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Årsbokslut 2021 

 

Förslag till beslut 

Att föreslå Teknikutskottet besluta godkänna årsbokslutet 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat årsbokslut för teknikutskottet.  
 
Årsbokslutet för 2021 visar ett överskott med 2 116 tkr. De flesta 
enheter redovisar positiva utfall. De större överskotten på den 
skattefinansierade delen finns främst på IT, Kost och Administration.  
IT:s överskott avser lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på 
grund av en försenad bredbandsinvestering. Kost har ett överskott på 
livsmedelsbudgeten på grund av färre antal tillagade portioner under 
året och Administration har ett överskott främst på grund av att del av 
lön bokförts mot projekt. Den avgiftsfinansierade delen följer i stort 
budget.  
 
I delårsrapporten finns också en redogörelse för måluppfyllelse för 
beslutade mål 2021, kommentarer till årets viktigaste händelser och 
framtid samt nyckeltal för verksamheterna.  
 

Beslutsunderlag 

Bifogat förslag till Årsbokslut 2021. 

 

Inge Nilsson-Piehl 
Teknisk chef 

Christina Angberg 
Förvaltningsekonom TU 

 

 



  

 

  

Teknikutskottet 
 

 

 

Verksamhet          Kostnader            Intäkter

Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Budget-

avv.

Teknikutskott -32 -90 0 0 -32 -90 -58

Inköpsenhet -1 548 -1 378 0 0 -1 548 -1 378 170

Biblioteksenhet -5 367 -5 237 433 514 -4 934 -4 722 212

IT-enhet -11 027 -10 333 1 094 1 107 -9 933 -9 226 707

Kostenhet -25 126 -24 799 1 232 1 366 -23 894 -23 434 461

Lokalvårdsenhet -15 583 -15 958 1 019 1 422 -14 564 -14 535 29

Fastighetsenhet -63 849 -65 728 24 104 26 062 -39 745 -39 666 79

Administration TK -1 397 -1 072 2 184 2 331 787 1 259 472

Idrotts- och fritidsenhet 0 -964 0 616 0 -348 -348

Gata/parkenhet -37 411 -40 132 19 617 22 732 -17 794 -17 400 394

Netto Skattefinans -161 340 -165 690 49 683 56 150 -111 657 -109 541 2 116

Avgiftsfin. verksamhet -47 565 -48 921 47 565 48 921 0 0 0

Totalt -208 905 -214 611 97 248 105 071 -111 657 -109 541 2 116

Netto

 
 

 

------Teknikutskott---------------------------- 
 
Kommentarer till årets resultat 

 
Teknikutskottet redovisar ett överskott med 2 116 tkr. De 
flesta enheter redovisar positiva utfall. De större 
överskotten på den skattefinansierade delen finns främst 
på IT, Kost och Administration. IT:s överskott avser lägre 
kapitaltjänstkostnader än budgeterat på grund av en 
försenad bredbandsinvestering. Kost har ett överskott på 
livsmedelsbudgeten på grund av färre antal tillagade 
portioner under året och Administration har ett överskott 
främst på grund av att del av lön bokförts mot projekt.   
Den avgiftsfinansierade delen följer i stort budget.  

 

Skattefinansierad verksamhet 
Inköpsenhet 
Inköpsenheten redovisar ett överskott på 170 tkr. Den 
främsta orsaken till detta är att del av lönekostnader som 
budgeterats mot enheten i stället har bokförts mot ett 
projekt. Förändrade försäkringskostnader påverkar 
likaså.  
 
Biblioteksenhet 
Biblioteksenheten redovisar ett överskott på cirka 200 tkr. 
På grund av den pågående coronapandemin har inte 
budgeterade arrangemang kunnat genomföras i den 
omfattning som var planerat, vilket medfört ett överskott. 

En annan anledning till den positiva avvikelsen är ej 
budgeterade intäkter från arbetsförmedlingen. Även 
arkivet visar ett visst överskott då kostnaden för hyra till 
Värmlandsarkiv blev något lägre än beräknat. 
 
IT-enhet 
IT-enheten redovisar ett överskott på cirka 700 tkr. På 
grund av försenad utbyggnad av fiber på landsbygden är 
det ett överskott vad gäller kapitaltjänstkostnad för 
bredbandsanläggningen. Enheten har även haft en 
långtidssjukskrivning under året, vilket bidragit till en 
lägre lönekostnad än budgeterat. 
 
Kostenhet 
Verksamheten redovisar ett överskott på cirka 460 tkr. 
Överskottet avser främst lägre livsmedelskostnader än 
budgeterat. Orsaken är att färre elever ätit skollunch på 
grund av coronapandemin men även att elevantalet 
sjunkit. Enheten har även en positiv avvikelse på intäkter 
på grund av ersättning från Försäkringskassan för 
sjuklöner. Personalkostnaderna visar ett underskott 
främst på grund av personalförändringar och 
sjukskrivningar. Enheten har dock arbetat för att förbättra 
arbetsmiljön och därmed minska sjukfrånvaron. 
Verksamheten har fortsatt kunnat flytta om personal inom 
den egna organisationen, vilket har medfört lägre 
vikariekostnader än vad som annars hade varit fallet.  
 
 



  

 

  

Lokalvårdsenhet  
Lokalvårdsenheten följer i stort budget. Verksamheten 
har ett överskott på löner främst på grund av att enheten 
har, genom ändring i verksamheten och effektivisering, 
minskat med en tjänst. Samtidigt ligger inköpen av 
förbrukningsmaterial i form av bland annat 
pappershanddukar och handsprit över budget som en 
följd av coronapandemin.  
 
Fastighetsenhet 
Fastighetenheten redovisar ett positivt resultat om cirka 
80 tkr. Det positiva resultatet består främst av högre 
intäkt för markförsäljning och högre intäkt för 
spårkortsförsäljning på Kalhyttan än förväntat. Därtill har 
reglering och återbetalning av tidigare felfakturering 
avseende vattenkostnader för en fastighet skett. 
Negativa avvikelser finns främst inom vattenskador på 
Ferlinhallen och Åsenskolan samt av minskad försäljning 
av tjänst till Filipstadsbostäder.  

 
Teknisk administration 
Enheten redovisar ett överskott på cirka 470 tkr. Den 
främsta orsaken till detta är att del av lönekostnader som 
budgeterats mot enheten i stället har bokförts mot ett 
projekt. Utöver det påverkar den statliga Covid-
ersättningen som utbetalats i år men som avser 
december 2020 och att pandemin medfört att kurser och 
resor ställts in.   
 
Idrott och fritidsenhet 
Idrotts- och fritidsenheten redovisar ett underskott på 
cirka -350 tkr. Orsaken till underskottet är en minskad 
projektfinansiering. Resultatet blev sämre än vad som 
tidigare prognosticerats då en lägre andel av 
lönekostnaderna kunnat bokföras mot projekt än vad som 
var planerat.   
 
Gata-Parkenhet 
Gata-Park redovisar ett överskott på cirka 400 tkr. Det 
positiva utfallet avser främst GS-personal då mer arbete 
utförts mot andra verksamheter och projekt än 
budgeterat. Även skogsdriften ger ett positivt resultat på 
grund av att de planerade avverkningarna gett ett större 
netto än budgeterat. Verksamheter som visar negativt 
utfall är renhållning, parker och planteringar, sidoordnad 
verksamhet och fordonsservice. Det negativa resultatet 
på fordonservice avser inte själva driften utan att ett antal 
leasingbilar har lösts in under året.   
 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Vatten- och avloppsverksamhet 
VA redovisar ett mindre överskott om cirka 30 tkr. 
Resultatet har bokförts som en regleringspost mot 
Filipstads kommun för att resultatet inte ska påverka det 
skattefinansierade kommunala resultatet. Det positiva 
resultatet är en liten budgetavvikelse. Inom VA:s olika 
verksamheter finns större budgetavvikelser såsom 
underskott inom distribution, pumpstation och 
spillvattenledning till följd av årets många avloppsstopp, 
översvämningar och vattenläckor. Denna negativa 
avvikelse balanseras dock dels upp av överskott på 

slamhanteringen där mottagning till viss del kunde ske 
internt på deponi, dels av överskott inom kapitalkostnad 
då investeringsgraden varit lägre än budgeterat.  
 
Renhållningsverksamhet 
Renhållningen redovisar ett överskott om cirka 150 tkr. 
Resultatet har bokförts som en regleringspost mot 
Filipstads kommun för att resultatet inte ska påverka det 
skattefinansierade kommunala resultatet. Inom 
Renhållningen finns ett överskott av intäkter på ÅVC 
samt sophämtning samtidigt som det finns ett underskott 
inom sluttäckning samt inom behandling och transporter 
av avfall. I övrigt är det mindre budgetavvikelser.  

