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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-09 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Plats och tid Lokal Hemön, tisdagen den 9 februari 2016 kl 14:00 – 19.40 

Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 
Sven-Inge Eriksson  (KD),  1:e vice ordförande 
Linn Brandström  (M)  2:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Peter Granath  (S) ledamot 
 

Övriga deltagande Ulf Johansson  projektledare § 24 
Jim Gustavsson  förvaltare § 25 
Cathrin Hurtig Andersson  ekonom § 26-27, 29-30, 32-33 
Elisabeth Westberg  ekonom § 28, 31, 34, 39 
Anneli Mattsson  driftchef § 40 
Jan Larsson  driftchef § 41 
Michael Nordin  va- och gatuchef § 40 - 49 
Eva Berdenius  trafikingenjör § 44 - 45 
Johan Bengtsson  projektchef § 49 
Thomas Johnsson  projektledare § 57 
Bo Theorén  fastighetschef § 57 
Kristofer Svensson  samhällsbyggnadchef 
Ewa Sallova   sekreterare 

Utses att justera Sven-Inge Eriksson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik den 11 februari 2016 
 

Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 23-58 

 Ewa Sallova  

Ordförande 

  

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande 

  

 
Sven-Inge Eriksson 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-02-09 

Anslagsdatum 2016-02-11 Anslaget tas ner 2016-03-04 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-09 

Sida 3 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  23                            TN 6469  

Godkännande av dagordning 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag på dagordning   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  24                            TN 2015/00341  

Antagande av entreprenör för leverans och montage av 
ishockeysarg, Töreshov, Töreboda 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Nordic Sport AB, till en kostnad av 
784 693 kr, för leverans och montage av ishockeysarg i Töreshovs ishall i 
Töreboda. 
 
Ovanstående sker under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om 
igångsättning och att Kommunfullmäktige ombudgeterar avsatta medel för ny 
ishockeysarg i 2015 års budget till 2016 års budget.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för år 2015 avsatt medel till ny 
ishockeysarg i Töreshovs ishall.  
 
Fastighetsavdelningen genomförde upphandling av ny ishockeysarg våren 2015. 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2015-06-16 att ge förvaltningen i 
uppdrag att avbryta upphandlingen.  Anledningen till detta var att 
Förvaltningsrätten meddelat att upphandlingen överprövats. och att detta innebar 
att det inte gick att färdigställa arbetet med ny sarg innan Töreboda Hockey 
startade upp för ny säsong. Fastighetsavdelningen kontaktade Töreboda Hockey 
och fick klartecken om att senarelägga monteringen av sarg till sommaren 2016. 
 
Fastighetsavdelningen har nu genomfört en ny upphandling. Efter anbudstidens 
utgång har tre anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställning. Av de 
inkomna anbuden har Nordic Sport AB lämnat det förmånligaste anbudet. 
 
Tilldelningsbeslut har skickats ut 2016-01-21 med upplysning om att tilldelningen 
gäller under förutsättning att de nödvändiga politiska besluten fattas. 
 

Underlag för beslut 

Sammanställning inkomna anbud. 

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, projektledare Ulf 
Johansson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Ny ishockeysarg, 
Töreshov ishall i Töreboda”.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  24 (forts.)                            TN 2015/00341  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  25                            TN 2016/00028  

Byte av underlag samt genomförande av årlig besiktning 
Töreboda ridhus  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 
utvecklingsutskottet i Töreboda.     

Bakgrund 

Av Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har Fastighetsavdelningen 
fått i uppdrag att utreda kostnaden för utbyte av ridhusets underlag samt 
utförande av årlig besiktning (enl § 17 i skötselavtalet). 

 
Bedömning 
 
Utbyte av befintligt underlag beräknas kosta ca 0,2 tkr, vilket inte ryms i 
driftbudgeten utan kräver utökad budget. 
Töreboda Hästklubb har också framfört önskemål om utökad belysning runt 
klubbens yttre ridbana, i samband med utbyggnaden av Töreshov. Kostnaden för 
detta uppgår till ca 0,25 tkr, och måste anslås extra till investeringsbudgeten, 
lämpligen i 2017 års budget. 
Den årliga besiktningen utföres efter överenskommelse med Töreboda 
Hästklubb. 
 
Redogörelse av ärendet 
 
Töreboda Hästklubb (THK) ansöker, genom ordföranden Bo Simensen, om 
att kommunen i sin budget ska ta upp medel för ett byte av ridhusets underlag 
under år 2016. Vidare önskar THK att kommunen utreder möjligheten 
att sätta upp ett antal belysningsstolpar runt klubbens yttre ridbana 
i samband med utbyggnaden av Töreshov. 

 
Underlaget i det av THK ägda ridhuset har efter ett antal ridsäsonger blivit 
hårt slitet och är i stort behov av utbyte. Ridskolans verksamhet har sett en 
glädjande kraftig ökning av antalet ridlektioner under senare år och detta 
har medfört ett ökat slitage på golvbeläggningen. Slitaget medverkar till 
ökad halkrisk för hästarna och detta äventyrar därför klubbens ridande 
elevers säkerhet. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  25 (forts.)                            TN 2016/00028 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ” Byte av underlag samt 
genomförande av årlig besiktning Töreboda ridhus”. 

Protokollsutdrag Uu § 7/2016.       

Expedierats till: 
Utvecklingsutskottet i Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  26                            TN 2016/00058  

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i 
Gullspång 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i  

Gullspångs kommun år 2015.     

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten 
i Gullspång kommun under år 2015.  

 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 506 tkr. 
Kapitalkostnader hanteras av Gullspångs kommun. 

