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 Kommunstyrelsen 
 
 
Fördelning av kostnader mellan gatu- och parkenheten och VA-enheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna återrapporte-
ringen gällande fördelningen av kostnader mellan gatu- och parkenheten och VA-en-
heten.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Teknisk avdelning fick 2018-11-26 (Kommunstyrelsen § 296) i uppdrag att ta fram un-
derlag för politiskt beslut kring riktlinjer för kostnadsfördelning mellan gatu- och park-
enheten och VA-enheten för gemensamma kostnader.  
 
Tekniska avdelningen har för avsikt att följa nedanstående vid fördelning av kostnader 
mellan gata- och parkenheten och VA-enheten: 
 
• Den enhet som beställt/genomför arbeten som utförs i väg och därmed skapar den 

uppkomna kostnaden står för huvuddelen av den. 
• Respektive enhet står för kostnader som deras verksamhet drar nytta av vid gemen-

samma projekt som gäller väg. 
• De gemensamma kostnader som uppkommer för verksamheterna på arbetskontoret 

fördelas enligt de tjänster som använder dem och som utgår från arbetskontoret. 
• Fördelningen gäller från verksamhetsår 2019.  
 
Rapportering av resultatet av kostnadsfördelningen sker i årsredovisningen. 
 
Kostnader som uppkommer kopplade till skötsel av väg är exempelvis återställande, 
lagning och toppning. När VA-enheten gräver upp gatan står VA för kostnaden för att 
återställa och laga. Ytterligare arbeten som höjer standarden på vägen, så som toppning, 
står gatuenheten för. Gemensamma arbeten tar VA, kostnaderna som uppkommer vid 
byten på rörnät och gata efterföljande kostnader för beläggning väg. 
 
Fördelning av lokalkostnader för Plogvägen 6, Arbetskontoret: 
 
Gata/Park 60 % 
VA 32 % 
Lokalvården 8 % 

 
Ovanstående fördelning har räknats ut baserat på nyttjandet av lokalytan, med hänsyn 
taget till nyttjande av tempererad/icke tempererad area. Den totala bruksarean uppgår 
till 1573 m2, varav 158 m2 är kontorsyta. Den totala internhyran för fastigheten uppgår 
till 702 tkr. För 2019 kommer följaktligen gata/parkenheten betala 428 tkr, VA-enheten 
219 tkr och Lokalvårdsenheten 55 tkr. 
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Baserat på antal tjänster som utgår från arbetskontoret innebär det i dagsläget att gemen-
samma kostnader som tvätt och kaffemaskin delas 70 procent gata/park och 30 procent 
VA. Medan kostnader för kontorsmaterial och kopiator delas 40 procent gata/park och 
60 procent VA. 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning 
 
 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till  
Tekniska avdelningen 
Gatu- och parkenhet  
VA-enheten 
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Teknisk chef Gatu/park chef VA-chef 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 