 
 

Mål  - Måluppfyllelse 
 

Skattefinansierad verksamhet 
• Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- 

och arbetsort. 
Måluppfyllelse: 
Några exempel är: 

- exploatering av nya bostadsområdet Finnshyttan 

- påbörjat byggande av ny simhall 

- byggande av ny F-3 skola 

- byggande av nytt äldreboende Fridensborg 

- renovering av Lekohuset och parkering i centrum 

- påbörjat processen med byggande av 

biogasanläggning i anslutning till reningsverket 

- arbetet för en fortsatt utbyggnad av bredband i vår 

kommun 

- nya cykelbanor för att säkerställa en trygg väg till 

skolorna 

 

• Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar 

nivå.  

Måluppfyllelse: 
Samtliga enheter arbetar kontinuerligt för att hitta mer 
kostnadseffektiva lösningar. 
Energieffektiviseringsarbetet är en del i detta. Arbetet 
med att utbilda våra beställare för att säkerställa att 
avtalsenliga varor och tjänster handlas och beställs 
en annan.  

 

• Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler 

för att minska kommunens hyreskostnader och 

effektivisera lokalanvändandet i kommunen.  

Måluppfyllelse:   
Fastighetsenheten har bidragit aktivt till att gå från 
externt förhyrda verksamhetslokaler till interna lokaler 
genom att renovera, bygga och färdigställa samt att 
optimera befintliga lokaler ur ett 
verksamhetsperspektiv. Fastighetsenheten arbetar 
fortlöpande med att eventuellt avyttra och/eller 
försälja de fastigheter som inte ryms inom 
kärnområdet för kommunen och som inte inrymmer 
kommunal verksamhet. Uthyrning av Riddarnäset till 
Värmland läns vårdförbund har skett under året. 
 
 



  

 

  

• Vårda och underhålla kommunens fastigheter och 

andra tillgångar väl. 
Måluppfyllelse: 
Fastighetsenheten har jobbat löpande under året 
med målet att ”ligga steget före”, det vill säga att 
förebygga underhåll i den mån det går samt åtgärda 
fel och brister innan det blir felanmälningar genom 
enhetens felanmälningssystem.  
Enheten jobbar aktivt med att öka kompetensen i 
beställarledet för att maximera utfallet av beställda 
underhållsåtgärder.  
 

• Fortsätta med energibesparande åtgärder för att 

sänka kostnadsnivån samt att minska användningen 

av fossila bränslen. 

Måluppfyllelse: 
Fastighetsenheten har löpande jobbat med 
energibesparande åtgärder såsom injusteringar, 
ventilbyten, övervakning med mera. Inom kommunen 
finns nu endast en byggnad som värms med olja som 
primärval. Det finns ytterligare fastigheter som 
använder fossila bränslen vid så kallad 
spetsuppvärmning. Utvärdering av möjlig placering 
av solceller sker löpande vid renoveringsarbeten av 
tak, bland annat har solceller installerats på 
Strandvägskökets tak.  

 

Administration: 

• Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre 

avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt 

samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med 

andra upphandlande myndigheter. 

Måluppfyllelse: 
Enheten fortsätter att arbeta mot högre avtalstrohet 
genom interna utbildningar. Samverkan och 
erfarenhetsutbyte sker på olika nivåer med andra 
Värmlandskommuner. Inköpsenheten samverkar 
också nära med Karlskoga kommun vad gäller 
mentorskap. Kommunen nyttjar nationella 
inköpscentralers avtal, bland annat ADDA och 
Kammarkollegiet.   
 

• Biblioteksenheten ska arbeta utifrån de av KF  

 fastställda biblioteks- och kulturplanerna.   
Måluppfyllelse: 
Arbeten bedrivs enligt plan.  
 

• 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. 

Måluppfyllelse: 
- Utbyggnaden av bredband på Filipstads landsbygd 

fortsätter med hjälp av IP Only. Den nya uppdaterade 
planen säger att hela kommunens landsbygd ska 
vara utbyggd till mitten av 2022. Detta möjliggör 
bland annat leverans av välfärdstjänster på 
landsbygden. 

- Kontinuerligt samarbete inom området IT och 
Telefoni sker via IT nätverk i Värmland.   

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Vatten- och avloppsverksamhet 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.  
Måluppfyllelse: 

Dricksvattnet är av god kvalitet. Inga vattenanalyser 

visar otjänligt och 15 prov har visat tjänligt med 

anmärkning. 

 

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Måluppfyllelse: 

Avloppsreningsverket i Filipstads tätort har tidigare 

haft problem med höga halter fosfor och BOD7 på 

utgående vatten. Under 2020 genomfördes flera 

förändringar med bra resultat, men under 2021 har 

värden på utgående vatten återigen gått uppåt och 

villkorsgränser överskrids. Reningsverket klarar inte 

sina utsläppsnivåer på helår. De fem mindre yttre 

reningsverken fungerar bra. 

 

• Dagvatten ska tas om hand och avledas på 

lämpligaste sätt. 

Måluppfyllelse: 

Dagvattenhanteringen har fungerat bra historiskt. De 

senaste åren har dock skyfall lett till flertalet 

översvämningar i bostäder och lokaler. En del av 

dessa har orsakats direkt av regnet och en del av 

överfulla ledningar där vattnet gått baklänges.  

 

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

VA-planen är färdigställd. 

 

Renhållningsverksamhet 

• Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna 

inte ska öka och att det avfall som uppstår ska 

omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling.  

Måluppfyllelse: 
Avfall som går till förbränning minskar för varje år till 
förmån för återvinning och återbruk. Brännbart från 
hushåll (ÅVC och kärlavfall) har minskat med 33 % 
de sista 11 åren, men ingen skillnad ses mellan 2020 
och 2021.   

 

• Insamlingssystemet ska präglas av bra service, 

säkerhet och god arbetsmiljö.  
Måluppfyllelse: 
I det stora hela fungerar systemet väl med få 
kundklagomål och en god arbetsmiljö med bra 
utrustning och fordon. 

 

• Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd 

avfallsplan.  

Måluppfyllelse: 
Arbetet bedrivs enligt plan. 

 
 



  

 

  

Mål till TU 
 

Skattefinansierad verksamhet 
Inköpsenhet 

Inköpsenheten skall verka för högre avtalstrohet, ökad 

dialog internt och externt samt samverkan med andra 

kommuner.  

Måluppfyllelse: 

Enheten fortsätter att arbeta mot högre avtalstrohet 
genom interna utbildningar. Samverkan och 
erfarenhetsutbyte sker på olika nivåer med andra 
Värmlandskommuner. Inköpsenheten samverkar också 
nära med Karlskoga kommun vad gäller mentorskap. 
Kommunen nyttjar nationella inköpscentralers avtal, 
bland annat ADDA och Kammarkollegiet.  
 

Biblioteksenhet 

Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och 

tillgänglig mötesplats för alla.  

Fortsatt och utökat samarbete med övriga bibliotek i 

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

därigenom åstadkomma en bättre service för 

kommuninvånarna i Filipstad.  

Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade. 

Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första 

hand grundskoleelever. Målsättningen 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. 

Måluppfyllelse: 

Samarbetet inom bibliotek Värmland fortsätter, så även 

arbetet gentemot äldre och funktionshindrade. Arbetet 

med lässtimulering, mångfald och integration är en 

pågående process. 

Coronapandemin har naturligtvis även påverkat 

bibliotekets verksamhet. Biblioteket har under denna tid 

inte kunnat vara en tillgänglig mötesplats. Arbetet med 

bokprat och klassbesök har under pandemin legat på en 

icke existerande nivå. Möjligheten att kunna genomföra 

arrangemang har varit begränsad men ett fåtal 

evenemang kunde genomföras under året.  

Enheten blev tvungen att i mångt och mycket ställa om 

sitt arbetssätt. Boken kommer-servicen har utökats till att 

gälla 70+ och riskgrupper och verksamheten började 

även med Take Away - avhämtning av beställda böcker 

för de som vill. Under året har vissa restriktioner införts 

för besök på biblioteket, vilket påverkat både utlånings- 

och besökssiffror.  

 

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.  

 Måluppfyllelse: 

- Införandet av Office 365 har fortsatt och all personal 

är nu migrerad till Office 365. 

- Stödet för distansarbete i samband med pandemin 

har varit huvudfokus under året och de flesta har nu 

en väl fungerande IT- och telefonimiljö i sin 

distansarbetsplats. Även IT-enheten själv kan utföra 

de flesta arbetsuppgifterna på distans. 

- IT rådet för digital utveckling träffas cirka varannan 

månad där samordning diskuteras samt information 

sprids. 

 

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. 

Måluppfyllelse: 

Mätningen av matsvinnet har kommit in i en andra fas då 

vågar håller på att installeras i förskoleköken och 

samtliga kök har anslutits till ett datasystem, Hantera, där 

medarbetare uppger svinn varje dag.  

 

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.  

Måluppfyllelse: 

Lokalvårdsenheten arbetar fortlöpande med att höja 

kvalitetsnivån på det periodiska underhållsarbetet genom 

att fler dagliga kontroller utförs för att uppmärksamma fel 

och brister i närtid.  



  

 

  

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. 

