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2018-11-06 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 6 november 2018, kl. 14.00 – 16.45 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Tjänstgörande ersättare 
Sven Olsson (C)  Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Ida Roos Miljöingenjör § 214 
Marie Andersson Trafikingenjör § 215-217 
Hanna Lamberg Gatuchef § 215-217 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 218-224 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 
  

Justerare Sven-Inge Eriksson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 211-231 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-06 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-11-06 

Anslagsdatum 2018-11-08 Anslaget tas ner 2018-11-30 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 211                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
följande ändring:  

Ärendet under punkt 8 – slutredovisning av projekt Universitetsbron, utgår.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 212                                                   Dnr 2018/00500  

Information rivning av transformatorstation på fastigheten 
Näckrosen 15, Mariestad.  

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen. 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att kontakta 
VänerEnergi för att säkerställa att transformatorstationen tillhör kommunen och ej 
VänerEnergi.     

Bakgrund 

Mark- och exploateringschefen i Mariestads kommun har av verksamhet teknik beställt 
rivning av fastigheten Näckrosen 15. Insatsen finansieras enligt beställningen av 
exploateringsramen och följs upp under ett särskilt projektnummer. Verksamhet teknik har 
genomfört en upphandling av rivningsentreprenaden och överskrider inte 
direktupphandlingsgränsen i LOU.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tillägget att verksamhet 
teknik kontaktar VänerEnergi för att säkerställa att transformatorstationen tillhör 
kommunen och ej VänerEnergi.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Projektbeställning.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Information rivning av 
transformatorstation på fastigheten Näckrosen 15, Mariestad”.      

 

Expedierats till: 
Handläggare Ingalill Lindblad 
Projektledare fastighet Ulf Johansson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 213                                                   Dnr 2018/00545  

Begäran om delegation för antagande av entreprenör för 
Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med partnering 
som arbetssätt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för tekniska nämnden arbetsutskott 
för antagande av entreprenör för Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med 
partnering som arbetssätt.     

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför en upphandling gällande ett partneringavtal för 
ombyggnation och renovering av ishallen inklusive delar av utemiljön. 

Annonseringstiden är ca en månad med sista anbudsdag i slutet av november. Därefter 
följer intervjuer av anbudsgivare samt utvärdering av anbuden innan ett antagande av 
anbud kan ske. Då tidplanen pekar mot att beslut kan tas först efter december månads 
arbetsutskott föreslår verksamhet teknik att delegation för att fatta beslutet ges till 1:e vice 
ordföranden som också är med i styrgruppen för projektet. Detta för att inte spilla tid i ett 
tidskritiskt projekt.       

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) yrkar att tekniska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för 
tekniska nämnden arbetsutskott för antagande av entreprenör för Vänershofs 
Idrottsplats för Mariestads kommun med partnering som arbetssätt.  

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker Nilssons (S) förslag.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Nilssons (S) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om delegation för 
antagande av entreprenör för Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med 
partnering som arbetssätt”.          

 

Expedierats till: 
(Projektledare Björn Isvi) 
(Handläggare Ingalill Lindblad) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
(Teknisk chef Michael Nordin)    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 214                                                   Dnr 2017/00528  

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta enligt 
följande: 

1. Töreboda kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga ägare 
och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget till 
nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter och tillhörande 
skyddsföreskrifter. 

2. Töreboda kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Töreboda kommun beslutar att genomförandet av det formella samrådet hanteras av 
tekniska nämnden. 

4. Töreboda kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva tidigare beslut om vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter 
och att upphävandet ska gälla från det att beslutet om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 

o För Haboskogen: 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i Västerbygdens vattendomstols 
deldom daterad 3 september 1962 (Mål A 19/1960). 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i vattenöverdomstolens dom 
daterad 19 juni 1963 (Mål T 78/1962). 

o För Slätte  

 Länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt i Slätte, 
Töreboda kommun, daterat 31 mars 1971. Beslutet har kungjorts i Skaraborgs 
läns allmänna kungörelser, nr 51 1971.     

Bakgrund 

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare 
under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkterna. 
Vattenskyddsområdena för Slätte och Haboskogen är runt 50 år gamla. De behöver därför 
göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter utformas.  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 214 (forts.)                                                  Dnr 2017/00528  

Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet som också ligger i linje med det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet. 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i 
täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som kan 
innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.  

 
Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i delgivningslagen 
(2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att 
inom viss tid yttra sig över förslaget. 

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. 

