

Driftpersonalens arbetssätt på ÅVC samt dess bemanning kan även i viss 

mån behöva förändras vid införande.  

Utöver detta är utbildning en central del av konceptet för användning av 

grönt kort. Denna utbildning kan hållas digitalt eller på plats. 
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Utbildningen innehåller ofta en genomgång av sorteringskrav, 

säkerhetsaspekter och hur kunderna ska bete sig på återvinningscentralen. 

Flera kommuner anser att en positiv effekt från utbildningarna är att 

kunderna har blivit mer engagerade och fått ökad förståelse för sortering av 

avfall. 

Utbildning ses som en nödvändighet för insamling av farligt avfall på 

obemannade tider.  

Efter godkänd utbildning kan kunden registrera sitt körkort i en kortterminal 

vid bommen eller aktivera en app och det kameraövervakade besöket 

registreras då i en databas. Kameraövervakningen syftar också till att 

övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver 

snöröjas.  

Resultat 

Tjänsten är vanligtvis populär och uppskattad bland besökarna men även för 

kommunen som organisation då servicegraden för kommuninvånare ökar, 

utsortering främjas och människors egenmakt ökar. 

Vissa säkerhetsaspekter är viktiga att ta hänsyn till. Risker som aktörer har 

tagit hänsyn till är bland annat strömavbrott och att besökare blir inlåsta, att 

obehöriga tar sig in via andras inpassering, insamling av farligt avfall, 

personskador etc.  Ett kamerasystem med inspelning rekommenderas för att 

kunna följa upp felsortering och andra oönskade beteenden. Detta medför 

även att det går att ta bort förtrodda individer med grönt kort vid regelbrott.  

Offererat är IT-systemet och utrustning såsom kortläsare, grind/bom, 

kamera, utbildning, rörelsesensorer. Utöver detta tillkommer kostnader för 

förberedandet av mark innan installationen kan genomföras. 

Totalt beräknas kostnaden uppgå till 800 tkr. 

Azam Forsberg 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet skickas till 

Renhållningschefen 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Åtgärden ökar kollektivets investeringskostnader 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

X 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Projektstart Persberg vattenverk 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta 

att projektet Persbergs Vattenverk om 830 tkr startar enligt 

investeringsplanen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsmedlen är avsedda till nydragning av spolavloppet i 

vattenproduktionen. Nuvarande avlopp består av två delar där den ena är 

underdimensionerad och den andra har rasat samman. Detta leder till att 

vattnet i verket inte hinner rinna undan utan stiger upp över invallningen och 

skadar väggen. Väggen behöver återställas och flagnade ytskikt på golv i 

filterdel åtgärdas, detta gäller även i doseringsrum och kolsyrerum. 

Kemikalier i produktionen är ej invallade och behållare planeras bytas ut till 

dubbelmantlade. Slutligen installeras en tempererad ögondusch vid 

kemikaliehanteringen.  

I investeringsramen finns 830 tkr till beskrivna åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Azam Forsberg 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet skickas till 

VA-chefen 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Ökade investeringskostnader för VA 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

X 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

  

 

 

 



 

 
 

 
 
Teknik och service 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-24 

 

Diarienummer 

KS 2022-000250 
 

 

 

  

 

Projektstart yttre verk lokaler Nykroppa ARV 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta 

att projektet Yttre verk lokaler startar enligt investeringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

I investeringsbudgeten finns 250 tkr som är avsedda till lokalåtgärder i 

Nykroppa reningsverk 2022.  