Måluppfyllelse: 

Fastighetsenheten har bidragit aktivt till att gå från 

externt förhyrda verksamhetslokaler till interna lokaler 

genom att renovera, bygga och färdigställa samt att 

optimera befintliga lokaler ur ett 

verksamhetsperspektiv. Fastighetsenheten arbetar 

fortlöpande med att eventuellt avyttra och/eller 

försälja de fastigheter som inte ryms inom 

kärnområdet för kommunen och som inte inrymmer 

kommunal verksamhet. Uthyrning av Riddarnäset till 

Värmland läns vårdförbund har skett under året.  

 

Idrott & 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. 

Måluppfyllelse: 
Enheten har aktivt arbetat med hjälp och stöttning 
gentemot kultur- och idrottsföreningar i kommunen. 
Fritidsbanken i Filipstad som är utsedd som en av 
landets bästa anläggningar har fortsatt jobba aktivt med 
utlåning av idrottsutrustning och med uppsökande 
verksamhet på skolor och bostadsområden med ”prova 
på”-aktivitet och lovaktiviteter. 

 

Gata-Parkenhet  

Gatunätet ska hålla en god standard, det vill säga att 

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 stycken 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! 

Måluppfyllelse: 

Ca 20 000 m2 gata och GC- väg har fått ny 

toppbeläggning. GC- banor har färdigställts på 

Orrenparkeringen och efter Skolgatan i Lesjöfors. 

Under året har inga rapporterade olyckor inträffat på 

kommunens gator och anläggningar. 

Ca 90 stycken gamla belysningsarmaturer har bytts till 

moderna och energieffektiva LED armaturer. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
 

Vatten- och avloppsverksamhet 

• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga 

vattenanalyser ska visa ”otjänligt”. Vattenanalyser 

som visar ”tjänligt med anmärkning” ska inte 

överstiga 20.  

Måluppfyllelse: 

Dricksvattnet håller god kvalitet. Inga vattenanalyser 

har visat ”otjänligt” och 15 prover har visat ”tjänligt 

med anmärkning” under 2021.  

 

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

högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade  

      verksamheter. 

      Måluppfyllelse: 

Under året har 23 vattenläckor hittats och åtgärdats. 

100 hushåll har inte drabbats vid ett och samma 

tillfälle, mindre verksamhet har varit berörda men 

återställandet har gått relativt snabbt och dricksvatten 

i tank har ställts ut vid behov.  

 

• Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 

avloppsstopp och 4 översvämningar i källare.  

Måluppfyllelse:  

26 avloppsstopp har rapporterats under 2021. Till 

följd av skyfall har 10 stycken källaröversvämningar 

rapporterats till kommunen.  

 

• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: 

 Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska  

 föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. 

 Måluppfyllelse: 

Avloppsreningsverket i Filipstads tätort har tidigare 

haft problem med höga halter fosfor och BOD7 på 

utgående vatten. Under 2020 genomfördes flera 

förändringar med bra resultat, men under 2021 har 

värden på utgående vatten återigen gått uppåt och 

villkorsgränser överskrids. Reningsverket klarar inte 

sina utsläppsnivåer på helår.  

Lesjöfors, Nordmarks, Nykroppas, Persbergs och 

Brattfors avloppsreningsverk fungerar bra och har 

klarat utsläppskrav.   

 

• Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall  

 minskas. 

 Måluppfyllelse:  

Kontinuerligt arbete pågår för att minska problemet 

med inläckage från regn- och dräneringsvatten. 

 



  

 

  

Renhållningsverksamhet 

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

 Måluppfyllelse: 

Statistik på förpackningsmaterial finns ej att tillgå för 

2021 ännu. Mängden insamlat förpackningsmaterial 

per invånare har dock ökat över de senaste 10 åren. 

Tidningar är det enda återvinningsmaterial där den 

insamlade mängden minskat per invånare, vilket är 

en följd av minskad tidningsförsäljning.  

 

• Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska 
minska. 

 Måluppfyllelse: 

Mängden osorterat hushållsavfall per invånare har 

minskat med 33% de sista 11 åren. Den totala 

mängden kärlavfall (det vill säga brännbart + 

matavfall) per person har under samma period 

minskat med 18%.  
 

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

 Måluppfyllelse: 

Mängden sorterat avfall ökar, medan brännbart avfall 

minskar. Under året har ytterligare en fraktion införts 

på Långskogens ÅVC.   
 

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

 Måluppfyllelse: 

Inom verksamheten arbetar man löpande med 

kunskapsspridning genom olika informationskanaler i 

enlighet med avfallsplanen.  
 

 

Årets viktigaste händelser 
 
Inköpsenhet 
Utbildning av beställare per avtal/kategori har gett bra 
effekter på köptrohet och pågår fortlöpande då nya 
medarbetare tillkommer och nya avtal tecknas. 
 
Biblioteksenhet 
Filipstads och Kristinehamns gemensamma bokbuss 
levererades under sommaren och började köra i augusti. 
Filipstads och Kristinehamns kommuner har beviljats 
bidrag på 4 mkr från Kulturrådet för detta ändamål. 
Biblioteket har även beviljats ett bidrag från Kulturrådet 
(Stärkta bibliotek) om 240 tkr för att anställa en person 
som ska jobba med språk- och IT-stöd. 
Pandemin är den enskilda händelse som påverkat 
bibliotekets verksamhet mest under 2021. Bland annat 
har, med några få undantag, alla publika arrangemang 
ställts in. 
Pandemin har påverkat bibliotekets utlåning och besök. 
Besöken har nära nog halverats jämfört med innan 

pandemin och det minskade besöksantalet har i sin tur 
fått till följd att utlåningssiffrorna minskat kraftigt. 
 

IT-enhet 
Migrering till Office365 har skett för alla anställda. På 
grund av coronapandemin har IT-support till användare 
fått högsta prioritet, vilket gjort att mindre tid än vanligt 
funnits för övrigt utvecklingsarbete. 
 
Kostenhet 
Under 2021 har livsmedelsavtalet med tidigare leverantör 
avslutats, vilket innebär att alla förskolor nu är anslutna 
till livsmedelsavtalet med Menigo. I slutet av året kunde 
man se att det fungerade bra.  
När höstterminen startade gick all kostpersonal en 
uppdaterad livsmedelshygienkurs. Restriktioner har 
förändrats och normalt sett går alla en kurs vart tredje år, 
men på grund av omständigheterna har det inte blivit av 
tidigare. Kostenheten har under det här året fokuserat på 
att höja arbetsmiljön och skapa ökad trivsel i köken. 
 
Lokalvårdsenhet 
- Digitaliserat lokalvården genom digitalt 

utbildningsprogram. 

- Genom utbildning en minskad kemikaliehantering 

och en bättre förståelse för miljön. 

- Lokalvården har under året genomfört striktare 

kontroller vad gäller kvalitetsprotokoll samt egna 

kontroller. Lokalvården har via skarpare kontroller 

och checklistor kunnat placera ut storstädningar 

löpande under hela året, vilket blir mer 

kostnadseffektivt än att genomföra dessa under 

sommaren.  

- Påbörjat utbildning lokalvård för vårdpersonal som 

beräknas vara slutförd under våren 2022.   

- Städmaskinsparken har uppdaterats och kan med 

det bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. 

 
Fastighetsenhet  
- Arbetat systematiskt med att förbättra utemiljön för 

flera förskolor samt monterat solskydd. 
- Färdigställt byggåtgärder på fordonsenhetens 

poolbilsgarage. 
- Ny asfalt lagd på Bergslagens räddningstjänst samt 

ambulansens gård. 
- Bytt pumpar samt ökat kapaciteten via styrsystem 

för snökanonerna på Kalhyttan. 
- Nya brandlarm på Nordmarks skola, Åsenskolan 

samt Krusängen monterade och installerade. 
- Lokalanpassning utförd till restaurang på kv. 

Trasten. 
- Upphandlad nytt nyckelhanteringssystem samt 

därtill tillhörande kabinettsskåp. 
- Inköp av ny pistmaskin till Kalhyttan. 
- Fortsatt arbete med byggnation av nya skolan samt 

tillhörande idrottshall. 
- Påbörjat produktionsfas av nya simhallen. 
- Färdigställt lokalanpassning på kv. Orren 

(Snacksbutiken OLW). 
- Byte av skiffertaket på kv. Kvarnen. 



  

 

  

- Utfört energieffektiviseringsarbeten i Lesjöfors i 
samband med rivningar. 

- Utfört samt påbörjat rivningsarbeten på flera 
fastigheter i Lesjöfors.  

- Slutfört byte av tak på Skogsryds idrottsplats 
omklädningsrum. 

- Slutfört byte av fasad på Skogsryds idrottsplats 
fasad. 

- Monterat solceller på Strandvägsskolans kök samt 
driftsatt dessa.  

- Byte fönster i markplan på Spångbergsgymnasiet 
med tillhörande PCB-sanering. 

- Utfört byggåtgärder på Ungdomens hus 
(fönsterbyte). 

- Slutfört byggåtgärder efter vattenskada på 
Ferlinhallen. 