 

Den avgiftsfinansierade/skattefinansierade vatten- avloppsverksamheten 
redovisar ett överskott på 835 tkr. exkl. kapitalkostnader.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Bokslut 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter i Gullspång. 

 

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun 2015.       

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  27                            TN 2016/00057  

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i  
Töreboda kommun år 2015.     

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten 
i Töreboda kommun under år 2015.  
 
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1 784 tkr. 
Kapitalkostnader hanteras av Töreboda kommun.  
 
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett underskott på 
-302 tkr. Kapitalkostnader hanteras av Töreboda kommun. Då kapitalkostnaderna 
för VA-kollektivet är betydlig lägre än vad som är budgeterat kommer VA-
kollektivet i Töreboda kommun på totalen göra ett överskott.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Bokslut 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter i Töreboda. 
 
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 
2015.       

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  28                            TN 2016/00056  

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestads kommun år 2015.   

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten 
i Mariestads kommun under år 2015.  

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 551 tkr. Då ingår 
dock återställning av förskolan Svampen till lägenheter till en kostnad av 2 659 tkr 
samt ett överskott avseende kapitalkostnader på 1 275 tkr då 
komponentavskrivning införts, efter avräkning av dessa så visar egentligen den 
ordinarie verksamheten ett överskott på 1 935 tkr. 

 

Den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett underskott på 2 595 tkr.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Bokslut 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad”. 

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 
2015, daterat 2015-02-08.   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  29                            TN 2016/00061  

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

• Godkänna förslaget till ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2015 
till 2016 i Gullspångs kommun  

• Överlämna ärendet till kommunstyrelsen    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2015 till 2016 i Gullspångs kommun.  

 

Under år 2015 var driftsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten  
20 175 tkr och utfallet blev 19 669 tkr, vilket innebar ett överskott om 506 tkr. 
Totalt föreslås 218 tkr ombudgeteras vilket motsvarar gatuavdelnings överskott, 
för att finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av 
branddammar. 

 

Under år 2015 var investeringsbudgeten 16 004 tkr och utfallet blev 9 401 tkr, 
vilket innebar en avvikelse på 6 603 tkr. Totalt föreslås 5 893 tkr ombudgeteras 
enligt följande fördelning per avdelning:  

• VA-avdelningen 564 tkr  

• Gatuavdelningen -260 tkr  

• Fastighetsavdelningen 5 589 tkr    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivesle upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Ombudgetering 2015-2016,drift- och 
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång”. 

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (drift). 

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (investeringar).   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  30                            TN 2016/00060  

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

• Godkänna förslaget till ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2015 
till 2016 i Töreboda kommun  

• Överlämna ärendet till kommunstyrelsen    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2015 till 2016 i Töreboda kommun.  

 

Under år 2015 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och 
utfallet blev 17 993 tkr, vilket innebar ett överskott om 1 784 tkr. Totalt föreslås 
546 tkr om budgeteras, vilket motsvarar gatuavdelningens överskott för att 
finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av 
branddammar. 

 

Under år 2015 var investeringsbudgeten 64 666 tkr och utfallet blev 34 924 tkr, 
vilket innebar en avvikelse på 29 742 tkr. Totalt föreslås 25 361 tkr ombudgeteras 
enligt följande fördelning per avdelning:  

• VA-avdelningen 5 746 tkr  

• Gatuavdelningen 2 582 tkr  

• Fastighetsavdelningen 17 033 tkr    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Ombudgetering 2015-2016,drift- och 
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda” 

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (drift). 

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (investeringar).   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  31                            TN 2016/00059  

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

• Begära att nettounderskottet (-2 659 tkr) för återställningskostnaderna 
avseende Svampens förskola inte överförs till kommande år.  

• Begära att ombudgetera 850 tkr för att finansiera säsongsanställda 2016. Efter 
avräkning av ovanstående återställningskostnader samt avräkning av överskott 
för komponentavskrivning visar tekniska nämndens skattefinansierade 
verksamhet ett överskott på 1 935 tkr.  

• Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 595 tkr) regleras 
mot fond enligt antaget regelverk. 

• Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2015 till 2016 i 
Mariestads kommun  

• Överlämna ärendet till kommunstyrelsen    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2015 till 2016 i Mariestads kommun.  

 

Under år 2015 hade gatuavdelningen fyra säsongsanställda för att under 
sommarsäsongen förstärka den ordinarie parkverksamheten. Senaste åren har 
antal skötselområden ökat p.g.a. omgestaltning av flertalet områden.    

 

Under år 2016 är målsättningen att återigen anställa fyra säsongsarbetare, för att 
förstärka dels den ordinarie parkverksamheten, men också för skötseln av de 
omgestaltade områdena.  

 

Säsongsarbetarna är dock inte finansierade och att göra detta inom befintlig 
verksamhets budget innebär att annan verksamhet måste göra motsvarande 
neddragning. 

Med anledning av detta föreslås att verksamhet teknik får ombudgetera 850 tkr av 
överskottet från den ordinarie skattefinansierade verksamheten till år 2016.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  31(forts.)                            TN 2016/00059  

 

Under år 2015 var investeringsbudgeten 131 893 tkr och utfallet blev 96 195 tkr, 
vilket innebar en avvikelse på 35 698 tkr. Totalt föreslås 37 350 tkr ombudgeteras 
enligt följande fördelning per avdelning:  

• VA-avdelningen 2 795 tkr  

• Kart- och mätavdelningen 0 tkr  

• Gatuavdelningen 12 459 tkr  

• Fastighetsavdelningen 22 426 tkr  

• Städavdelningen 0 tkr 

• Exploateringsverksamheten -330 tkr    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Ombudgetering 2015-2016,drift- och 
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad”. 