I verket finns en äldre cistern innehållande reningskemikalier som ej används 

idag. Mellan cistern och tak sker inläckage av regnvatten. Projektet innebär 

att tömma cisternen, montera ner den och återställa tak. Budgeterade medel 

beräknas vara tillräckliga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Azam Forsberg 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet skickas till 

VA-chefen 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Ökade investeringskostnader för VA hanteras inom 

nuvarande investeringsbudget. 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 X 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Rivning på fastigheten Östra Filipstad 1:1 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta  

att riva byggnaderna på fastigheten Östra Filipstad 1:1 samt att uppdra till 

kommundirektören att utreda finansiering av framtida rivning 

att uppdra till fastighetsavdelningen att påbörja upphandling av 

rivningsentreprenör 

att besluta att genomföra projektet enligt nedan föreslagen plan. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten föreslår att rivning bör ske av byggnaden på fastigheten 

Östra Filipstad 1:1. 

 

Förslagsvis delas projektet upp i 2 etapper varav första etappen genomförs 

per omgående. Genomförandet är det mest kostnadseffektiva och 

tidseffektiva möjliga.  

 

I första etappen töms huset på lös egendom som möbler, inredning med 

mera. Parallellt med detta sker en miljöinventering med befintlig 

ramavtalsentreprenör genom provtagning och kartläggning av miljöfarligt 

avfall, till exempel asbest, PCB med mera. Detta möjliggör att på ett bättre 

sätt beräkna slutkostandsprognosen för en framtida rivning (etapp 2). Under 

etapp 1 påbörjas upphandling av rivningsentreprenör med målet att ha en 

färdig upphandling under kvartal 1, 2023. 

 

Parallellt med miljöinventeringen under etapp 1 kommer en ansökan till 

Länsstyrelsen göras angående rivningsmassornas lämplighet att användas till 

sluttäckningen på Långskogen.  

 

Kostnadsberäkningen för etapp 1 är uppskattade till 300 000 kronor och 

finansieras genom tidigare beslutade medel för investeringsutredningar. 

Kostnadsberäkning för etapp 2 presenteras vid senare tillfälle och i samband 

med upphandlingens genomförandefas och hur planerade transporter, 

miljöinventering utfallit. Rivningsåtgärden kräver rivningslov som vid 

lämplig tidpunkt kommer sökas hos miljö- och byggnadsnämnden. 
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Bakgrund 

Filipstads kommun har via exekutiv auktion inköpt fastigheten Östra 

Filipstad 1:1 (s.k Hotell John). Fastigheten är centralt placerad i Filipstad 

mot sjön Daglösen.  

 

Fastigheten har en totalyta på cirka 8 600 kvadratmeter med en byggnad, 

grönytor och parkeringsyta. I byggnaden har det bedrivits hotell- och 

restaurangverksamhet i enlighet med detaljplanen. Hotellets byggår är tidigt 

70-tal med en totalyta på 2 390 kvadratmeter med restaurangdel, 47 

uthyrningsrum samt en äldre spaavdelning.  

 

Byggnaden är i mycket dåligt skick med tydliga fuktskador, indikativa 

mögelskador med mera. Huset har stått tomt en tid utan värme och el. Brist 

på periodiskt underhåll är påtagligt och byggnaden bedöms vara bortom 

rimlig räddning ur ett ekonomiskt perspektiv. Värderingsunderlag som är 

framtaget till försäljningen genom Kronofogdemyndigheten visar på ett 

behov på renovering till en uppskattad kostnad om 8 miljoner kronor. Detta 

underlag skulle rendera i en kvadratmeterkostnad på renovering om endast 

3350 kr/kvm. Fastighetsenheten gör bedömningen att det är bortom rimligt 

tvivel att en renovering kan ske för den kvadratmeterkostnaden. Tidigare 

projekt visar på betydligt högre kvadratmeterpris. 

 

Genomförande 

Etapp 1 - 2022-11-15 – 2023-03-15 

Etapp 2 - Möjlig genomförande av rivning under senare delen av 2023. 

 

Per Green 

Fastighetschef 

Ronny Greus 

Projektledare/energiingenjör 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Fastighetsenheten 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera:  

Rivningskostnader 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 X 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Sammanträdesdagar för teknikutskottet 2023 

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås att år 2023 sammanträda klockan 13:30 följande 

datum: 

6 februari  

7 mars 

17 april 

8 maj 

7 juni 

11 september 

9 oktober 

13 november 

4 december 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens teknikutskott har att fastställa sammanträdestider för år 

2022. Teknikutskottet har i regel nio till tio möten per år. I förslaget är 

månaderna januari, juli och augusti sammanträdesfria.  