- Avyttrat mark för industrietableringsmöjligheter. 
- Tagit fram kontrakt samt hyrt ut Riddarnäset till 

Värmlands vårdförbund. 
 
Idrotts- och Fritidsenhet 
Samarbete i projektform med RF SISU med stöd av 
Delmos kring utveckling av Fritidsbank och 
fritidsaktiviteter för att få fler ungdomar i rörelse och må 
bättre. Sommaraktiviteter i Coronatid. Dialog och stöd till 
föreningar under coronapandemin. 
 
Gata-Park 
Utbyggnad av GC-väg längs Skolgatan i Lesjöfors har 
påbörjats från Stålvallaskolan till Stiftelsevägen med två 
hastighetsanpassade övergångställen för att skapa en 
säker skolväg till Stålvallaskolan.   
Den nya bussomstigningsplatsen har projekterats och 
byggts vid Strandvägsskolan för att skapa en säker miljö 
för skolbarnen som bussas mellan Strandvägsskolan och 
Åsenskolan.  
Beläggning och slutlig återställning har gjorts på 
Pilgrensgatan (Piludden) och Piltorpsvägen i Lesjöfors.  
Nya slitlager på Kungsvägen, Polhemsgatan, 
Jonstorpsvägen och Spångbergsvägen. 
Upprustningen av Orren parkeringen är klar inklusive en 
GC- väg som skapar ett tydligare stråk genom 
parkeringen. Ett dagvattenmagasin har byggts med 
tillhörande vattenspegeldammar som förhindrar att 
dagvattnet rinner direkt ut i Daglösen utan i stället 
infiltreras långsamt.   
Medel har sökts och beviljats från Klimatklivet för att sätta 
upp laddstolpar på tre platser: Kommunhuset, Prippen 
och Kalhyttan. 
 
Vatten- och avloppsverksamhet 
Kommunen fick beviljat ekonomiskt stöd från 
Naturvårdsverket för att bygga en rötkammare vid 
avloppsreningsverket i Filipstad.  
En vattenledning från Nordmark till Haborshyttan har 
anlagts och inkoppling skedde i början på året. 
Abonnenterna får nu sitt vatten från Nordmarks 
vattenverk. 
Ett reservkraftverk har installerats i Lövnästets 
råvattenpumpstation. Besiktning och driftstart återstår.  

Ett arbete med att heltömma sandfiltren och införa ett 
flödesstyrt system på Flyfallet vattenverk har startats.  
Vatten- och avloppsledningar har bytts ut efter Geijers 
väg i Brattfors, Sjöstadsvägen Lesjöfors samt ny matning 
till padelhallen vid Skogsryd. 
Ny VA-anslutning har upprättats till nya skolan, 
sporthallen och till simhallen. 
Vattenledningen som förser fyra fastigheter på västra 
sidan av Yngen samt reningsverket i Persberg gick av på 
den del som går i Yngen och ledningen fick akut bytas 
mot en ny. 
Ny infiltrationsanläggning har färdigställts i Torskbäcken. 
På Blombackavägen har vatten och avlopp bytts på en 
sträcka av cirka 220 m samt omkoppling av 
tryckavloppsledningen vid pumpstationen Hyttgatan till 
den gamla OLW ledningen längs Konsul Lundströms 
väg. 
Efter sommarens kraftiga regn så har ett antal 
backventiler monterats på utsatta fastigheter samt att 
dagvattenledningarna på Hertig Filips gatan, 
Smedsvägen och Parkvägen åtgärdats för att minimera 
problemen i framtiden. 
 
Renhållningsverksamhet 
Mängderna brännbart avfall minskar successivt, vilket 
tyder på en medvetenhet bland kommunens invånare 
och verksamheter. Informationsspridning, möten och 
samtal mellan personal och invånare, kunder samt 
skolbarn är omfattande och ett viktigt miljöarbete som ger 
resultat.  
Vid årsskiftet 2020/2021 började kommunen sköta ÅVC-
verksamheten i kommunal regi. Två nya medarbetare har 
därav anställts och sopbilspersonalen växlar numera 
mellan att köra sopbil och att vara på ÅVC. 
Teknikutskottet har fattat ett beslut om att ÅVC-
verksamheten ska vara kvar enbart på Långskogen och 
att anläggningen ska renoveras. 
Deponin har sluttäckts och en efterbehandlingsplan har 
tillställts Länsstyrelsen. Vid en inspektion framkom att 
delar av sluttäckningen ska kompletteras och anmälan av 
en förlängning av sluttäckningsarbetet ska tillställas 
Länsstyrelsen.  

 

Framtid 
 
Biblioteksenhet 
Samarbetet inom ”Bibliotek Värmland” kommer 
förhoppningsvis fortsätta att utvecklas och kommer att ge 
ytterligare bättre service till kommuninvånarna. Det 
gemensamma biblioteksdatasystemet kommer troligen 
att ge möjlighet till ytterligare utveckling inom IT - 
området. Under 2021 har ett arbete påbörjats för att 
ytterligare utveckla samarbetet inom Bibliotek Värmland. 
Biblioteket jobbar vidare med de publika evenemangen 
såsom författarbesök, barnteater med mera för att skapa 
ytterligare incitament att besöka biblioteket. 
Förhoppningen är att de publika arrangemangen kan 
återupptas någon gång under 2022. 
 
 
 



  

 

  

IT-enhet 
Hög prioritet på utbyggnaden av bredband på 
landsbygden för att säkra tillgången till digitala tjänster. 
Arbetet med att ta fram och jobba utifrån digitala 
handlingsplaner och strukturerad systemförvaltning i 
förvaltningarna fortsätter.  
 
Kostenhet 
Kostenheten har siktet inställt på den nya skolan som 
förhoppningsvis öppnar i slutet av 2022. Det innebär en 
omfördelning av tjänster i verksamheten. Vi har anslutit 
oss till Måltid Sverige tillsammans med andra kommuner 
i Värmland. Samarbetet betyder att vi har tillgång till 
utbildningar och projekt. Nifaprojektet, som startade 
2019, kommer innebära att enheten under våren ägnar 
sig åt att använda närproducerade livsmedel under några 
dagar, upp till en vecka.  
 
Lokalvårdsenhet 

Lokalvården ska vara effektiv och hålla en bra kvalité för 

att höja nivån på lokalvårdsarbetet. Enheten kommer att, 

som ett led i detta, satsa på utbildning inom 

golvvårdsteknik och hygienrutiner under 2022.  

Lokalvården kommer fortsätta arbetet mot en mer 
miljövänlig städning med minskad kemikalieförbrukning 
samt hållbara material. Nytt städ/kem- och 
hygienpappersavtal görs under våren 2022. Där speglas 
vikten av att tänka på att minska ner kemikaliebehovet 
samt plastförbrukningen inom vår verksamhet. 
Storstädning av samtliga verksamheter kommer även 
fortsättningsvis att ske löpande under året.  

 

Fastighet 
Fastighetsenheten har stora utmaningar framöver med 
stora finansiella kostnader som följd. Ny skola samt 
idrottshall har påbörjats och simhallsprojektering pågår. 
Därtill utreds renoveringsbehov på flera av kommunens 
skolor och byggnader. 
Underhållet på fastigheterna har en vikande trend och 
det ger stora utmaningar för enheten på både kort och 
lång sikt. 
Enheten arbetar löpande tillsammans med Stiftelsen 
Filipstadsbostäder för att nå gemensamma fastighetsmål 
gällande energieffektiviseringar och annat. 
Fastighetsenheten fortsätter att arbeta aktivt för att 
försälja eller hyra ut lokaler. Arbetet sker genom 
marknadsföring via olika forum.  
Ytterligare framtidsutmaningar är givetvis 
kompetensförsörjning inom enheten. 
 
Idrotts- och Fritidsenhet 
Ett arbete pågår med att skapa ett arbetssätt och en 
samlad organisation för förbättrad folkhälsa i Filipstads 
kommun. Inom ramen för detta arbete se hur Idrotts- och 
Fritidsenheten kan utveckla arbetet med Fritidsbank, 
Idrott- och fritidsfrågor samt föreningsverksamheten i 
kommunen. Utveckla arenor för idrottande i kommunen.  
 
 
 
 

Gata-Park 
Fortsätta med upprustning av Vikgatan, Älvgatan och 
Bryggaregatan med både stenläggning och ny belysning 
som knyter an till det som gjorts på Kyrkogatan. 
Jobba vidare med hur stadsparken kan utvecklas och 
göras mera tillgänglig för funktionshindrade och även 
bättre belyst för en större trygghetskänsla. 
Ta fram en plan för framtida brounderhåll för att 
långsiktigt kunna överblicka kostnaden. 
 
