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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset, lokal Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 14.00 – 18.20 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

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

Övriga deltagare Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 179-184 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 185-187 
Dan Hjalmarsson Fastighetsingenjör § 191,  
 del av § 210 
Magnus Persson Fastighetsförvaltare § 191,  
 del av § 210 
Johan Bengtsson Projektchef va/gata § 192-193, 
 del av § 210, § 212 
Anneli Mattsson  Driftchef ledningsnät § 194-196 
Michael Nordin Va- och gatuchef § 197-202 
Kristofer Svensson  Samhällsbyggnadschef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Sven Olsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 1 september 2016 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 178-212 
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Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 

Anslagsdatum 2016-09-01 Anslaget tas ner 2016-09-26 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
ändringen att följande extra ärende tillkommer:  

 

Avvikelserapport avseende VA-sanering Mariagatan.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 179                                                   Dnr 2016/00005  

Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 2 samt 
delårsbokslut, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2/ delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
nollresultat i förhållande till budget, inkl. bostadsanpassningsverksamheten. 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med 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. 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 Allmänna utskottet. 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2/ delår för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 / delår 2016 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson "Prognos 2 samt delårsrapport gällande driftbudget 2016, 
Gullspångs kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 180                                                   Dnr 2016/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med 
prognos 2 samt delårsbokslut, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2/ delårsrapport för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Gullspångs kommun år 2016.  

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 delår för tekniskas 
investeringsbudget i Gullspång kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott exl. kapitalkostnader 
om 83 tkr, kostnader upparbetade 2015, som bokförts på 2016. Den 
avgiftsfinansierade/skattefinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett 
överskott på 100 tkr. exkl. kapitalkostnader.  

Underlag för beslut 

Prognos 2/delårsrapport för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs 
kommun 2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av investeringsbudget 2016, 
prognos 2/delårsrapport Gullspångs kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 181                                                   Dnr 2016/00514  

Godkännande av text till delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande 
Gullspångs kommun för år 2016.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2016.  

Underlag för beslut 

Text delår 2016 för tekniska nämndens verksamhet Gullspångs kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Gullspång". 

Expedierats till: 
(Ekonomienheten Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 182                                                   Dnr 2016/00003  

Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 2 samt 
delårsbokslut, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2/ delårsrapport för tekniska nämndens 

driftbudget i Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas 
göra ett överskridande om 200 tkr. i förhållande till budget inkl. 
bostadsanpassningsverksamheten. Överskridandet är kopplat till flytt till nytt förråd.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med 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. 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 ekonomi utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2/ delår för tekniska nämndens 
driftbudget i Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2/ delårsrapport 2016 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson "Prognos 2 samt delårsrapport gällande driftbudget 2016, 
Töreboda kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183                                                   Dnr 2016/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med 
prognos 2 samt delårsbokslut, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2/ delår för Tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun år 2016.  

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 delår för tekniskas 
investeringsbudget i Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott exl. kapitalkostnader 
om 15 587 tkr, medel som kommer att åtgå för Centralskolan, Killingen m.m. 
Prognosen inkluderar ett prognostiserat underskott gällande Gata, om -287 tkr, 
gällande GC-väg Moholm. Den avgiftsfinansierade/skattefinansierade vatten- 
avloppsverksamheten redovisar ett överskott om 4 224 tkr, medel som kommer tas i 
anspråk för planerade projekt 

Underlag för beslut 

Prognos 2/ delår för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 
2016. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av prognos 2/delår avseende 
tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2016". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 184                                                   Dnr 2016/00513  

Godkännande av text till delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande 
Töreboda kommun för år 2016.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2016.  

Underlag för beslut 

Text delår 2016 för tekniska nämndens verksamhet Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Töreboda". 

Expedierats till: 
(Ekonomienheten Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185                                                   Dnr 2016/00001  

Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 3 samt 
delårsbokslut, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
överskott på 750 tkr (oklara poster inom Resursbudgetmodellen är inte medräknade). 