Mer info om hur samrådet går till i bifogad ”Arbetssätt i projektet, tidigare och framåt”. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kan fastställas. Det är länsstyrelsen som 
upphäver gamla skyddsområden. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen lämnar en 
begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om fastställande av 
nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer något nytt 
skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla. Se ”Förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen Västra Götaland: Begäran om upphävande av föreskrifter inom Haboskogen 
och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun”.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 
”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter ”.  

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Sweco, Verksamhet teknik, 2018-10-18. 

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen 
och Slätte grundvattentäkt, VA-avdelningen, 2018-10-18. 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom Haboskogen och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun.    

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 215                                                   Dnr 2017/00233  

Likvärdiga hastigheter vid skolor (Återrapport, komplettering och 
avslut) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen om genomförda förändringar enligt 
tidigare beslut 

2. Tekniska nämnden beslutar om följande lokala trafikföreskrifter: 

a) 30 km/tim i området kring Lyrestads skola (1493 2018:00092) 

b) 30 km/tim i området kring förskolan Regattan i Mariestad (1493 2018:00091) 

c) 30 km/tim på del av Stamparegatan och del av Possegatan i anslutning till 
Gullestensskolan (1447 2018:00019, 1447 2018:00025) 

3. Tekniska nämnden avslutar ärendet.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav 2017-10-17 (§ 194) verksamhet teknik i uppdrag att införa 
likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor (skolor: 30 km/tim, förskolor: 30 km/tim 7-
17) enligt bifogat ”förslag till förändring” för enhetliga hastighetsbegränsningar. 
Verksamhet teknik har nu genomfört uppdraget.  

Vidare skulle verksamhet teknik se över hastigheten vid vissa skolor/förskolor där 
ytterligare utredning krävdes. Detta har genomförts med följande resultat och förslag till 
beslut:  

 Lyrestads skola – skolan kan nås från flera vägar. Trafiken på dessa vägar upplevs 
ibland osäker med både bilar, bussar och oskyddade trafikanter som rör sig i området. 
Vårt förslag är att hastigheten regleras till 30 km/h i hela området kring skolan och 
angränsande villagator. Detta för att de som använder vägarna till och från skolan samt 
även de boende ska kunna känna sig trygga i trafikmiljön. Det blir också tydligt och 
enkelt med en och samma hastighet vilket medför färre skyltar och lättare att efterleva.   
(1493 2018:00092) 

 Regattans förskola – skolan ligger i direkt anslutning till infartsvägen till villaområdet 
Nya Ekudden. Vägen in till området är en gata med koppling till flera mindre 
återvändsgator. I området finns villabebyggelse, radhus samt flerfamiljshus vilket 
innebär att en del trafik rör sig in- och ut ur området. Förskolan placerad i början 
Tegelvägen, före anslutande gator vilket innebär att mestadels av trafiken passerar 
förbi. Denna helhetsbild gör det motiverat att inte tidsreglera hastighetsbegränsningen. 
Vårt förslag är att hastigheten regleras till 30 km/h i hela området, efter infarten till 
polisstationen. ( 1493 2018:00091 ) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 215 (forts.)                                                  Dnr 2017/00233  

 Gullstensskolan – skolan omgärdas av större vägar. John Hedins väg är redan 
hastighetsreglerad till 30 km/h. Skolgatan som leder in till skolan är avstängd för 
genomfart och är endast en infartsväg till parkeringen i nordvästra delen av 
skolområdet. På Stampargatan och Possegatan är hastigheten idag 50 km/h. Vårt 
förslag är att de sträckor som ligger i direkt anslutning till skolan ska sänkas till 30 
km/h. (1447 2018:00019, 1447 2018:00025) 
 

Ärendets beredning 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala 
trafikföreskrifter. De har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa. 

 

Trafikverket har yttrat sig gällande hastighetsbegränsningen på Possegatan som är en statlig 
väg. Trafikverket avstyrkte förslaget, men är inte beslutande i ärendet. Vidare dialog 
föreslogs om att utredas möjlighet till att hastighetssäkra sträckan med ytterligare ett 
farthinder.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Likvärdiga hastigheter vid skolor (Återrapport, komplettering och avslut)”.  

Bilaga: Genomförda åtgärder 

 

Lokala trafikföreskrifter 

1493 2018:00092  

1493 2018:00091 

1447 2018:00019 

1447 2018:00025    

 

Expedierats till: 
(Trafikingenjör Marie Andersson) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216                                                   Dnr 2018/00339  

Cykelöverfarter i Töreboda kommun  

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och avslutar ärendet.   