Dokumentet Ombudgetering drift från 2015 till 2016, daterat 2016-02-08 

Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2015 till 2016, daterat 2016-02-03 
(rev. 2016-02-09).   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  32                            TN 2016/00064  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs 
kommun år 2015.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Gullspångs kommun år 2015.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång 

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015.   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  33                            TN 2016/00063  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 2015.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Töreboda kommun år 2015.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.  

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015.   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  34                            TN 2016/00062  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads 
kommun år 2015.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Mariestads kommun år 2015.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad”. 

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015.   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  35                            TN 2015/00224  

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
för år 2015.   

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att komplettera 
kontrollpunkter 8,9, 10   

Bakgrund 

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern 
kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda 
kontrollmomenten för år 2015.    

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inger Eriksson (KD) tillstryker förslag till beslut och yrkar vidare att 
arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att komplettera 
kontrollpunkter 8,9 och 10. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarson (S) tar upp förslagen till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat enlig förslagen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Uppföljning av plan för intern kontroll 2015". 
 
Internkontrollplan 2015 för tekniska nämnden med tillhörande kontrollrapporter   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  36                            TN 2016/00065  

Plan för intern kontroll 2016 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad plan för intern kontroll för 

nämndens verksamhet år 2016.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2016. 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. 

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några 
kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: Fakturor betalas i tid, 
Återrapportering av aktuella uppdrag, Rapportering av betydande avvikelser i 
investeringsprojekt samt Tillämpning av bisyssla. Utöver det finns ett antal 
uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.     

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 

” Plan för intern kontroll 2016”. 

Tekniska nämnden - Förslag till Internkontrollplan 2016   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  37                            TN 2014/00016  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2015 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 
2015 och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad     

Bakgrund 

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med 
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
beslutade målen för tekniska nämnden år 2015.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svenssons 
"Uppföljning av tekniska nämndens mål 2015" 
 
Målmatris, "Uppföljning av nämndmål 2015".       

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  38                            TN 2016/00018  

Tekniska nämndens mål 2017 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar om en dialogdag den 24 februari, kl. 9.00 -12 .00 för att 
ta fram fem mål för tekniska nämnden 2017.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska formulera fem nämndsmål inför år 2017. Presidiet i 
tekniska nämnden har fört en dialog kring nämndsmål och möjlig inriktning av 
målformuleringarna.  
Verksamhet teknik har tagit fram ett antal mål som inspiration inför nämndens 
måldiskussion.  

 

Expedierats till: 
Arbetsutskottets ledamöter 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  39                            TN 2016/00077  

Attestlista för tekniska nämnden 2016 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2016 för verksamhet teknik MTG 

(Sektor Samhällsbyggnad) i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. 
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får 
attestera respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen. 

 

Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av 
förvaltningschef och delges tekniska nämnden samt Ekonomienheten som 
information.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Attestlista för tekniska nämnden 
2016”.  

Attestlista år 2016 för verksamhet Teknik MTG (Sektor Samhällsbyggnad), 
daterad 2016-01-22.   

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  40                            TN 2016/00067  

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen i respektive 
kommun att anta förslaget till VA-plan MTG 2016-2026.     

Bakgrund 

Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilken aldrig 
antogs. Sedan dess har ett arbete gjort för att tolka kommunens ansvar för 
områden som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det 
inom respektive kommun beslutat om LIS-områden där kommunen bör stipulera 
exploateringar. Utöver detta finns det en del frågor inom VA-verksamheten som 
är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att 
exploatera i en framtid. 
 

VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de 
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA 
Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden 
realistisk genomförandeambition.  Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken 
underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar 
och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger också en 
bild över hur en VA-taxa behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera 
insatserna. 
 

Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen 
behöver och måste vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar 
och möjligheter de tio närmaste åren.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin " VA-plan för 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 2016-2026". 
VA Plan MTG 2016-2026 
Bilaga 1 - VA Plan MTG 2016-2026 
Bilaga 2 a-c - VA Plan MTG 2016-2026 
Bilaga 3 - VA Plan MTG 2016-2026 
Strategiplanen från 2011 (Strategisk VA-plan 2011 MTG inkl. bilagor)     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  40 (forts.)                            TN 2016/00067 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  41                            TN 2016/00068  

Lägesrapport - Sköteselplan för parkytor i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.   

Bakgrund 

 På tekniska nämndens sammanträde i januari 2016 (§19/2016) gavs verksamhet 
teknik i uppdrag att ta fram en skötselplan för parkytor. 

 

Driftchef Jan Larsson och va- och gatuchef Michael Nordin informerar på 
sammanträdet om pågående arbete med framtagande av skötselplanen.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av driftchef Jan Larsson och va- och 
gatuchef Michael Nordin.   

 

Expedierats till: 
Driftchef Jan Larsson 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  42                            TN 2015/00264  

Investering av UV-ljus till Hova vattenverk 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget förslag till 
beslut.      

Bakgrund 

Under år 2014 genomförde Bygg- och Miljöförvaltningen inspektion på Hova 
vattenverk. Inspektionen resulterade i ett föreläggande om att installera ytterligare 
en mikrobiologisk barriär före 2015-10-31. 
 

VA-verksamheten avser därför installera ett UV-ljus i Hova vattenverk. En 
kostnadsbedömning visar nu att inköp och installation kan ske till en kostnad om 
totalt 250 tkr.  
 