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett fonduttag om 1 945 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 handlings-plan 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 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2016 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2016-08-28. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning prognos 3 avseende 
driftbudget i Mariestad kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 186                                                   Dnr 2016/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med 
prognos 3 samt delårsbokslut, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 19 280 tkr för tekniska nämndens budget 
respektive 2 718 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 3 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2016 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2016-08-26. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av prognos 3/delår avseende 
investeringsbudget Mariestad". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 187                                                   Dnr 2016/00512  

Godkännande av text till delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text för Mariestad till 
delårsbokslutet för år 2016.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2016, daterad 2016-08-24. I texten behandlas nämndens 
verksamhet i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Text -  Delårsbokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Delårsbokslut för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad". 

Expedierats till: 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 188                                                   Dnr 2016/00065  

Uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband med prognos 
3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning för intern kontroll för 
nämndens verksamhet år 2016 i samband med prognos 3/delårsbokslut.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2016. Intern kontroll är en 
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen 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. 

Avvikelser 

a) Mindre avvikelse i ”Att fakturor betalas i tid”. Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer. 

b) Avvikelse i ”Rapportering av avvikelser i projekt:”: Åtgärd: Tilläggsanslag för 
Blackgårdens förskola söks i särskild ordning. 

c) Avvikelse i ”Tillämpning av projektöverenskommelse”: Åtgärd: 
Projektavdelningen är uppmärksammad och ska införa detta som rutin.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämndens Internkontrollplan prognos 3, 160822. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Uppföljning av plan för intern kontoroll i samband med prognos 3/delårsbokslut". 

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

Tnau § 189                                                   Dnr 2015/00109  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med 
prognos 3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2016.  

Bakgrund 

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

Inför år 2016 valde tekniska nämnde att ta fram sex stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämnden, Delårsbokslut , 2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Uppföljning av tekniska nämndens mål: prognos 3 med delårsbokslut". 

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

Tnau § 190                                                   Dnr 2016/00441  

Remiss - gemensam plan- och bygglovstaxa (inkl. kart- och 
mättaxa) för MTG-kommunerna 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden har inget att erinra att MTG-kommunernas PBL-taxa likställs i 
den del som berör kart- och mätverksamheten. 
 

2. Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om att inför 
en gemensam PBL-taxa i den del som berör kart- och mätverksamheten.  

Bakgrund 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för kommunerna att ta ut en avgift i ärende om 
plan lov, förhandsbesked och anmälan för nybyggnadskarta, framställning av 
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder m.m. 

För att kunna beräkna taxan för en viss åtgärd finns ett antal förbestämda faktorer 
som beror på ärendets art och karaktär. Utöver detta finns en justeringsfaktor N som 
läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Storleken på justeringsfaktor N bestäms av respektive kommun.  

I förslaget från SKL (2011) föreslås följande: 

För kommuner med färre än 20 000 invånare N = 0,8 

För kommuner med 20 001 till 50 000 invånare N = 1,0 

För kommuner med fler än 50 000 invånare N = 1,2 

Inom MTG tillämpas idag följande model:  
Mariestad N = 0,9 och för Töreboda och Gullspång N = 0,8. 

 

Förslag från MTG Styrgrupp 

MTG Styrgrupp eftersträvar att likställa taxor mellan de tre samverkanskommunerna 
och har överlämnat följande rekommendation till kommunfullmäktigeförsamlingarna 
i MTG-kommunerna: 

1. Anta en gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) där 
kommunfaktorn N fastställs till 0,85 

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2017. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 190 (forts.)                                                   Dnr 2016/00441  

Konsekvens för Kart- och mätverksamheten 

MTG Styrgrupps förslag innebär att taxan sänks något i Mariestad medan den höjs i 
motsvarande mån i Töreboda och Gullspång. Totalt sett blir det ett intäktsbortfall 
för kart- och mätverksamheten då den största andelen arbete sker i Mariestads 
kommun. Storleken på intäktsbortfallet kommer dock att kunna hanteras inom 
verksamheten och vi ser generellt positivt på att de tre MTG-kommunerna har 
gemensam taxa.  

