
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
Kommunstyrelsens teknikutskott 5 mars 2018  1 (10)_________                      
 
Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 13.30-14.15, 14.19-14.20   
 
                                                                              
Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande  
 Olle Engström (S) 
 Torbjörn Parling (S) 
  Åsa Hååkman Felth (S) 
 Christer Olsson (M)  
 
   
Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl, teknisk chef  
 Per Green, fastighetschef, §§ 16,17 
 Krister Karlsson, VA-chef, §§ 18,19 
 Jan Fröding, bibliotekschef § 20 
                               Nicole Lindberg, sekreterare 
                          
 
Justerare:               Christer Olsson  
   
  
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 7 mars 2018 
 
 
Underskrifter:  
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
Ordförande Per Gruvberger            Justerande Christer Olsson 
      
                  
       
……………………………………………    
Sekreterare Nicole Lindberg            Paragrafer 16-20 samt 22 
              (§ 21, se separat blad)  
 
______________________________________________________________________  
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ: Kommunstyrelsens teknikutskott 
 
Sammanträdesdatum: 5 mars 2018 
 
Anslagsdatum: 8 mars 2018                        Datum för anslagets nedtagande: 4 april 2018 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________  
 Nicole Lindberg 
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       Tu § 16                          Dnr   
 
 
Bokslut 2017 
 
Ekonomienheten har sammanställt det ekonomiska utfallet för 2017  
inom kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde.  
 
Tekniske chefen Inge Nilsson Piehl föredrar ärendet och besvarar frågor 
tillsammans med fastighetschefen Per Green och VA-chefen Krister 
Karlsson. 
 
Ordförande Per Gruvberger yrkar att förvaltningen kompletterar 
sammanställningen med kommentarer angående investeringslistans 
projektnr 0220 Ombyggnad Rosendahl och 0233 Lokaler 
ambulansverksamhet.   
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna upprättat bokslut för 2017 med tillägget att projekten på 
investeringslistan med nr 0220 och 0233 ska kommenteras av 
förvaltningen innan kommunstyrelsen sammanträder 2018-03-21. 
______  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 17                          Dnr KS 2018/53 
 
 
Renovering Taksarg, Spångberget 4, Spångbergshallen 
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 skriver fastighetschef Per Green följande: 
 
”Fastigheten Spångberget 4 inrymmer verksamheterna simhall, sporthall, 
bowling och styrketräning. Spångberget 4 är i behov av ny beläggning på 
befintlig taksarg.  
 
Sargen är idag en träkonstruktion med s.k fjällpanel som är i dåligt skick. 
Fastighetsavdelningen har tittat på olika lösningar för att hitta den mest 
lönsamma renoveringen. Förslaget är att plåtsko sargen. Plåten 
monteras över befintlig panel och plåten får i stort sett identisk kulör som 
ursprungskulören på träfasaden. 
 
Finansiering 
Arbetet beräknas till en kostnad av 350 000 kr och finansieras inom 
ramen för fastighetsenhetens investeringsbudget. 
 
Tidsramar 
Mars 2018 - Projektering 
Mars/April 2018 – Bygg” 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att utföra byggåtgärder enligt ovanstående beskrivning. 
 
Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 18                          Dnr KS 2018/16  
 
 
Projektstart VA-arbeten Nordmark, Skolan-Reningsverket 
 
I tjänsteskrivelse 2018-02-26 föreslår tekniske chefen Inge Nilsson Piehl 
och gatuchefen Roger Danielsson projektstart för VA-arbeten Nordmark, 
Skolan-Reningsverket. 
 
Befintlig avloppsledning från skolan i Nordmark till reningsverket är i 
dåligt skick med återkommande avloppsstopp som följd. 
Ledningslängden är 420 meter och kostnaden beräknas till 650 000 
kronor. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna projektstart för VA-arbeten Nordmark, Skolan-
Reningsverket.  
 
Teknikutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 19                               
 
 
Information om plan för vattenmätarbyte 
 
VA-chef Krister Karlsson föredrar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill. 
 
Rekommendationen är att byte av vattenmätare ska ske var tionde år, 
och av kommunens totala antal mätare är det i dagsläget 1032 st som är 
äldre än rekommenderat. Av kommunens 2754 vattenmätare har 1649 
mätare blivit utbytta: 
2014 byttes 677 st 
2015 byttes 382 st 
2016 byttes 262 st 
2017 byttes 257 st 
2018 har 71 st hittills bytts. 
 
VA-enheten har som mål att byta ytterligare 300 vattenmätare under 
2018, månadsuppföljning sker. Dessutom planerar förvaltningen att 
därutöver byta 250 mätare genom en kraftsamling där personal, 
rörläggare och vattenverket ingår i fem riktade insatser under april, maj, 
juni, augusti och september. VA-enheten planerar att tidigt skicka ut 
information i berörda områden om att vattenmätare ska bytas. 
Vattenmätarna kommer att bytas på kvällstid under de riktade 
insatserna.  
 
Således beräknar förvaltningen att totalt 550 mätare kommer att bytas 
under 2018 utöver de redan utbytta. I slutet av 2018 kommer det att 
finnas kvar cirka 480 mätare som är för gamla, vilket motsvarar cirka 18 
procent av beståndet. De riktade insatserna kommer att fortskrida även 
nästa år och prognosen är att samtliga uttjänta mätare kommer att ha 
bytts under 2019. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 20                          Dnr  KS 2018/50 
 
 
Bokbussamarbete Filipstad-Kristinehamn 
 
I tjänsteskrivelse 2018-02-26 skriver biblioteks- och tf. kulturchef Jan 
Fröding följande: 
 
”Filipstads och Kristinehamns kommuner har i mer än 30 år samverkat 
angående bokbussverksamheten. Kristinehamn äger, administrerar och 
anställer personal och Filipstad köper sedan i sin tur tjänsten från 
Kristinehamn. 
 
I Filipstads kommun har vi idag 31 hållplatser där bokbussen stannar, 
och hållplatser kan tillkomma löpande under året om behov skulle 
uppstå; det är alltså en flexibel verksamhet. Verksamheten täcker största 
delen av kommunen från Nykroppa till Rämmen och innefattar även 
besök vid förskolor och skolor. 
  
Bussen är cirka 14 år och börjar närma sig slutet på sin livstid. 
Kristinehamn har börjat diskutera en ersättning av nuvarande bokbuss 
men innan de går vidare vore det önskvärt att Filipstad uttrycker sin vilja 
att fortsätta samarbetet. 
 
Vi har också tänkt oss att, om samarbetet fortsätter, söka medel för att 
delfinansiera investeringen av en ny bokbuss från de 225 miljoner som 
regeringen avsatt under tre år för att stärka folkbiblioteken.” 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att Filipstads kommun fortsätter sitt samarbete med Kristinehamns 
kommun gällande bokbussverksamheten. 
 
Teknikutskottet beslutar  
enligt förvaltningens förslag. 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 22                               
 
 
Anmälningsärenden 
 

• Trafiknämndsärenden: 
2018/9 
2018/10  
2018/11 
2018/12  
2018/13. 

 
Teknikutskottet beslutar 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
______  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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