I juni 2015 (TN 2015-06-09, § 159) beslutade Tekniska nämnden om att 
tilläggsäska 300 tkr av kommunstyrelsen i Gullspång då tilldelad ram var 
omdisponerad till andra prioriterade projekt. Det ärendet har Gullspångs 
kommun inte tagit beslut i. 
 

För 2016 kommer VA-kollektivets investeringar helt och fullt finansieras av VA-
kollektivet och med rådande ekonomi kan VA-kollektivet finansiera ca 1 900 tkr i 
investeringar utan att driftkostnaderna ökar.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin " VA Gullspång, 
Investering i UV-ljus till Hova vattenverk".     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  43                            TN 2015/00530  

Övergång till p-skiva istället för parkeringsautomater i 
Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.      

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett i uppdrag till Verksamhet teknik att redovisa en 
sammanställning av vilka kostnader och intäkter som är förenade med att ta ut 
parkeringsavgifter i Mariestads Kommun för att kunna ta beslut om att eventuellt 
införa p-skiva istället. Verksamhet teknik har gjort en genomlysning av ekonomin 
gällande parkeringsavgifter under 2014 och 2015 vilka redovisas nedan. 
 
Redovisning Parkeringsavgifter Mariestads Kommun 2014 

Kostnadsposter Kostnad per år Intäkter per år Intäktsposter 

    

Leasing av P-
automater 

253 008 kr 988 084 kr Parkeringsavgifter 

Drift av P-
automater 

176 941 kr   

Summa 
kostnader 

429 949 kr 988 084 kr Summa intäkter 

Nettoöverskott år 2014: ca 558 000 kr.  

Redovisning Parkeringsavgifter Mariestads Kommun 2015 
 

Kostnadsposter Kostnad per år Intäkter per år Intäktsposter 

    

Leasing av P-
automater 

253 008 kr 975 035 kr Parkeringsavgifter 

Drift av P-
automater 

99 224 kr   

Summa 
kostnader 

352 232 kr 975 035 kr Summa intäkter 

Nettoöverskottår 2015: ca 620 000 kr  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  43 (forts.)                            TN 2015/00530 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 265/2015. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin "Övergång till p-
skiva istället för parkeringsautomater i Mariestad.     

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  44                            TN 2015/00010  

Trafiksäkerhetsmål för Töreboda som kan ingå i Vision 2030 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden antar en delplan för åtgärder på GCM-passager på det 
befintliga cykelvägnätet som mål för ökad trafiksäkerhet i Töreboda kommun. 

2. Frågan om takten i genomförandet av planen prövas i arbetet med kommande 
investeringsbudget.     

Bakgrund 

Avsikten är att ta fram en plan för att öka säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna i hela tätorten Töreboda. 
Denna nu redovisade delplan avser säkerheten på GCM-passager. 
  
Delplanen redovisar, att det övergripande målet för trafiksäkerheten i Töreboda 
kommun är 
att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna (gående, cyklister och 
mopedister) på GCM-passager på det befintliga cykelvägnätet 
 
Främst bör åtgärderna på befintligt cykelvägnät prioriteras och bearbetas i takt 
med att pengar tillskjuts, gärna genom statliga bidrag för trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Åtgärderna som ska genomföras ska vara anpassade för tätorterna och hög 
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet är en av flera viktiga egenskaper för att kunna 
erbjuda boende, verksamma och besökare en god miljö. Medborgarna uttrycker 
ofta sin otrygghet i termer av brist på trafiksäkerhet vilket ger stöd för att arbeta 
med trafiksäkerhet. 
 
Takten på planens genomförande blir ett styrmått på måluppfyllelsen om ökad 
trafik-säkerhet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och va- och gatuchef 
Michael Nordin ” Trafiksäkerhetsmål för Töreboda som kan ingå i Vision 2030”  

Protokollsutdrag Kf § 150/2014 
Protokollsutdrag Tn § 28/2015       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  44 (forts.)                            TN 2015/00010  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  45                            TN 2013/00222  

Motion om trafiksituationen vid Moholms skola, Töreboda 
kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden föreslår att motionen bifalles. 

2. Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhet tekniks förslag till åtgärder 
enligt upprättad kartskiss vid Moholms skola. 

3. Föreslagna åtgärder i den inre och yttre trafikmiljön kring skolan kan bearbetas 
och projekteras under förutsättning att medel tillskjuts.  

Bakgrund 

Den motion som inlämnats av Anne-Marie Lundin (M) angående förbättrad 
trafik-miljö vid Moholms skola har besvarats. Tekniska nämnden föreslog 
tillfälliga åtgärder under förutsättning att medel tillsköts. 

Inom samtliga skolor i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner finns 
krav på åtgärder utmed barns skolvägar, men för att få en uppfattning av behoven 
behövs dialog med skolpersonal, föräldrar och elever om vilka skolvägar som 
upplevs som farliga. Här kan även konsultinsatser krävas. 

Barn och utbildning i Töreboda kommun har prioriterat åtgärder vid Kilenskolan. 
Här pågår nu ett arbete med förbättringar på skolområdet och i trafikmiljön. 

Tidigare har Björkängsskolans trafikmiljö förbättrats. 2015 kom ett beslut om att 
ca 80 elever skulle flyttas från Centralskolan till Björkängsskolan. Baracker 
placerades på motsatt sida om Börstorpsgatan och ytterligare åtgärder krävdes på 
Börstorpsgatan. 

De klagomål om höga hastigheter som framförts beträffande Moholms skola har 
åtgärdats genom en sänkning av hastigheten inom tätorten, från 50 km/h till 40 
km/h. 