Underlag för beslut 

MTG Styrgrupp, anteckningar, 160609 

MTG kommunerna, ”Gällande Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och 
mättaxa”, antagen i respektive kommun under 2011. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av kart- och mätchef Göran Persson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Remiss - gemensam plan- och 
bygglovstaxa (ink. kart- och mättaxa) för MTG-kommunerna". 

Expedierats till: 
(Administrativa enheten Mariestad) 

(MTG Styrgrupp) 
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2016-08-30 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 191                                                   Dnr 2016/00476  

Information rörande bidrag för EPC och Riktat 
fastighetsunderhåll, samt lägesrapport avseende 
Vadsbogymnasiet, Ullervads skola och Tunaholmsskolan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 1 november 2015 infördes ett bidrag, ”Statsbidrag för upprustning av 
skollokaler”, i syfte att stimulera och påskynda renovering av otjänliga skollokaler. 
Fastighetsavdelningen har ansökt och fått beviljat bidrag för Vadsbogymnasiet och 
Ullervads skola. Vadsbogymnasiets bidrag uppgår till ca 5 mkr och det för Ullervads 
skola till ca 2,6 mkr. När bygglov är beviljat för Tunaholmsskolans upprustning 
kommer fastighetsavdelningen att ansöka, och sannolikt beviljas, bidrag även där.  

Fastighetsavdelningen avser att använda bidragspengarna i den fortsatta/utökade 
upprustningen av skolbyggnader. 

 
Tanken är att använda ca 2,5 mkr till det eftersatta underhållet vid Flitiga Lisans 
förskola. Kommunens revisorer har tidigare påtalat att Fastighetsavdelningen ska 
uppskatta det eftersatta underhållet vid nyinvesteringar av större omfattning, för att 
följa ”god redovisningssed”. Flitiga Lisans förskola kommer att renoveras för i 
storleksordningen 20 mkr i det pågående skolprojektet. Uppskattningsvis är det ca 
2,5 mkr, av totala renoveringskostnaden, som ska hänföras till eftersatt underhåll. 
Dessa ca 2,5 mkr skall enligt ”god redovisningssed” inte kostnadsföras som 
investering utan som underhållskostnad. 

Ca 1 mkr avser vi nyttja till solfångare vid Vadsbogymnasiet, för att minska 
elförbrukningen ytterligare. 

Vid Högelidskolan behövs ca 1 mkr användas för att göra nödvändiga förändringar i 
ventilationen, och åtgärder för förbättrad akustik, enligt Arbetsmiljöverkets 
förelägganden. 

Uppskattningsvis ca 2 mkr tarvas för förbättringsåtgärder vid Tidavads skola i 
samband med nyetableringen av modul för förskoleverksamheten. Matsalen utökas, 
inglasad förbindelsegång anläggs och utemiljön anpassas för den nya verksamheten. 

Omkring 1 mkr läggs vid skolorna i Hassle, Lugnås och Lyrestad på upprusning av 
klassrum, såsom ytskikt, akustik, in- och utvändig belysning och utomhusmiljö.    

Sammanfattningsvis kan sägas att EPC projektet, samt det parallella 
upprustningsprogrammet Riktat fastighetsunderhåll, i stort sett går enligt de 
tidsplaner som lades upp vid projektens början.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 191(forts.)                                                   Dnr 2016/00476  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén "Information rörande 
bidrag för EPC och riktat fastighetsunderhåll, samt lägesrapport avseende 
Vadsbogymnasiet, Ullervads skola och Tunaholmsskolan". 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson) 
(Fastighetsingenjör Dan Hjalmarsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 192                                                   Dnr 2015/00169  

Information om dagvattendike samt genomföring under 
Göteborgsvägen vid handelsområde Hindsberg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

 

Tekniska nämnden beslutar att eventuellt överskridande belopp tas inom ramen för 
VA-investeringar projekt 1701.  