Föreliggande förslag till mötesdagar har utformats för att säkerställa 

ärendeflödet mellan kommunens olika beslutsorgan.  

Samtliga föreslagna datum infaller på veckodagen måndag, utom i mars 

månad då mötet föreslås hållas på en tisdag och juni månad då sammanträdet 

föreslås ske på en onsdag. 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse 1 november 2022 

Nicole Lindberg 

Sekreterare 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens samtliga nämnder 



S  1 Nyårsdagen O  1 O  1 L  1 M  1 Första maj 18  T  1

M  2 1  T  2 T  2 S  2 T  2 BB ramar F  2

T  3 SOC val till IU F  3 F  3 M  3 BB 14  O  3 L  3

O  4 L  4 L  4 T  4 T  4 S  4

T  5 Trettondagsafton S  5 S  5 O  5 F  5 M  5 Klämdag 23 

F  6 Trettondedag jul M  6 AU+TU 1 bokslutsbered6  M  6 BB 10  T  6 Skärtorsdagen - kort dag L  6 T  6 Sveriges nationaldag

L  7 T  7 Filipstadsbostäder T  7 AU+TU årsred F  7 Långfredagen S  7 O  7 AU+TU

S  8 O  8 O  8 RF/RS L  8 Påskafton M  8 AU+TU ek plan 19  T  8

M  9 2  T  9 KF T  9 KF S  9 Påskdagen T  9 F  9 Skolavslutning Filipstad

T 10 F 10 F 10 M 10 Annandag påsk 15  O 10 L 10

O 11 L 11 L 11 T 11 T 11 SOC ek plan S 11

T 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 MOB 24 

F 13 M 13 MOB 7  M 13 MOB årsred 11  T 13 L 13 T 13 BUN + Filipstadsbost

L 14 T 14 BUN T 14 BUN årsred F 14 S 14 O 14 RF/RS

S 15 O 15 O 15 KFU årsred L 15 M 15 MOB ek plan 20  T 15 KF ek plan

M 16 3  T 16 SOC T 16 SOC årsred S 16 T 16 BUN ek plan + KF F 16 KFU

T 17 BUN F 17 F 17 M 17 AU+TU 16  O 17 Kort dag L 17

O 18 KS val till utskott L 18 L 18 T 18 BUN T 18 Kristi himmelsfärdsdag S 18

T 19 SOC S 19 S 19 O 19 RF/RS F 19 Klämdag M 19 SOC 25 

F 20 M 20 8  M 20 12  T 20 SOC + KF årsred L 20 T 20 RF/RS

L 21 T 21 RF/RS T 21 Filipstadsbostäder F 21 S 21 O 21 KS

S 22 O 22 KS + KFU O 22 L 22 M 22 21  T 22

M 23 4  T 23 T 23 S 23 T 23 KFU ek plan F 23 Midsommarafton

T 24 RF/RS F 24 F 24 M 24 MOB 17  O 24 L 24 Midsommardagen

O 25 L 25 L 25 T 25 RF/RS T 25 S 25

T 26 S 26 S 26 O 26 KS + KFU F 26 M 26 26 

F 27 M 27 9  M 27 13  T 27 L 27 Pingstafton T 27

L 28 T 28 T 28 RF/RS F 28 S 28 Pingstdagen O 28

S 29 O 29 KS årsred L 29 M 29 22  T 29

M 30 5  T 30 S 30 Valborgsmässoafton T 30 RF/RS F 30

T 31 F 31 O 31 KS ek plan

Januari 2023 Februari 2023 Mars 2023 April 2023 Maj 2023 Juni 2023



L  1 T  1 F  1 S  1 O  1 F  1

S  2 O  2 L  2 M  2 40  T  2 L  2

M  3 27  T  3 S  3 T  3 F  3 Alla helgons afton S  3

T  4 F  4 M  4 36  O  4 L  4 Alla helgons dag M  4 AU+TU 49 