Vatten- och avloppsverksamhet 
Miljöprövningsdelegationen i Örebro har gett 
reningsverket i Filipstad ytterligare ett år med tillfälligt 
tillstånd. Under 2021 fortsatte utredningar och tester för 
att utsläppsnivåerna ska sänkas. Under 2020 var 
nivåerna bra men under 2021 ser man tyvärr emellanåt 
höga utsläppsnivåer. Det kan komma att krävas stora 
investeringar och ombyggnationer i verket för att klara att 
hålla en stabilt låg nivå av utsläpp från verket.  
Kommunen har fått beviljat ekonomiskt stöd för 
byggnation av en biogasanläggning/rötkammare på 
reningsverket i Filipstad. Biogasanläggningen planeras 
vara färdigställd 2023.   
Flera av kommunens övriga kommunala 
avloppsanläggningar och vattenverk bör ses över.  
En vattenledning kommer att dras från Nykroppa till 
Hättälven och därmed kommer ytterligare ett mindre 
vattenverk att kunna stängas.  
Flyfallets vattenverk har utretts då råvattenkvalitén har 
förändrats under lång tid. Denna utredning pekar på att 
sandfilter med flödesstyrning måste prioriteras och sedan 
att ytterligare ett reningssteg bör installeras. 
Råvattenledningen måste dubbleras på vissa sträckor 
och intaget säkras, dubbleras. Även en ny högreservoar 
behöver byggas. 
Då kraftiga och tätare skyfall kan väntas i framtiden 
måste dagvattenhantering samt felkopplingar på 
ledningsnätet ses över och prioriteras. En 
dagvattenstrategi bör arbetas fram. Senaste tidens 
skyfall med flera källaröversvämningar som följd visar 
detta tydligt.  
Beslut om utökat verksamhetsområde har fattats med 
start på Finnshytteåsen 2022 - 2023.   
I övrigt renoveras ledningsnät och verk enligt 
investeringsplan.  
 
Renhållningsverksamhet 
En tillståndsprocess för fortsatt verksamhet på 
Långskogen ska startas under eller efter färdigställandet 
av sluttäckningen och i samråd med Länsstyrelsen. 
Återvinningscentralen på Långskogen ska renoveras och 
en ny tipplats för sopbilarna ska byggas.  
Från och med 2022 kommer kommunen att ansvara för 
att samla in och återvinna returpapper som uppstår i 
hushåll och verksamheter.  
 
 
 
 

 

 



  

 

  

Nyckeltal 
 
 

 
Nyckeltalet ”Fastighetsunderhåll/m2” har tidigare inte 
innehållit underhållskostnad för fritidsfastigheter, vilket 
gör att nyckeltalet fr.o.m. redovisning 2021 är ökat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamhetsmått Redov Redov Budget Redov Avvikelse 

2019 2020 2021 2021 mot budget

Utlån Biblio tek 76 013 72 244 73 000 58 943 -14 057

Utlån/invånare 7,2 6,5 6,5 5,6 -0,9

Besök Biblio tek Filipstad 101 356 70 842 70 000 40 924 -29 076

Besök Bibl. Filipstad/dag 362 262 260 161 -99

Inköpta medier 3 548 3 449 3 300 3 226 -74

Lunch ÄO/Handik.oms. 55,86 54,09 51,63 48,28 -3,35

Lunch sko lor 31,80 38,02 36,68 39,12 2,44

Lunch barnomsorg 35,35 41,73 41,71 44,34 2,63

Snittkostnad/städtimme 260,90 242,44 254,09 254,04 -0,05

Toppbeläggning m2

16 500 25 917 16 000 20 000 4 000

Kostnad per m2 toppbel 94,96 106,51 110,00 115,00 5,00

Vinterväghållning kr/m 27,63 23,50 29,5 24,00 -5,50

Netto intäkt per ha 596 410 440 520 80,00

Försäljning vatten m3

839 690 793 714 800 000 799 748 -252

Kostnad per m3 va/avl 41,30 44,59 43,35 43,52 0,17

Intäkt per m3 vatten 40,85 44,31 43,35 43,55 0,20

Hushållsavfallsavgift/år 1 528 1 678 1 678 1 678 0

Fastighetsunderhåll/m2

57,92 34,30 38,84 43,21 4,37
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Tilläggsbudget per förvaltning enligt nedanstående specifikation:

- Teknikutskott -71 650

- Teknikutskott - Skola/idrottshall -84 624

- Teknikutskott - Simhall -194 402

Totalt -350 676

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto TB Budget

Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget-

Projekt 2021 2021 2021 2021 2021 2021 avv. 2022 2022

Teknikutskott -501 433 -145 342 0 2 814 -501 433 -142 528 358 905 -350 676 -40 390

- Biblioteksenhet -50 0 0 0 -50 0 50 0 -50

3030 Inventarier bibliotek -50 0 -50 0 50 -50

- IT-enhet -20 016 -731 0 0 -20 016 -731 19 285 -18 964 -800

3010 IT Inventarier Data -650 -437 -650 -437 213 -600

3011 IT Utbyggn.infrastruktur -282 -218 -282 -218 64 -64 -200

3012 IT Mobiltelefoner -184 -76 -184 -76 108

3013 IT Bredbandsutbyggnad -18 900 0 -18 900 0 18 900 -18 900

- Serviceenhet -500 -221 0 0 -500 -221 279 -279 -800

3040 Inventarier lokalvård -250 -221 -250 -221 29 -29 -250

3050 Inventarier kost -250 0 -250 0 250 -250 -250

Köksutrustning nya skolan -300

- Fastighetsenhet -419 965 -130 296 0 943 -419 965 -129 353 290 612 -284 311 -15 000

1000 Investeringsram -8 675 0 -8 675 0 8 675 -15 000

1001 Investeringsutredningar -1 000 -799 -1 000 -799 201

1002 Markförvärv -300 0 -300 0 300

1003 Projekt under 100 tkr -830 -748 -830 -748 82

1005 Yttre miljö skolor -650 -283 -650 -283 367 -367

1007 Elsäkerhet -300 -269 -300 -269 31

1019 Byggåtgärder Yrkesskolan -116 -2 -116 -2 114 -114

1020 Prippen - Carport -260 -253 -260 -253 7

1021 BRT Beläggningsarbeten -160 -164 -160 -164 -4

1022 Kalhyttan pumpar -350 -385 -350 -385 -35

1024 Brandlarm -660 -530 -660 -530 130 -130

1025 Trasten lokalanpassning -720 -631 100 -720 -531 189 -189

1026 Nyckelhanteringssystem -260 0 -260 0 260 -260

1704 Skolprojekt -182 536 -97 912 -182 536 -97 912 84 624 -84 624

1707 Lekohuset -2 399 -1 095 635 -2 399 -460 1 939 -1 939

1709 Tak Västeräng -1 450 -28 -1 450 -28 1 422 -1 422

1711 Spångbergshallen - simhall -204 313 -9 911 -204 313 -9 911 194 402 -194 402

1712 Tak Kvarnen -650 -714 208 -650 -507 143 -143

1713 Energieffektiveisering Lsf -201 -54 -201 -54 147

1716 Tak Skogsryds IP -145 -82 -145 -82 63

1717 Fasad Skogsryds IP -170 -76 -170 -76 94

1718 Strandvägskök tak solcell -1 150 -1 015 -1 150 -1 015 135 -135

1719 Spångbergsgymnasiet förnster -2 250 -2 196 -2 250 -2 196 54

1720 Ungdomens hus bygg -520 -525 -520 -525 -5

1721 Ferlinhallen återst. Vattenskada -8 250 -11 236 -8 250 -11 236 -2 986

1722 Fönster solcell Stålvallaskolan -1 650 -1 064 -1 650 -1 064 586 -586



TB -INVESTERINGAR 2022 Teknik & Service

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto TB Budget

Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget-

Projekt 2021 2021 2021 2021 2021 2021 avv. 2022 2022

- Idrotts- och fritidsenhet -840 -772 0 50 -840 -722 118 0 0

3060 Investeringsram -140 0 -140 0 140

1401 Pistmaskin Kalhyttan -700 -772 50 -700 -722 -22

- Teknisk enhet skattefin. -14 085 -5 375 0 1 082 -14 085 -4 293 9 792 -8 396 -6 200

3101 Övriga maskiner GS -200 0 -200 0 200 -200 -100

3102 Energibesparing -799 -74 -799 -74 725 -725 -500

3103 Beläggningsinvestering -1 200 -671 6 -1 200 -665 535 -535 -1 200

3104 Centrumåtgärder -700 0 -700 0 700 -700 -700

3105 Lekparker upprustning -108 0 -108 0 108 -108

3107 Redskapsbärare -700 0 -700 0 700 -700

3109 Lastbil -1 400 0 -1 400 0 1 400 -1 400

3110 Enkelt avhjälpta hinder -100 0 -100 0 100 -100

3112 Trafiklösning Strandvägsskolan -950 -960 -950 -960 -10

3113 Laddstolpar Klimatlivet -150 0 -150 0 150 -150

Hjullastare -500

3200 Anläggning av gator -2 070 0 -2 070 0 2 070 -1 270 -3 100

3205 Jonstorpsvägen Filipstad -507 -238 -507 -238 269

3207 Orrenparkeringen -1 114 -1 076 -1 114 -1 076 38

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad -1 297 0 -1 297 0 1 297 -1 297