Bakgrund 

Efter yrkande från Linn Brandström (M) gav tekniska nämndens arbetsutskott verksamhet 
teknik i uppdrag att tydligare markera vad som gäller vid cykelöverfarter i Töreboda 
kommun. 

En cykelpassage är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare 
av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana. Det finns både bevakade och 
obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med vägmarkering för cykelpassage.  

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det 
inte uppstår fara för cyklister som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped 
klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Korsar du 
som bilförare en cykelpassage i samband med sväng eller utfart ur en cirkulationsplats ska 
du släppa fram alla på cykelpassagen. 

Vid gång- och cykelbanor som löper längs med en väg med anslutande vägar så är det 
viktigt att cykelpassagerna är tydligt utmärkta så att fordonsförarna som korsar  gång- och 
cykelbana uppmärksammar dem för att minimera olycksriskerna. Detta kan göras genom 
kantstenar, avvikande material eller vägmarkering för cykelpassager.  

Underlag för beslut 

Tnau § 160/2018.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Cykelöverfarter i Töreboda 
kommun”      

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 217                                                   Dnr 2018/00468  

Farthinder vid stationshuset i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att verksamhet teknik ska uppföra 
tillfälliga farthinder  vid stationshuset till dess att den nya bron färdigställts.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Linn Brandström (M) gav tekniska nämndens arbetsutskott verksamhet 
teknik i uppdrag att uppföra hinder vid stationshuset i Töreboda. Boende har klagat på att 
vägen används för buskörning. Vägen har  idag farthinder men dessa är inte tillräckliga för 
att minska farten utan det behövs farthinder som dämpar farten ytterligare. 

Järnvägsgatan är en återvändsgata med destination stationshuset där det finns ett antal 
parkeringsplatser samt yta för hämtning och lämning av tågresenärer. Järnvägsgatan knyter 
även samman Töreboda centrum med Göta kanal och färjan Lina (sommartid)/bron till 
östra delarna av Töreboda. 

Under sommaren lades temporära farthinder ut på Järnvägsgatan på uppdrag från 
politikerna i Töreboda. Denna typ av hinder ska ses som tillfälliga och används i huvudsak 
i samband med vägarbeten för att få ner hastigheterna vid arbetsområdet där personal 
befinner sig i direkt närhet till trafiken. Dessa tillfälliga farthinder kan också användas vid 
trafikomledningar av trafiken då man styr om trafiken från större gator in på mindre.  

För att utreda behovet av permanenta farthinder på Järnvägsgatan genomfördes 
trafikmätningar på gatan under hösten 2018. Mätningen visar på små trafikmängder med 
mycket låga hastigheter. ÅDT (årsdygnsmedeltrafik) var endast 242 fordon och 
medelhastigheten (85-percetil) låg på 19 km/tim. Några topphastigheter på 50 km/tim 
uppmättes men inga hastighetsöverträdelser. Enligt antaget trafiksäkerhetsprogram faller 
denna gata inte inom ramen för farthinder då kraven inte uppfylls. 

När det gäller buskörning/fortkörning på gator så ska det hanteras av Polismyndigheten. 

När den nya gång- och cykelbron över kanalen uppförs och färjan Lina flyttas till sin nya 
plats vid stationshuset bedöms flödet av framförallt oskyddade trafikanter att minska på 
Järnvägsgatan samtidigt som den nya bron kan innebära att antalet parkeringsplatser också 
bli färre vid stationshuset vilket i så fall innebär minskat flöde av fordon. 

Med anledning av ovanstående bedömer gatuavdelningen att Järnvägsgatan i Töreboda inte 
är i behov av farthinder.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Jacobsson (S) yrkar att verksamhet teknik ska uppföra tillfälliga farthinder  vid 
stationshuset till dess att den nya bron färdigställts.  

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker verksamhet tekniks förslag till beslut.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 217 (forts.)                                                  Dnr 2018/00468  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer förslagen under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jacobssons (S) förslag.     

Underlag för beslut 

Tnau § 191/2018. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Hanna Lamberg ”Farthinder vid Järnvägsgatan i 
Töreboda”.      

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 218                                                   Dnr 2018/00309  

Slutredovisning av projekt Universitetsbron 

  

Ärendet utgår.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 219                                                   Dnr 2018/00001  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +2 020 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -100 tkr. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, 
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras 
för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Mariestads kommun. 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
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Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 99 819 tkr för tekniska nämndens 
budget respektive 13 397 tkr för exploatering.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, 
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun  

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2018-10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Mariestads kommun.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 221                                                   Dnr 2018/00003  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -500 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -400 tkr. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.  