O  5 L  5 T  5 Filipstadsbostäder T  5 S  5 T  5 Filipstadsbostäder

T  6 S  6 O  6 F  6 M  6 45  O  6 KFU budgetfördeln

F  7 M  7 32  T  7 L  7 T  7 T  7

L  8 T  8 F  8 S  8 O  8 F  8

S  9 O  9 L  9 M  9 AU+TU ek plan 41  T  9 L  9

M 10 28  T 10 S 10 T 10 F 10 S 10

T 11 F 11 M 11 AU + TU delår 37  O 11 KFU ek plan L 11 M 11 MOB budgetfördeln50 

O 12 L 12 T 12 BUN delår T 12 SOC ek plan S 12 T 12 BUN budgetfördeln

T 13 S 13 O 13 KFU delår F 13 M 13 AU+TU 46  O 13 RF/RS

F 14 M 14 MOB 33  T 14 SOC delår L 14 T 14 T 14 SOC bud.för. + KF

L 15 T 15 F 15 S 15 O 15 F 15

S 16 O 16 L 16 M 16 MOB ek plan 42  T 16 KF ek plan L 16

M 17 29  T 17 S 17 T 17 RF/RS F 17 S 17

T 18 F 18 M 18 MOB delår 38  O 18 BUN ek plan L 18 M 18 51 

O 19 L 19 T 19 T 19 KF delår S 19 T 19 RF/RS

T 20 S 20 O 20 RF/RS F 20 M 20 MOB 47  O 20 KS

F 21 M 21 34  T 21 KF L 21 T 21 RF/RS T 21

L 22 T 22 BUN F 22 S 22 O 22 BUN F 22

S 23 O 23 L 23 M 23 43  T 23 SOC L 23

M 24 30  T 24 SOC S 24 T 24 Filipstadsbostäder F 24 S 24 Julafton

T 25 F 25 M 25 BB 39  O 25 RF/RS L 25 M 25 Juldagen 52 

O 26 L 26 T 26 RF/RS T 26 S 26 T 26 Annandag jul

T 27 S 27 O 27 KS delår F 27 M 27 AU + TU 48  O 27

F 28 M 28 35  T 28 L 28 T 28 T 28

L 29 T 29 RF/RS F 29 S 29 O 29 KS F 29

S 30 O 30 KS L 30 M 30 KS ek plan 44  T 30 L 30

M 31 31  T 31 T 31 S 31 Nyårsafton

November 2023 December 2023Juli 2023 Augusti 2023 September 2023 Oktober 2023
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Anmälningsärenden  

Förslag till beslut 

Teknikutskottet föreslås besluta  

att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nedan anmäls senast fattade delegeringsbeslut inom teknikutskottets 

ansvarsområde. 

 

Trafiknämndsärenden: 

KS 2022/ 59 Trafikföreskrift 27 november i samband med skyltsöndag och 

tomteparad 

KS 2022/ 59 Trafikföreskrift 11 december i samband med julmarknad 

Ärendet 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 §§ får nämnders beslutanderätt 

delegeras. Delegering innebär att nämnden överlåter sin befogenhet att fatta 

beslut till någon annan. Den som ges beslutanderätt kallas delegat. Ett 

delegeringsbeslut som fattats på en nämnds vägnar har samma rättsverkan 

och kan överklagas på samma sätt som om beslutet skulle fattats av 

nämnden. Nämnden får inte ändra delegatens beslut. Syftet med delegering 

är att avlasta nämnden ärenden, att göra beslutsvägar kortare och att 

möjliggöra snabbare handläggning. Beslut som fattats på delegation ska 

anmälas till nämnden. 

Nicole Lindberg  

Nämndsekreterare 

 


