TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2019-11-12

1 (2)

Kommunstyrelsen

Fakturering av kostnader för arbeten åt andra
väghållare och privata aktörer
KS2019/439/06
Förslag till beslut
1. Timkostnad för egen personal 410:-/tim exkl moms.
2. Timkostnad för väghållningsfordon av typ lastmaskin eller traktor
500:-/tim exkl moms.
3. Timkostnad för efterdragna sopmaskiner 250:-/tim exkl moms.
4. Faktureras med ett administrativt påslag på 10%.
5. Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta att räkna upp
timkostnaderna med en procentsats motsvarande Prisindex för
Kommunal Verksamhet (PKV) som redovisas av Sveriges
Kommuner och Landsting i oktober månad. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte funnits något tydligt beslut på hur Trafik och parks arbeten åt
andra väghållare och privata aktörer ekonomiskt skall hanteras. Det behövs
även en höjning av timpriser för Trafik och parks personal och fordon.
Ett administrativt påslag är motiverat för att täcka Trafik och parks
kostnader för kontorslokaler, underlag och fakturahantering.
Utredning av ärendet
Trafik och park utför arbete på t ex Storgatan med tillhörande GC-väg åt
Trafikverkets entreprenör. Det är vinterväghållning med plogning och
sandning av GC-banan och sandupptagning av GC-väg och körbana. Trafik
och park gör även arbeten som t ex gräsklippning och sandupptagning åt
några privata aktörer.

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 6 A
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 04 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
anders.bergstrom@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)

Administrativa påslaget skall täcka kostnader för:
typ
h
Samordnare
0,5
Fakturaunderlag 0,5
Fakturering
0,25
Totalt:
1,25

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-11-12

Anders Olsson
Tf Kommunchef
Beslutet skickas till:
Trafik och park

Anders Bergström
Enhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2019-06-18

1 (2)

Kommunstyrelsen

Fakturering av kostnader för arbeten åt andra
väghållare och privata aktörer
KS2019/439/06
Förslag till beslut
1. Timkostnad för egen personal 500:-/tim exkl moms.
2. Timkostnad för väghållningsfordon av typ lastmaskin eller traktor
500:-/tim exkl moms.
3. Timkostnad för efterdragna sopmaskiner 250:-/tim exkl moms.
4. Faktureras med ett administrativt påslag på 10%.
Sammanfattning av ärendet
Det har inte funnits något tydligt beslut på hur Trafik och parks arbeten åt
andra väghållare och privata aktörer ekonomiskt skall hanteras. Det behövs
även en höjning av timpriser för Trafik och parks personal och fordon.
Ett administrativt påslag är motiverat för att täcka Trafik och parks
kostnader för kontorslokaler, underlag och fakturahantering.
Utredning av ärendet
Trafik och park utför arbete på t ex Storgatan med tillhörande GC-väg åt
Trafikverkets entreprenör. Det är vinterväghållning med plogning och
sandning av GC-banan och sandupptagning av GC-väg och körbana. Trafik
och park gör även arbeten som t ex gräsklippning och sandupptagning åt
några privata aktörer.

Administrativa påslaget skall täcka kostnader för:

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 6 A
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 04 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
anders.bergstrom@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)
typ
h
Samordnare
0,5
Fakturaunderlag 0,5
Fakturering
0,25
Totalt:
1,25

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-06-18

Leif Jansson
Tf Verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Trafik och park

Anders Bergström
Enhetschef