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas 
för kommunstyrelsen.  

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018, för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.    

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Töreboda kommun.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 222                                                   Dnr 2018/00004  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 28 354 tkr för tekniska nämndens 
budget.    

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun, daterad 
2018-10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Töreboda kommun.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 223                                                   Dnr 2018/00005  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -450 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.  

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas 
för kommunstyrelsen.  

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018, för tekniska nämndens driftbudget 
Gullspångs kommun.    

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Gullspångs kommun.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 
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Tnau § 224                                                   Dnr 2018/00006  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 3 511 tkr för tekniska nämndens 
budget.    

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun, 
daterad 2018-10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Gullspångs 
kommun. 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 225                                                   Dnr 2017/00561  

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband med 
prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband 
med prognos 4, 2018.          

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2018. Intern kontroll är 
en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa 
att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att: 
 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att fokusera på 
några speciellt viktiga kontrollmoment som är kommungemensamma kontroller (nr. 1-5). 
Utöver detta beslutar nämnden om nämndspecifika kontroller (nr. 6-7).  

 

Aktuella områden för internkontroll 2018 och kommentar om utfall: 

1. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade. 
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som uppdaterats under det 
senaste året. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

2. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen. 
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheterna. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

3. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade. 
Att publiceringsdatum är uppdaterat. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 
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4. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. 
Inköpsanalys av upphandlingsenheten. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

5. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.  
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av personalenheten. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

6. Kontroll av fakturor betalas i tid 

 Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten. 

 Kommentar: Fr o. m. senare delen av kvartal 2 har verksamheten hållit sig inom de 
gränser som anses vara acceptabelt och trenden påvisar en fortsatt förbättring.  

 

7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen 

 I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp 
och en upprättad kommunikationsplan. 

 Kommentar: För de projekt som startas upp följs projektmodellen på ett bra sätt och i 
takt med att gamla projekt avslutas blir andelen projekt där modellen tillämpas större 
och större.    

Underlag för beslut 

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband Prognos 4. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan för 
internkontroll 2018 i samband med prognos 4 ”.     

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226                                                   Dnr 2017/00133  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2018, prognos 4.     

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra 
nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

Inför år 2018 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande 
kommuner. 

 

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten 

 Prognos 4, 2018: Följer plan och bedöms nås. 
 

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser 
i kommunen 

 Prognos 4, 2018: Följer plan och bedöms nås. 
 

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster 

 Prognos 4, 2018: Målet uppnått 
 

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018 

 Prognos 4, 2018: Legat efter plan, men bedöms ändå nås. 
 

Mål 5: Mer attraktiva badplatser 

 Prognos 4, 2018: Målet uppnått  

Underlag för beslut 

Målprognos 4, 2018  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2018, prognos 4         

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad)    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-06 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227                                                   Dnr 2018/00555  

Upprensning vid badplatser i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att rensa upp sten och annat material 
vid badplatser i Mariestad.  

Insatsen finansieras genom att 100 tkr från befintlig ram för tekniska år 2018.   

Bakgrund 

Med anledning av det extremt låga vattenståndet i Vänern finns tillfälle att till en billig 
kostnad rensa upp sten och annat material på kommunens badplatser. Då tekniska 
nämndens prognos 4 inte ger utrymme till insatsen utan att ta delar av den resultatbuffert 
om 1 % i anspråk.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att insatsen 
finansieras från befintlig ram för tekniska år 2018.   

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Erikssons (KD) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Upprensning vid badplatser i 
Mariestad”.     

 

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228                                                   Dnr 2018/00169  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2018 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisningen.  

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att till nästa 
rapporteringstillfälle komplettera listan med svarsdatum och kommentarer samt att lägga 
fokus på att avsluta enklare uppdrag.    

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av upprättad 
uppdragslista för verksamhet teknik.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med kompletteringen att 
tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att till nästa 
rapporteringstillfälle komplettera listan med svarsdatum och kommentarer samt att 
lägga fokus på att avsluta enklare uppdrag. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael 
Nordin ”Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik till tnau november 
2018”. 

 

Uppdragslista för verksamhet teknik, rev 2018-10-30.     