Verksamhet teknik och personalen vid skolan har därefter gemensamt tittat på 
åtgärder för ökad säkerhet i den inre och yttre trafikmiljön kring skolan.   

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag beslut och tilläggsyrkar att ”Tekniska 
nämnden föreslår att motionen bifalles” läggs som punkt nr 1.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarson (S) tar upp förslagen till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  45 (forts.)                            TN 2013/00222  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och VA- och gatuchef 
Michael Nordin "Trafiksituationen vid Moholms skola. 

Protokollutdrag Uu § 199/2013. 

Protokollsutdrag Uu § 135/2013     

 

Expedierats till: 
Utvecklingsutskottet Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  46                            TN 2016/00049  

Belysningen på Marieforsleden mellan Sandbäcksrondellen 
och infarten till Bånghagen 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för 
att ta fram kostnad för bibehållen belysning vid korsningen Muggebovägen samt 
vid djurkyrkogården.   

Bakgrund 

Sträckan på Marieforsleden, mellan Sandbäcksrondellen och infarten till 
Bånghagen, består idag av 57 st gatubelysningsstolpar med 
lågtrycksnatriumarmaturer. Belysnigen är idag ett bekymmer då lamporna ofta går 
sönder. En ny lampa kostar mellan 600 och 700 kr och håller inte speciellt länge. 
Problemen består i dels ålderliga armaturer, dels att det ofta blir kabelfel. För ca 
6-7 år sedan bestämdes det att belysningen på sträckan släckts ned mellan 21:00 
och 06:00 för att spara pengar, så är det fortfarande. För närvarande är sträckan 
mellan Muggebovägen och Sandbäcksrondellen släckt p.g.a. kabelfel och flera 
trasiga lampor. Sträckan från Muggebovägen till Krontorpsrondellen är tänd men 
även här är det många trasiga lampor. Marieforsleden på sträckan har karaktären 
av en landsbygdsväg där belysning vanligtvis inte finns.  
 
Det finns två alternativ för belysningen längs sträckan och de är: 
 
Att reparerar de kablar som är trasiga och byta ut armaturerna mot LED. Det 
finns idag 3 kända kabelfel på sträckan. Kostaden för detta är svårbedömd då 
omfattningen är oklar men det handlar om minst 25 tkr inkl. material. Därefter 
skulle ett utbyte till LED-armaturer längs sträckan kosta ytterligare ca 173 tkr inkl. 
arbete. VänerEnergi står för investeringen och kommunen betalar av detta på 15 
år inkl. ränta och avskrivningar. Detta innebär totalt en ökad driftskostnad för 
gatuavdelningen på 25 tkr/år. 
 
Att ta bort belysningen helt mellan Sandbäcksrondellen och infarten till 
Bånghagen. Kostnaden för detta är ca 40 tkr (rasering av stolparna 24 tkr, samt 
TAM-skydd 16 tkr). Minskade driftkostnader jmf med ny LED-belysning är 12 
tkr/år.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  46 (forts.)                            TN 2016/00049  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till verksamhet teknisk 
för att ta fram kostnad för bibehållen belysning vid korsningen Muggebovägen 
samt vid djurkyrkogården. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om återremiss mot 
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att arbetsutskottet 
beslutar att återremittera ärendet.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Belysningen på 
Marieforsleden mellan Sandbäcksrondellen och infarten till Bånghagen”.    

Expedierats till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
VA- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  47                            TN 2015/00501  

Remiss - Medborgarförslag om att byta ut all belysning till 
LED-lampor i Gullspångs kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden yttrar sig genom att föreslå ett möjligt tillvägagångssätt för 
utbyte mot LED: 

 

Inomhusbelysning 

Gällande utbyte till LED i fastigheter är en rimlig plan att detta sker genom en 
jämn fördelad insats på driften under fem år med en total kostnad på 250 tkr. 

 

Gatubelysning 

Att byta ut gatubelysningen till LED under en fem års period kommer att kräva 
681 tkr per år vilket ger en total investering på de fem åren på 3 405 tkr. Att 
genomföra arbetsinsatsen under en fem års period är fullt möjlig. 

Den kostnadsbesparing som är kalkylerad kommer succesivt med en förskjutning 
och full effekt uppnås inte förrän efter det att alla armaturer är utbytta. 

Ett nytt styrsystem till gatubelysningen behövs också för att optimera 
energiförbrukningen. Detta till en investeringskostnad på ca 500 tkr. 

 

Kommunstyrelsen bör för projektet beakta återbetalningstiden i projektet kopplat 
till de investeringsmedel som måste satsas.   

Bakgrund 

Wolfgang Brauer har lämnat in ett förslag till Gullspångs kommun om att 
kommunens lampor ska bytas ut mot LED-lampor, KS 2014/651.  

 

Energirådgivare Tomas Skagenborg har utrett frågan. Tomas föreslår i sin 
utredning att Gullspångs kommun beslutar att: 

• under kommande fem år byta ut all innerbelysning i sina lokaler till LED-
lampor. För detta avsätts 50 tkr/ år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
plan för genomförandet.  
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• under kommande fem år byta ut all gatubelysning till LED-lampor. För detta 
avsätts 681 tkr/år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för 
genomförandet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-21, Ksau § 243, att inhämta 
yttrande från Tekniska nämnden gällande förslaget till beslut. 

Beskrivning av projektet och dess genomförande 

Fastighetsavdelningen bedömer att utbytet av innebelysningen kan ske inom 
ramen för verksamheten. Besparingen är försumbar. 

VänerEnergi har gjort en bedömning av gatubelysningen och att 1500 armaturer i 
Gullspång är aktuella för utbyte till LED. Detta innebär att 300 armaturer måste 
bytas varje år om alla ska bytas under en 5-årsperiod.  