3212 Piludden Filipstad -334 -263 319 -334 56 390

3215 Piltorpsvägen Lesjöfors -476 -491 -476 -491 -15

3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd -400 0 47 -400 47 447 -447

3217 GC-väg Orren -270 -535 270 -270 -265 5

3218 GC-väg Skolgatan -260 -882 440 -260 -442 -182

3219 Blombackavägen Fsd -700 -186 -700 -186 514 -514

3221 Västerliden -350 0 -350 0 350 -350

- Teknisk enhet avgiftsfin. -45 977 -7 947 0 739 -45 977 -7 208 38 769 -38 726 -17 540

Vatten- och avloppsenhet -41 277 -7 643 0 739 -41 277 -6 904 34 373 -34 369 -15 540

3500 Investeringsram -5 200 0 -5 200 0 5 200 -5 200 -9 090

3501 Serviser - vatten -273 -584 350 -273 -234 39 -100

3502 Serviser - avlopp -213 -621 388 -213 -233 -20 -100

3503 Utbyte ventiler -284 -136 -284 -136 148 -250

3506 Renovering av långsamfilter -1 150 -506 -1 150 -506 644 -644

3507 Asfaltering Vattenverk -150 0 -150 0 150

3508 Renovering av vattenreservoar -300 -113 -300 -113 187 -187

3510 Reservkraftverk Lövnäset -694 -707 -694 -707 -13

3512 UV-ljus Brattfors -24 0 -24 0 24 -24

3516 Pumpstation Lesjöfors -50 -47 -50 -47 3

3518 Filtersand långsamfilter -32 0 -32 0 32

3520 Elskåp och ventilation -368 0 -368 0 368 -368

3521 Kolfilterbyte Nkr VV -198 0 -198 0 198 -198

3524 Lokaler yttre verk -500 -540 -500 -540 -40

3525 Utredn. Flyfallets vattenverk -109 -105 -109 -105 5

3526 Avloppsanläggning Torskbäcken -300 -450 -300 -450 -150

3527 Nykroppa vattentorn -300 0 -300 0 300 -300

3528 Biogasanläggning -25 000 0 -25 000 0 25 000 -25 000

3529 Rensgaller Nykroppa ARV -150 0 -150 0 150 -150

0 0 0

3600 Investeringsram Ledningsarbete 0 0 0 0 0 -6 000

3605 Geijers väg Brf -750 -794 -750 -794 -44

3607 Konsul Lundströms väg Fsd -60 -44 -60 -44 16

3609 Piltorpsvägen Lsf -27 -13 -27 -13 14

3611 Nordmark-Haborshyttan -245 -233 -245 -233 12

3613 Bastuvägen Nkr -350 -220 -350 -220 130 -130

3614 Hyttgatan Fsd -900 -486 -900 -486 414 -414

3615 Sjöstadsvägen Lsf -250 -399 -250 -399 -149

3616 Fagerbergsvägen/Skogsryd Fsd -600 -437 -600 -437 163 -163

3617 Hättälven VA Nkr -1 400 -35 -1 400 -35 1 365 -1 365

3619 Blombackavägen Fsd -950 -937 -950 -937 13 -13

3620 Hertig Filipsg  Dagvatten -250 -237 -250 -237 13 -13

3621 Västerliden -200 0 -200 0 200 -200
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Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto TB Budget-

Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget-

Projekt 2 021 2021 2021 2021 2021 2021 avv. 2022 2022

Renhållningsenhet -4 700 -303 0 0 -4 700 -303 4 397 -4 357 -2 000

3900 Investeringsram Renhållning -4 200 0 -4 200 0 4 200 -4 200 -500

3901 Renhållning mindre ej spec. -460 -303 -460 -303 157 -157

3902 Kärl matvfall -40 0 -40 0 40

3903 Hjullastare -1 500

Kommentarer till begärd tilläggsbudget:

Teknikutskott

- Teknisk enhet

3011 IT Utbyggnadsinfrastruktur 64 Försenade fiberanslutningsavgifter, IP Only

3013 IT Bredbandsutbyggnad 18 900 Bredbandsutbyggnad försenad, IP Only

3040 Inventarier lokalvård 29

3050 Inventarier kost 250 Kostdatasystem

19 243

- Fastighetsenhet

1005 Yttre miljö skolor 367 Pågående projekt

1019 Byggåtgärder Yrkesskolan 114 Pågående projekt

1024 Brandlarm 130 Pågående projekt

1025 Trasten lokalanpassning 189 Pågående projekt

1026 Nyckelhanteringssystem 260 Pågående projekt

1704 Skolprojekt 84 624 Pågående projekt

1707 Lekohuset 1 939 Pågående projekt

1709 Tak Västeräng 1 422 Pågående projekt

1711 Spångbergshallen - simhall 194 402 Pågående projekt

1712 Tak Kvarnen 143 Pågående projekt

1718 Strandvägsköket tak solcell 135 Pågående projekt

1722 Fönster solcell Stålvallaskolan 586 Pågående projekt

284 311

- Gata-Parkenhet

3101 Övriga maskiner GS 200 Kranflak,padda 500kg etc.

3102 Energibesparing 725 På grund av leveransproblem av LED armaturer byttes få under 2021

3103 Beläggningsinvestering 535 Nils Ferlins väg ej utförd p.g.a fibergrävning IP Only

3104 Centrumåtgärder 700 Lilltorget mot Coop,ny fontän, stadsparken

3105 Lekparker upprustning 108 Lesjöfors lekutrustning

3107 Redskapsbärare 700 Byts under 2022

3109 Lastbil 1 400 Upphandling pågår

3113 Laddstolpar Klimatlivet 150 Utförs 2022

3200 Anläggning av gator 1 270 Kyrkogatan

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad 1 297 Pågår

3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd 447 Pågår

3219 Blombackavägen Fsd 514 Pågår

3221 Västerliden 350 Startar under 2022

8 396

- Vatten-Avloppsenhet

3500 Investeringsram 5 200 Flyfallet, VV i Lfs, Nd och Nykroppa samt ARV Filipstad. 

3506 Renovering av långsamfilter 644 Pågår

3508 Renovering vattenreservoar 187 Pågår

3512 UV-ljus Brattfors 24 Återställning av golv kvarstår

3520 Elskåp och ventilation 368 Pågår, leveransförseningar

3521 Kolfilterbyte Nkr VV 198 Pågår, 1 av 2 filter klara

3527 Nykroppa vattentorn 300 Pågår

3528 Biogasanläggning 25 000 Pågår

3529 Rensgaller Nykroppa ARV 150 Beställd

3613 Bastuvägen Nkr 130 Återställning återstår

3614 Hyttgatan Fsd 414 Pågår

3616 Fagerbergsvägen/Skogsryd Fsd 163 Pågår

3617 Hättälven VA Nkr 1 365 Pågår

3619 Blombackavägen Fsd 13 Pågår

3620 Hertig Filipsg  Dagvatten 13 Pågår

3621 Västerliden 200 Pågår

34 369

- Renhållningsenhet

3900 Investeringsram Renhållning 4 200 Upphandling av sopbilar pågår

3901 Renhållning Mindre ej spec 157 Pågår löpande

4 357

Totalt Teknikenhet 350 676
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Sommarsimskola 

Förslag till beslut 

Att under förutsättning av genomförande godkänna förslaget till att anordna 

sommarsimskola tillsammans med Filipstads Simklubb enligt förslag, 

Att under förutsättning av genomförande besluta bidra med 60 000 kr till 

Filipstads Simklubb för deras hjälp med att arrangera simskolan under 

sommaren 2022. 

Att under förutsättning av genomförande ge förvaltningen i uppdrag att 

iordningställa toalettvagn och bryggor och i övrigt hjälpa till med 

nödvändiga förberedelser. 

Beslutsunderlag 

Bilaga minnesanteckningar från möte Filipstads kommun och Filipstads 

simklubb. 

Ärendet 

Filipstads kommun har under flera år saknat simhall och därmed också 

möjligheterna till att bedriva simundervisning i kommunen. 

Filipstads Simklubb har därför erbjudit sig att arrangera med stöd av 

kommunens sommarjobbare simundervisning på Talluddens badplats under 

sommaren. 

Kommunen tillhandahåller och avlönar lämpliga sommarjobbare efter 

gemensam urvalsprocess som utbildas och arbetsleds av en av Simklubben 

utsedd Simskoleansvarig som deltar under hela perioden om 5 veckor. 

Kommunen betalar Simklubben 60 000 kr för genomförande av projektet 

mot att föreningen ansvarar för undervisningen och utser en 

Simskoleansvarig och genomför nödvändig utbildning av sommarjobbare.  

Kommunen iordningställer Talluddens badplats enlig överenskommen plan 

med kompletterande brygg delar, toalettvagn samt röjning och förvaring. 

Stöd från RF Sisu för verksamhet söks av Simklubben. RF Sisu har meddelat 

att de bekostar våtdräkt och bidrar med grundläggande ledarutbildning steg 

1. 