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 229                                                   Dnr 2018/00024  

Handlingar att anmäla 2018 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av motion om extra belysning runt 

Gjutaren 4. 

(Kf § 109/2018) 

2. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om snöröjning.  

(Kf § 112/2018) 

3. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av upprättat förslag till reviderat 

reglemente för tekniska nämnden.  

(Kf § 117/2018) 

4. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av upprättat förslag till reviderat 

samverkansavtal för tekniska nämnden.  

(Kf § 118/2018) 

5. Från kommunfullmäktige i Gullspång, införande av permanent parkeringsövervakning 

från 2019-01-01. 

(Kf § 125/2018) 

6. Från kommunfullmäktige i Gullspång, besvarande av motion gällande belysning av 

Lysmasken.  

(Kf § 126/2018) 

7. Från kommunfullmäktige i Gullspång, besvarande av motion om utveckling av 

centrummiljöer Gullspång.  

(Kf § 129/2018) 

8. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, beslut om upphandling av 

entreprenör för förskoleavdelningar som ersätter Kornknarren.  

(Uu §182/2018) 

9. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om byggnation av 

vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan med ombyggnation av 

tillhörande rondell (Cooprondellen) 

(Ksau § 300/2018) 

10. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om igångsättningstillstånd för 

fasadrenovering av Mariestads teater.  

(Ksau § 304/2018) 
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11. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om deltagande i regionalt åtgärdsprogram 

för miljömålen 2017-2020 – deltagande i utmaningar för hållbart Västra Götaland. 

(Ks § 345/2018) 

12. Från kommunstyrelsen i Töreboda delegering av beslut om upphandling av 

entreprenör för förskoleavdelningar som ersätter Kornknarren. 

(Ks § 368/2018) 

13. Från kommunstyrelsen i Gullspång, uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på 

lösning gällande toalett vid badplatsen i Skagersvik.  

(Ks § 286/2018) 

14. Från kommunstyrelsen utvecklingsutskott, remiss till tekniska nämnden att yttra sig om 

medborgarförslag om upphöjd gång- och cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över 

Bruksgatan.  

(Uu § 190/2018) 

15. Från kommunstyrelsen i Mariestad, sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen 

och dess utskott.  

(Ks § 191/2018) 

16. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om revidering av policy för hantering av 

dagvatten. 

(Kf § 69/2018) 

17. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om att utöka tekniska nämndens 

investeringsbudget för renovering av ishallen samt helhetslösning för 

Vänershofsområdet. 

(Kf § 73/2018) 

18. Från kommunfullmäktige i Mariestad, sammanträdesdagar 2019 för 

kommunfullmäktige. 

(Kf § 81/2018) 

19. Från kommunfullmäktige i Mariestad, val av ny ersättare i tekniska nämnden. Nils 

Farken (S) ersätter Bror Amell (S). 

(Kf § 82/2018) 

20. Från ekonomiberedningen i Töreboda, beslut om att utöka tekniska nämndens 

investeringsbudget för år 2019 för åtgärder på Gjutaren.  

(Eb § 41/2018) 

21. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, delrapportering för 

hyresavtalsutredning.  

(Ksau § 320/2018) 
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22. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande av medborgarförslag om en 

paviljong/dansbana i hamnområdet i Lyrestad till tekniska nämnden för 

beredning och beslut. 

(Kf § 65/2018)       
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Aktuell information och frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott tar upp följande aktuell information och frågor vid 
dagen sammanträde: 

Dialogmöte  

Tekniske chefen ger en rapport från dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Mariestad. Mötet avhandlade bland annat: 

- Gångfartsområde på Kungsgatan 

- Upphandling av ishallen 

- Omgestaltning Karlsholme 

- Hamnområde och Skärgården 

- Utbyggnad av VA till Askevik/Moviken 

- Tillståndsansökan avloppsreningsverket 

- Åtgärder med anledning av sommarens värmebölja 

- Solcellsanläggningar 

 

Möte med föreningar ishallen Mariestad 

Tekniske chefen informerar om möte med föreningar verksamma i ishallen i Mariestad. 
Det informerades bland annat om den kommande ombyggnationen. 

 

Moduler Kornknarren Töreboda 

Tekniske chefen informerar om inköp av moduler för Kornknarrens förskola. 
Upphandling är genomförd och uppförandet av modulerna kommer att ske snarast möjligt.       

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-06 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 231                                                   Dnr 2018/00025  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger inga uppdrag till verksamhet vid dagens 
sammanträde.      

 

 

 

 

 