Kostnaden för att byta ut all gatubelysning till LED bedöms till ca 3 405 tkr. Med 
en utbytestakt på 5 år innebär det en investeringskostnad på 681 tkr/år.  

Besparingen på att byta ut till LED ligger dels i minskade energikostnader och 
dels i minskade underhållskostnader. Besparingen bedöms till ca 150 tkr/år när all 
gatubelysning är utbytt.  

Finansieringen av utbytet kan inte ske genom den besparing man bedöms göra. 
Förslaget från verksamhet teknik är att man avsätter investeringsmedel med 681 
tkr årligen under 5 år - totalt 3 405 tkr. Driftsbudgeten för belysningen föreslås 
minska med 30 tkr från år 2 och sedan minskas med ytterligare 30 tkr/år tills den 
minskat totalt med 150 tkr räknat från startåret. 

 Utöver utbytet till LED-armaturer är Gullspångs belysning i stort behov av ett 
nytt styrsystem. Detta för att få en effektivare och smartare styrning av 
belysningen. Kostanden för detta bedöms till 500 tkr och förslås finansieras via 
utökad ram.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Remiss - 
Medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i Gullspångs 
kommun”.  

Remiss - medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i 
Gullspångs kommun, ksau § 243/201  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens arbetstutskott Gullspång 
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Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 uppdra åt verksamhet teknik att genomföra följande trafiksäkerhetsåtgärder i 

enlighet med trafikutredningen skolor F-6 väster: 

o Cirkulationsplats Marieforsleden/Södra vägen 

o Gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg (från Leksbergsvägen 

till Hertig Karls gata) inkl. trafiksäkra passager vid Leksbergsvägen och 

Hertig Karls gata 

o Gång- och cykelväg längs Bråtenvägen/Västra vägen (mellan Flöjtvägen 

och Orrvägen) 

o Trafiksäkra gång- och cykelpassager enligt trafikutredningen 

 finansiering sker via gatuavdelningens investeringsbudget för 2016 och 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens 
sammanträde komplettera ärendet med kostnadsunderlag.  

Bakgrund 

Med andledning av det skolprojekt som just nu pågår i västra Mariestad tog sektor 
samhällsbyggnad fram en trafikutredning under 2015. Trafikutredningen visar på 
vilka trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att det ska finnas säkra 
skolvägar för eleverna att ta sig till de nya skolorna.  
 
De nya skolorna ska vara klara till skolstart hösten 2017 och det gäller även de 
trafiksäkerhetsåtgärder utpekade som prio 1 i trafikutredningen. De 
trafiksäkerhetsåtgärder som är prioriterade att genomföra före skolstart är en 
cirkulationsplats, 3 gång- och cykelvägar samt 13 passager som ska trafiksäkras. 
Verksamhet teknik har tittat på projekten och gjort bedömningen att dessa ryms 
inom gatuavdelningens ram för 2016 och 207 samt med den förstärkning som 
gjorts för 2017. 
 
För att kunna säkerställa att åtgärderna är på plats till skolstart 2017 och hösten 
2017 avser Verksamhet teknik nu att påbörja dessa projekt. En preliminär tidsplan 
har tagit fram med hänsyn till avsatta investeringsmedel och tillgänglig 
projektleding. Projekten behöver projekteras, kostnadsbedömmas samt 
genomföras.  
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Verksamhet teknik avser utföra åtgärderna enligt trafikutredningen, enligt 
tidsplanen nedan och inom ramen för avsatta investeringsmedel för 2016 och 
2017. 
 
Verksamhet teknik avser att återkoppla till Tekniska nämnden med information 
om hur projekten fortgår. 
 
Preliminär tidsplan: 
 
Projekt  Projektering  Genomförande 
Cirkulation  Våren 2016  Hösten 2016/Våren 2017 
Drottning Kristinas väg Hösten 2016  Våren 2017 
Trafiksäkra passager Hösten 2016  Våren 2017 
Gc Bråten vägen Våren 2017  Hösten 2017 (ev. tidigare) 
 
Utöver dessa projekt ingår även gång- och cykelväg längs Södra vägen i 
Trafikutredningen. Det projektet har redan varit uppe för beslut i TN och 
projektering pågår med byggstart under sommaren 2016. 
 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och yrkar vidare att 
arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens 
sammanträde komplettera ärendet med kostnadsunderlag. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslagen till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Trafikåtgärder 
skolor väst i Mariestad”. 

Trafikutredning för skolor F-6 Väster, 2015-08-25 
 

Expedierats till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
VA- och gatuchef Michael Nordin 
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Tnau §  49                            TN 2014/00255  

Lägesrapport samt omfördelning av investeringsmedel till 
omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen i 
Lugnås 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner avvikelserapporten 

2. Tekniska nämnden omdisponerar medel från 2016-års VA-investeringsram 
(Projekt 1701) för att täcka överskridandet (ca 600 tkr)     

Bakgrund 

Vatten och avloppsledningar i Björnslyckevägen har bytts ut under 2015. Utförare 
har varit NCC Construction inom ramavtal för VA-arbeten. Arbetet innebär att 
nya ledningar läggs i befintligt läge. 
 
Initialt har beställare och entreprenör gemensam gjort en kostnadsuppskattning 
till 3000tkr. I samband med uppstart har kostnadsuppskattningen reviderats till 
3200 tkr med tanke på att schakten på delar av berörd sträcka är 4,5m djup. 
 
Under byggtiden har ett flertal hinder stötts på som varit kostnadsdrivande. 
 