Filipstads kommun och Filipstads simklubb hjälps åt med att marknadsföra 

och annonsera sommarsimskolan till simskolebarn.  

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef    
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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: 

  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

  

 



Minnesanteckningar Möte angående Sommarsimskola 15/2-22 

Närvarande: 

Filipstads kommun: 

Inge Nilsson-Piehl 

Marina Isaksson 

Roger Danielsson 

Johanna Höjd 

Filipstads Simklubb: 

Pär Hyllienmark 

Thomas Jansson 

Anna Persson 

Sommarjobbare 

Johanna har kollat med AIE angående sommarjobbare. De har inte fått något besked än hur 

perioderna kommer se ut samt vilken ålder det kommer vara ännu. De har antecknat att Simklubben 

är intresserade av ungdomar för sommarsimskola.  

Ekonomi: 

Simklubben önskar 60 000:- för en anställd ledare under de veckor som sommarsimskolan går av 

stapeln samt planering och förberedelse.  

7000-8000:- för hyra av toaletter, kommunen hanterar dessa kostnader internt. 

Bryggor, kommunen har planer på att bygga två bryggor. Kommunen bygger egna bryggor som 

kommer att användas i verksamheten på annat ställe under tid då sommarsimskolan inte är igång. 

RF-SISU Värmland 

Pär träffade RF-Sisu den 16 februari för att diskutera bidrag till Sommarsimskolan..  

Filipstads Simklubb har lämnat in underlag enligt anvisningar som gäller det sk. Återstartsstöd. 

Angett att de vill ha fullt stöd för: 

-Utbildning av Simlärare och Simlärarassistenter/Sommarjobbare 

-Utbildningsmaterial och Arvoden. 

-Materialkostnader för en Flytbrygga.  

-Våtdräkter till Simlärare och Assistenter. 

Pär Hyllienmark meddelade torsdagen 24/2 ”Nu har vi haft ett nytt möte med RFSisu och fått 

beskedet. 

Vi får hel täckning av kostnader för Våtdräkter upp till 15 000 SEK 

SISU kan bidra med grundläggande ledarutbildning steg 1 

Arvoden och materail för anpassad simlärarutbildning kan de inte vara med och bekosta. 

Tyvärr!” 

 

 

 



Kommunikation 

För att få ut information om verksamheten planerar vi använda oss av:  

-Hemsida 

-Kommunens sociala medier 

-Skoladministratörer 

-Visit Filipstad 

-Filipstads tidning 

Avgift för deltagande 

Fråga från Simklubben. Är det rimligt att ta ut en avgift för att göra anmälan om deltagande mer 

bindande. De pengarna kan gå till ex. mellanmål. Simklubbens förslag är 100 kronor/barn. 

 

Övrigt 

-Förvaring av utrustning fixar Roger med en container.  

-Johanna kollar om möjligheten att få ut informationen på flera olika språk.  

-Kan det vara så att en annan förening är intresserad att anordna aktiviteter i samband med sim 

passen. Får studeras vidare när vi vet om det finns medel för detta från t ex ”sommarlovs 

aktiviteter”. Johanna har bollen. 
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Utredningsuppdrag 

Förslag till beslut 

Fastighetsenheten föreslår Teknikutskottet att besluta om finansiering för 

utredning av uppdrag enligt KS Beslut:  Dnr 2021-000170 om 350 000 kr, 

vilket finansieras inom ramen för Fastighetsenhetens investeringsbudget för 

investeringsutredningar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om (Dnr 2021-000170) att ge Teknik 

och serviceförvaltningen i uppdrag om att se över möjligheten att 

samlokalisera Ferlinskolan med Spångbergsgymnasiet. 

 

Uppdraget kräver en noggrann verifiering av de ytor som finns att tillgå samt 

hur de är lämpliga för respektive pedagogiska inriktningar. Parallellt avser 

fastighetsenheten att verifiera de schablonmässiga renoveringskostnader för 

Ferlinskolan som figurerat i tidigare utredningar. Detta arbete måste 

prioriteras för att få en jämförbar bild av de olika förutsättningarna som de 

båda skolorna erbjuder samt att säkerställa att vi har jämförbara tal när 

kostnader ställs mot varandra i utredningen. 

Utredningen innefattar: 

Statusbesiktning av Ferlinskolan samt behovsanalys ”framtid” med 

tillhörande kalkyl för att tillgodose verksamhetens framtida behov. 

Samt; utredning av möjlighet till samlokalisering av Ferlinskolan med 

Spångbergsgymnasiet med tillhörande kalkylunderlag för verksamhetens 

långsiktiga behov. Nödvändiga workshops med verksamheten. Rapport samt 

genomgång. 

Samtliga av dessa utredningar hänger ihop med varandra för att få ett bra 

underlag för att möjliggöra vägval framgent. De delar som avser 

statusbesiktningar av Ferlinskolan är fullt möjliga att använda för framtida 

behov av förnyelse/renovering. 

 

Fastighetsenheten har idag inte möjlighet till att själva utreda samt 

förprojektera kostnader för detta uppdrag utan behöver köpa tjänst via 

konsultation.  

Arbetet planeras att genomföras tillsammans med representanter från Barn 

och ungdomsförvaltningen 

 

Ekonomi 
Arbetet med att leverera en utredning för ärendet samt säkerställa 
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renoveringskostnader beräknas till en kostnad om 350 000 kr och finansieras 

förslagsvis genom fastighetsenhetens utredningsmedel för investeringar. 

 

Tidplan 

Löpande arbete:  Våren/sommaren 2022 

Redovisning av ärende: Efter sommaren 2022 

Finansiering 

Finansieras föreslås ske via fastighetenhetens investeringsbudget. 

Per Green 

Fastighetschef 

 

 

 

  



Filipstads kommun 

  Sida 

3(3) 
 

 

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: Kapitaltjänstkostnader 
 

 

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? Nej; inte i dagsläget 

 
 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

Ej aktuellt i utredningsskedet 
 

 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 

 
 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt? Ej aktuellt i detta skede 

 
 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 
 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 
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Sammanträdesdatum 

2021-08-18  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2021-000170 

Förslag om fortsatt utredning avseende 
sammanslagning av högstadieskola och 
gymnasieskola 

Kommunstyrelsens beslut 

att   ge teknik- och service i uppdrag att bekosta och närmare utreda 

möjligheten att lokalmässigt flytta högstadieskolan från Ferlinskolan till 

lokaler på Spångbergsgymnasiet, i samråd med barn- och 

utbildningsförvaltningen samt 

 

att   återrapportera utredningen till kommunstyrelsen innan 2022-02-28 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchef Sten-Åke Eriksson skriver i tjänsteskrivelse att då ny skolan för F-3 

är färdigbyggd under slutet av 2022 kommer behoven att åtgärda 

Ferlinskolan att aktualiseras.   

I samband med beslut om skolutredning i kommunstyrelsen 2018-11-28, 

”Ny skola i Filipstad”, beslutades att även godkänna den föreliggande 

bilagan med en förstudie av åtgärder på Ferlinskolan. Denna förstudie 

pekade på ett uppskattat ombyggnadsbehov av Ferlinskolan då på ca 125 

mkr.  

 

I samband med rådande ekonomiska situation i Filipstads kommun och 

behovet att se över lokalanvändningen och lärarkompetenser i kommunen 

har förslaget kommit från barn- och utbildningsnämnden i april att ge 

förvaltningschefen i samråd med tekniska chefen och kommunens 

fastighetsavdelning att se över möjligheten att som ett alternativ till att bygga 

om Ferlinskolan, se över möjligheten att flytta högstadieskolan på 

Ferlinskolan till lokaler i Spångbergsgymnasiet. 

 

Bakgrunden är att Spångbergsgymnasiet ursprungligen uppfördes för 

betydligt fler elever än vad som för närvarande finns i lokalerna.  

Skolchef, teknisk chef och fastighetschef har gemensamt översiktligt tittat på 

uppdraget och konstaterar att frågan om en samlokalisering av 

högstadieskola och gymnasieskola är en komplex fråga. Den kräver närmare 

utredning av de olika skolformernas lokalbehov, samordningsmöjligheter 

mellan berörda skolformer samt översyn av Spångbergsgymnasiets lokaler 

och ombyggnadsmöjligheter för att kunna besvaras frågan på ett bra sätt. 

Gruppen kan dock översiktsmässigt göra bedömningen att ytmässigt är 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

uppdraget värt att utreda vidare för att belysa om detta är ett alternativ till att 

bygga om och rusta upp Ferlinskolan enligt tidigare förstudie.  

 

Således föreslås att kommunstyrelsen ger teknik- och service i uppdrag att 

bekosta och genomföra en sådan utredning i samråd med representanter från 

barn- och utbildningsförvaltningen för att utreda om det är möjligt att 

genomföra en samlokalisering av högstadieskola och gymnasieskola i 

Spångbergsgymnasiets nuvarande lokaler och att närmare belysa fördelar 

och nackdelar med en sådan samlokalisering samt kostnaden för 

iordningställande av lokalerna för detta ändamål.  