Bakgrund 

Under 2015 togs beslut i Tekniska nämnden att bygga en ny dagvattenförbindelse 
mellan det nya handelsområdet Hindsberg och Tidan. 

Dagvattenförbindelsen består av ett meanderdike samt en ny ledning tryckt genom 
vägbanken söder om Ovadellen. 

I samband med etablering och schakt av tryckgrop visar groparna att den borrmetod 
som planerats att använda inte går att genomföra i önskad nivå på grund av osäkra 
markförutsättningar. 

Lösningen för att genomföra projektet med ledningen i rätt nivå innebär att en dyrare 
borrmetod måste användas. 

 

Ekonomi 

Kostnaderna för den dyrare borrmetoden bedöms ligga i linje med budgeterade 
medel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avvikelserapport 
beträffande tryckning av dagvattenledning i Hindsberg". 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Projektchef va/gata Johan Bengtsson) 
(Va- och gatuchef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 193                                                   Dnr 2015/00344  

Information om förändringar i projekt 1741, VA sanering 
Segolsgatan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

 

Till nästa tekniska nämnd redovisas reviderad kostnadsberäkning samt kostnader 
som ska belasta upprustning av gator.  

 

Redovisningen ska visa kostnadsfördelning mellan va-avdelningen/gatuavdelningen 
samt kostnad för de olika etapperna.  

 

Underlaget ska ligga till grund för revidering av budget samt fördelning av kostnader.  

Bakgrund 

Under 2015 skrevs ärendet om VA-sanering fram för beslut i Tekniska nämnden. 

Kostnadsbedömningen gjordes på nyckeltal och bedömdes till 2 miljoner. 

Av flera skäl sköts arbetet till 2016. 

 

Projektavdelningen arbetar med en revidering av kostnadsberäkning för Segolsgatan 
baserad på bygghandling. Det är tydligt att den budget som är avsatt för projektet är 
alldeles för låg. 

Kostnadsökningen beror på många faktorer. 

 

1. Komplicerad byggväg pga lång skaftgata ca 300tkr 

2. Utökad omfattning med besvärliga ledningar i sidoområden i anslutning till gatan 

3. Extremt tätt med serviser då det ligger kedjehus utmed gatan 

4. Behov av omfattande vibrationsbesiktning 230tkr 

5. Omfattande upprustning av gatan, på grund av dålig överbyggnad. Kostnader för 
upprustning av gata. 

6. Behov av ny belysning (stolpar och fundament) Kostnader för upprustning av gata.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 193 (forts.)                                                   Dnr 2015/00344  

Behandling på sammanträdet 

1:e vice ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med 
tillägget "Redovisningen ska visa kostnadsfördelning mellan va-
avdelningen/gatuavdelningen samt kostnad för de olika etapperna". 

 

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

Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Information om 
förändringar i projekt 1741, va sanering Segolsgatan". 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 

(Projektchef va/gata Johan Bengtsson) 

(Va- och gatuchef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 194                                                   Dnr 2016/00497  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till projekt VA-sanering Depågatan i 
Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 700 tkr, från år 2016 investeringsram (projekt 
92201) till Projekt ”VA-sanering Depågatan”. 
 

2. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för projektet.  

Bakgrund 

För att slippa utnyttja ledningar över fastigheten Vitsippan 1 (Br Anderssons möbler) 
vill VA-avdelningen bygga om ca 80m ledning utmed Depågatan i Töreboda. I och 
med utförd åtgärd kan fastighetsägaren fritt utnyttja sin fastighet utan inskränkning 
av servitut eller ledningsrätt. 

 

Projektet beräknas kunna starta i oktober och vara färdigt innan vintern. Arbetet 
utförs av Serviceenhet VA & Gata i Töreboda. Kalkylerad kostnad för projektet är 
max 700 tkr vilka föreslås omdisponeras från VA-avdelningens investeringsram för 
2016 (Projekt 92201). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef ledningsnät Anneli Mattsson och va- och 
gatuchef Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering 
av investeringsmedel till projekt VA-sanering Depågatan". 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Driftchef ledningsnät Anneli Mattsson) 
(Va- och gatuchef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 195                                                   Dnr 2016/00496  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till projekt VA-sanering Halnavägen i 
Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2016 investeringsram (projekt 
92201) till Projekt ”VA-sanering Halnavägen”. 