- Kompletterande sprängarbeten har behövt utföras med tillhörande besiktningar 
av fastigheter och förlängd byggtid som följd. 
 
- Teleledningar med ledningsrätt placerade i direkt anslutning till VA-ledningarna 
har inneburit tidskrävande friläggning och flytt av befintliga ledningar. 
 
- Ett läggningsdjup på 4,5m där nedschaktning av grävmaskin krävts för tillräcklig 
räckvidd är svårt att tidsbedöma. 
 
- När det regnar behövs provisoriska hopkopplingar för att inte fylla rörgraven. 
En befintlig dagvattenpumpstation avvattnar del av E20 samt övre Lugnås. Stora 
takytor från Nimbus fabriken är kopplade mot dagvattnet i Björnslyckevägen.  
 
Kostnaden i dagsläget är 3 750tkr. Mindre kostnader för återställning tillkommer 
samt att kostnader för nya dagvattenbrunnar, ombyggnad av gatubelysning samt 
fiberutbyggnad kommer att avgå. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, VA- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadchef Kristofer Svensson "Avvikelserapport 
samt omfördelning av investeringsmedel samt till omdimensionering av 
dagvattenledning i Björnslyckevägen i Lugnås.       

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Projektchef Johan Bengtsson 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  50                            TN 2016/00066  

Tillgång till tekniska nämndens och arbetsutskottets 
sammanträdeshandlingar 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att handlingar till tekniska nämndens arbetsutskott 
görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare. 
 

Handlingar inför Tekniska nämndens sammanträde görs tillgängliga för samtliga 
användare av Assistenten.    

Bakgrund 

Efter beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott har Mariestadstidningen sedan ett 
flertal år tillbaka haft tillgång till Mariestad kommuns politikerportal där 
sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
nämnder och arbetsutskott publicerats inför respektive sammanträde.  
 
Från och med januari publiceras inga handlingar på politikerportalen utan på 
"Assistenten" som är ett "fönster" med direkt koppling till kommunens 
dokument och ärendehanteringsystem. 
 
Detta innebär att Mariestadstidningen inte längre har tillgång till handlingar inför 
sammanträde. 
 
Administrative chefen Ola Blomberg har kontaktats av nyhetschefen på MT som 
framfört att de vill ha tillgång till sammanträdeshandlingar i samma utsträckning 
som tidigare.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 november (Ksau § 437/2015) 
att ge administrative chefen i uppdrag att, i samverkan med Mariestadstidningen, 
skapa förutsättningar för Mariestadstidningen att få tillgång till digitala handlingar 
inför politiska sammanträden. 
 
Beslut om tillgång till sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att: 

”Tekniska nämnden beslutar att handlingar till tekniska nämndens arbetsutskott 
görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.  
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Handlingar inför Tekniska nämndens sammanträde görs tillgängliga görs 
tillgängliga för samtliga användare av Assistenten ” 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp eget yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enlig förslaget..  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Tillgång 
till tekniska nämndens och arbetsutskottets sammanträdeshandlingar”.   
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Granskningsremiss - detaljplan för Kanalparken i Töreboda 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har följande yttrande. 

 

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av granskningshandlingen och har 
följande synpunkter.  

 

På plankartan ska följande text införas: " Byggnader anslutna till kommunens 
dagvattenanläggning ska klara en uppdämning till marknivån vid anvisad 
förbindelsepunkt för dagvatten. Generellt gäller att ingen byggnad av permanent 
karaktär får grundläggas under denna nivå (underkant oskyddad grundsula/plint) 
utan särskild åtgärd. 
Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom 
respektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning." 

Kommunen äger VA-ledningar på område som i plankartan är markerat som 
Naturmark. På Naturmark får mindre teknikbyggnader uppföras enligt 
plankartan, vilket inte kan bli aktuellt över kommunens VA-ledningar. Kommer 
marken att ägas av annan än kommunen måste ledningarna skyddas med 
ledningsrätt och u-område. 

Den våtmark som föreslås ersätta två av de fem diken som idag avvattnar 
området behöver dimensioneras så att den vid varje tillfälle kan ta emot samma 
vattenvolym som de diken som ska ersättas. Detta bör förtydligas i 
planbeskrivningen. 

Det är önskvärt ur teknisk synvinkel att se över möjligheterna att ändra 
lokaliseringen av våtmarken. Detta för att underlätta anläggandet av 
dagvattenledningar till våtmarken. 

De investeringar som krävs för att ersätta befintliga diken ska inte belasta VA-
kollektivet. 

På plankartan saknas en sträcka spillvattenledning. Denna behöver införas i 
kartan.     

Bakgrund 

Den 7 december 2015 beslutade Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott att 
uppdra åt Kommunledningskontoret att sammanställa handlingar och sända ut 
för granskning. Planen har varit föremål för granskning under hösten 2015 och 
har därefter bearbetats med utgångspunkt från de yttranden som inkommit.    
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va- och gatuchef 
Michael Nordin ” Granskningsremiss - detaljplan för Kanalparken i Töreboda”. 

Granskningsremiss - detaljplan för Kanalparken i Töreboda       

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tnau §  52                            TN 2015/00422  

Granskningsremiss - Detaljplan för Violen i Töreboda 
 

Arbetsutskottets beslut 

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av granskningshandlingen och har 
följande synpunkter.  
 
Följande text ska skrivas på plankartan "Byggnader anslutna till kommunens 
dagvattenanläggning ska klara en uppdämning till marknivå vid anvisad 
förbindelsepunkt för dagvatten. Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas 
och vid behov renas inom respektive fastighet före anslutning till kommunens 
anläggning."  