 

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl besvarar frågor.  

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021 04 20, § 36 

Förstudie för nybyggnad av en ny F-6 skola i Filipstad, Bilaga Ferlinskolan 
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Projektstart del 1 upprustning Långskogen byggnation 
ramp för sopbilar 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att byggnation av ramp 

för sopbilar startar enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-05-26 § 53.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut har förvaltningen i uppdrag att upprusta befintlig ÅVC 

på Långskogen för 4,5 mkr som tas från tidigare avsatta medel för ÅVC.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, tidigare beslut. 

 

Ärendet 

Förvaltningen har sedan tidigare beslut i KS i uppdrag att upprusta befintlig 

ÅVC på Långskogen för 4,5 mkr som tas från tidigare avsatta medel för 

ÅVC. I upprustningen kommer nybyggnation samt renovering av befintliga 

byggnader, stängsel, grindar, infartsvägen, vågen samt ramp att ingå. Första 

åtgärden att bygga ramp för hushållsavfallet och sopbilarna väster om 

deponin för att få en säkrare ÅVC-ramp för besökare. Lastbilar, skadedjur 

och lukt från hushållsavfall skiljs därmed från besökare samtidigt som detta 

ger mer utrymme på befintlig ramp för nya och befintliga avfallsfraktioner 

och därmed ett effektivare flöde. Byggnation av ramp har beräknats till 

1600kkr.  

 

Beslutet ska skickas till 

Malin Andersson, Enhetschef VA/Renhållning  
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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: Tas från fonderade medel.  

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? 

 

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Projektstart utbyte pumpar ARV 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår Teknikutskottet att projektet Byte pumpar AP1 

och AP2 på Filipstads avloppsreningsverk startar enligt investeringsplanen 

2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse  

 

Ärendet 

Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

Investeringsmedlen är avsedda till att byta ut befintliga pumpar som styr flödet 

genom avloppsreningsverket i Filipstad.  

Nuvarande pumpar är från 1992 och har ett stort underhållsbehov och hög 

energiförbrukning jämfört dagens modeller.  

  

Prisuppgift på nya pumpar inklusive montering är angett till 200kr.    

 

  

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet ska skickas till 

Malin Andersson 
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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, dock lägre årlig 

driftkostnad  

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? 

 

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Projektstart blåsmaskin Persberg ARV 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår Teknikutskottet att projektet Blåsmaskin 

Persberg reningsverk verk startar enligt investeringsplanen 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse  

 

Ärendet 

Projektstartsanmälan enligt nedanstående. 

Investeringsmedlen är avsedda till att byta ut befintlig blåsmaskin i Persbergs 

reningsverk till en ny energieffektiv modell. Nuvarande blåsmaskin är ca 30 år 

gammal och har ett stort underhållsbehov och hög energiförbrukning. En ny 

blåsmaskin innebär en halvering av elförbrukningen.    

  

 

Kostnad blåsmaskin är angett till 150 tkr.   

  

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef 

Malin Andersson  

Enhetschef VA Renhållning 

Beslutet ska skickas till 

Malin Andersson 
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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, dock lägre årlig 

driftkostnad  

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? 

 

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Projektstart reinvestering gräsklippare 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner att 700 tkr av 

gata/parks investeringsbudget anslås till reinvestering av en gräsklippare 

(vingrotorklippare). 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den vingrotorklippare som sköter alla större gräsytor i Filipstad är från 2010 

och det har varit en hel del kostsamma reparationer under de senaste åren 

med driftstopp som följd. Vingrotorklipparen (3,6 m bred) är den viktigaste 

resursen för att underhålla kommunens allmänna gräsmattor, kring skolor 

och förskolor samt även Stiftelsen Filipstadsbostäders gräsmattor. En ny 

klippare planeras att upphandlas och den gamla lämnas som inbyte.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 

 

 

Inge Nilsson-Piehl 

Teknisk chef 

Roger Danielsson 

Gatuchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipstads kommun 

  Sida 

2(2) 
 

 

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: Reinvestering behöver göras för att undvika driftstörningar 

och kostsamma reparationer.  

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 Asphyttebron 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner projektstart för 

omläggning till smågatsten på Asphyttebron. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Asphyttebron eller som den en gång kallades, Stadsbron är den äldsta av 

Filipstads broar och besitter ett stort kulturhistoriskt värde. Bron byggdes 

1747 och stensattes för att stå emot kraftiga vårfloder, någon gång på 1960-

talet belades bron med asfalt vilken nu är i dåligt skick. 

Förslaget från teknik och service är att återställa bron med smågatsten för att 

få tillbaka det ursprungliga utseendet. I samband med stenläggningen så görs 

även en översyn av broräcket samt att brovalvet förses med miljöbelysning 

för att synliggöra den fina miljön. 

Kostnad 200 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 

 

 

Inge Nilsson-Piehl 

Teknisk chef 

Roger Danielsson 

Gatuchef 
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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: Förbättrad trafiksäkerhet 

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 GC-väg Skolgatan Lesjöfors 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner projektstart för 

GC-väg Skolgatan Lesjöfors, etapp två. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Längs Skolgatan i Lesjöfors finns en smal gångbana som är ca 1,5 m bred 

vilket gör att cyklister tvingas att cykla på gatan och framför allt vintertid så 

blir gångbanan mycket smal då det inte finns någon plats att lägga snö. En ca 

3,0m bred gång och cykelväg byggs på östra sidan av Skolgatan från 

Stiftelsevägen till Parkgatan som fortsättning på den GC-väg som påbörjades 

under 2021. 

Längd 350 meter  

Totalkostnad 600 000 kronor 

Statsbidrag 300 000 kronor 

Kommunal del 300 000 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 

 

 

Inge Nilsson-Piehl 

Teknisk chef 

Roger Danielsson 

Gatuchef 
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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: Förbättrad trafiksäkerhet 

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 GC-väg Spångbergsvägen 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner projektstart för 

GC-väg Spångbergsvägen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fortsättning på gång och cykelväg från korsningen 

Asphyttegatan/Färnebogatan till Spelmansvägen, idag finns bara en smal 

trottoar vilket gör att man tvingas cykla på den ganska hårt trafikerade 

Spångbergsvägen och vintertid även gå på gatan då det inte är möjligt att 

snöröja. 

En tre meter bred gång och cykelväg byggs längs västra sidan av 

Spångbergsvägen för att skapa en säker förbindelse i etapp ett till 

Spelmansvägen och sedan fortsättning till Hyttgatan i ytterligare en eller två 

etapper för att ansluta till den befintliga gång och cykelvägen där. 

Längd 250 meter  

Totalkostnad 500 000 kronor 

Statsbidrag 250 000 kronor 

Kommunal del 250 000 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 

 

 

Inge Nilsson-Piehl 

Teknisk chef 

Roger Danielsson 

Gatuchef 
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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: Förbättrad trafiksäkerhet 

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 beläggningsinvestering 

Förslag till beslut 

Teknik och Service föreslår att teknikutskottet godkänner projektstart för 

beläggningsinvestering år 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I 2022 års investeringsbudget har anslagits 1 200 000 kronor för upprustning 

av kommunens gator och vägar. Teknik & Service har arbetat fram en plan 

för de mest akuta åtgärderna som behöver utföras under 2022. 

 
 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 

Beläggningsplanering 2022 

 

 

Inge Nilsson-Piehl 

Teknisk chef 

Roger Danielsson 

Gatuchef 

 



Beläggning 2021 underhåll

Plats Typ Längd

Snabelreparationer

Beläggning 2022 Investering

Plats Typ Längd

Kyrkogatan-Stora Torget Fräsning+topp 60

Nils Ferlins väg 220

Åsgatan 60

Förrådsgatan 270

Schelegatan Vasagatan-Ringvägen 220

Lövlundsgatan 130
Stiftelsevägen Lesjöfors 150

Beläggning 2021 nybyggnad

Plats Typ Längd

GC Skolgatan Spångbergsvägen 100 kg/m2 ABT 11 350

GC Skolgatan Lesjöfors 100 kg/m2 ABT 11 500

Sjöstadsvägen Lesjöfors 300

Skogsvägen Lesjöfors 80

Assensgatan 285

Blombackavägen 300

Fagerbergsvägen 230

Västerliden 110



Bredd Mängd a`pris Summa Anmärkning

60 1200 72 000                  

Summa 72 000 kr              

Bredd Mängd a`pris Summa Anmärkning

7 420 300 126 000                

7,5 1650 150 247 500                

7,5 450 150 67 500                  

10 2700 150 405 000                

6 1320 150 198 000                

7 910 150 136 500                Mejeriet
7 120 1200 144 000                Lappning

Summa 1 180 500 kr         

Bredd Mängd a`pris Summa Anmärkning

3 1050 150 157 500                

3 1500 150 225 000                

7,5 2250 150 337 500                

6 480 150 72 000                  

8 2280 150 342 000                Troligen 2023

8 2400 150 360 000                

6 1380 150 207 000                

5 550 150 82 500                  

Summa 1 783 500 kr         