Bakgrund 

I Töreboda finns ett stort behov av centrumnära bostäder i attraktiva lägen. 
Fastighetsägaren till fastigheterna Violen 1, 2, 3 19, och 20 har hemställt till 
kommunen om en ändring av detaljplanen för att möjliggöra fler bostäder genom 
att öka det maximala våningsantalet från tre till fyra våningar samt möjliggöra hiss 
mm genom öka byggmöjligheterna på markytan. Fastigheterna har kompletterats 
med en begränsad byggnadsarea. 

Planen har varit föremål för samråd under hösten 2015 och har därefter 
bearbetats med utgångspunkt från de yttranden som inkommit. Genom denna 
granskning bereds sakägare, myndigheter m.fl. samt andra berörda tillfälle att yttra 
sig om planförslaget   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va- och gatuchef 
Granskningsremiss - Detaljplan för Violen i Töreboda" Michael Nordin ”  

Granskningsremiss - Detaljplan för Violen i Töreboda.   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tnau §  53                            TN 2015/00266  

Granskningsremiss - Detaljplan för Fågelö 4:13 i Mariestads 
kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av granskningshandlingen och har 
inget ytterligare att tillägga.    

Bakgrund 

Den 23 december 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, ska granskas. Planförslaget har samråtts 
under maj-juni 2015 och därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. De 
ändringar som synpunkterna gett upphov till framkommer av 
samrådsredogörelsen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va-och gatuchef 
Michael Nordin ” Granskningsremiss - Detaljplan för Fågelö 4:13 i Mariestads 
kommun”. 

Granskningsremiss - Detaljplan för Fågelö 4:13 i Mariestads kommun     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  54                            TN 2016/00023  

Handlingar att anmäla 2016 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda uppdrag till 
tekniska nämnden att utreda kostnaden för byte av ridhusets underlag och 
genoförande av den årliga besiktningen. 
(Uu § 7/2016) 

2. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, remiss gällande 
motion om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet. 
(Uu § 8/2016) 

3. Från kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda, remiss gällande 
lokaler till Kanalskolans utbildning i tunga fordon. 
(Uu § 18/2016) 

4. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda om MTG:s 
hantering av servitut. 
(Uu § 17/2016) 

5. Från kommunstyrelsen i Mariestad om uppdrag till tekniske chefen att 
snarast slutförhandla ett övertagande av Åsenvägen. 
(Ks § 12/2016) 

6. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, remiss om 
belysning på cykelbana i Kilenområdet. 
(Uu § 9/2016) 

7. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, remiss om 
medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilen. 
(Uu § 10/2016) 

8. Från kommunstyrelsen i Gullspång igångsättningstillstånd för utbyggnad 
av gång- och cykelväg utmed Villagatan i Gullspång. 
(Ks § 4/2016) 

9. Från administrativa enheten, remiss om förfrågan om möjligt avsteg från 
avgift vid upplåtelse av allmän plats under 2016-2016. 

10. Från kommunfullmäktige i Mariestad om justering av Mariestads 
kommuns målstyrningsmodell. 
(Kf § 8/2016)     
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Tnau §  55                            TN 6433  

Aktuell information/frågor 
 

Stationshuset i Mariestad 

Mariestads kommun har köpt stationshuset i Mariestad, vilket innebär att 
fastighetsavdelningen fått ett nytt förvaltningsobjekt.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  56                            TN 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till 
verksamhet teknik 
 

Utbildningsdag för tekniska nämnden 

Efter yrkande från ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger 
arbetsutskottet verksamhet teknik i uppdrag att genomföra en utbildningsdag för 
tekniska nämnden den 19 maj.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  57                            TN 2015/00117  

Genomgång av projektet Rotundan 
 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner informationen.   

Bakgrund 

På uppdrag av Sven-Inge Eriksson (KD) har verksamhet teknik ombetts att 
redogöra för projektet kring Rotundans renovering.  

Följande redogörs på sammanträdet:: 

- Uppdrag från kommunchefen att kostnadsberäkna en renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Rotundan.  

- Tjänsteskrivelse upprättad från fastighetschef Bo Theorén och projektledare 
Thomas Johnsson om investeringsmedel gällande 4 000 tkr. 

- Beslut från Kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens 
investeringsbudget för att påbörja en delrenovering av Rotundan. 

- Begäran om igångsättningstillstånd för parteringupphandling för 
delrenovering till en summa av 4 000 tkr.  (Tn § 181/2015) 

- Beslut renovering av Rotundan till en summa av 4 000 tkr. (Ksau 359/205) 

- Antagande av entreprenör för partnering och delrenovering under 
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 
igångsättningstillstånd samt uppdrag till verksamhet teknik att framta en 
redovisning av finansieringen (Tnau § 299/2015) 

- Uppdrag till kommunchefen att upprätta en kostnadsberäkning för en 
delrenovering av Rotundan för att skapa förutsättningar för fortsatt drift i 
maximalt tio år.(Ksau 473/2015) 

- Redovisning av kostnadsberäkning gällande delrenovering av Rotundan. 

- I 4000 tkr ingår endast skalrenovering. För att utföra EPC-åtgärder krävs 
ytterligare 4 000 tkr.    

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Thomas Johnsson, 
fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson.   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  58                            TN 2016/00089  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2016 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen     

Bakgrund 

Enligt tekniska nämndens internkontrollplan ska åtterrapportering av aktuella 
uppdrag göras i samband med bokslut och vid prognostillfällen.  

Underlag för beslut 

Uppdragslista, rev 2016-02-04     

 