 

2. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till projektet.  

Bakgrund 

För ett antal år sedan byggdes en ny vattenledning för att försörja ett antal fastigheter 
norr om Halnavägen. Anledningen var att slippa driftstörningar på ledningen i 
Halnavägen, och på så sätt undvika trafikstörningar i samband med akuta arbeten. 
Den nya ledningen togs i drift, men de gamla serviserna kopplades aldrig bort. Efter 
rekrytering av produktionsledare i Töreboda finns nu förutsättningar att genomföra 
återstående arbeten. Trafikverket har gett tillstånd att utföra arbetena under hösten 
2016, varför enhet Ledningsnät nu begär igångsättningstillstånd av Tekniska 
nämnden. Arbetet beräknas vara färdigt på två veckor. 

Projektet beräknas kunna starta i september. Kalkylerad kostnad för projektet är max 
300 tkr vilka föreslås omdisponeras från VA-avdelningens investeringsram för 2016 
(Projekt 92201). 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef ledningsnät Anneli Mattsson och va- och 
gatuchef Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering 
av investeringsmedel till projekt VA-sanering Halnavägen". 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Driftchef ledningsnät Anneli Mattsson) 
(Va- och gatuchef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 196                                                   Dnr 2016/00498  

Begäran om omdisponering av investeringsmedel till projekt 
VA-sanering Kilsgatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 600 tkr, från år 2016 investeringsram (projekt 
92201) till Projekt ”VA-sanering Kilsgatan”.  

Bakgrund 

I samband med projektering av GC-väg utmed Kilsgatan i Töreboda ville 
VA/Gatuavdelningen utföra ett antal åtgärder på VA-ledningarna i samma gata. 
Förtjänsten med att utföra åtgärderna i samband med gatuombyggnaden bedömdes 
som stor. Åtgärderna bestod i omläggning av ca 150m vattenledning, och byte av 
serviser utmed planerad GC-bana.  
 

Dessvärre behövde arbetet starta med kort varsel, vilket gjorde att ärendet inte hann 
skrivas fram till nämnden innan byggstart. Tidsbristen berodde på viljan att utföra så 
mycket som möjligt av gatuombyggnaden under sommaren för att minska 
störningarna i skolområdet under termin. 
 

VA-arbetet är nu klart och kostnaderna har uppgått till 500 tkr, därutöver tillkommer 
asfalt för cirka 100 tkr, alltså totalt 600 tkr för projektet. 

 

Projektets kostnad på 600 tkr föreslås omdisponeras från VA-avdelningens 
investeringsram för 2016 (Projekt 92201).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef ledningsnät Anneli Mattsson och va- och 
gatuchef Michael Nordin "Begäran om omdisponering av investeringsmedel till 
projekt VA-sanering Kilsgatan i Töreboda". 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Driftchef ledningsnät Anneli Mattsson) 
(Va- och gatuchef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 197                                                   Dnr 2016/00271  

Justering av avgifterna i Va-taxan i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Mariestads 
kommun att besluta om att: 

2. Anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-Taxa höjs med 35 
procent fr.o.m. 2017-01-01. 
 

3. Brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa höjs med 3,9 procent 
fr. o m 2017-01-01.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
100 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella projekt: 
 

 Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka nyanslutningar i Sjöängen ca 140 tkr per fastighet 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 & § 9) i 
Mariestads kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35% fr. o. m. 2017-01-
01. Med den föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-
höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter nås inte vilket betyder 
att Va-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela 
VA-kollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter 
är en vanligt förekommande bland Sveriges kommuner. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 197 (forts.)                         Dnr 2016/00271  

 
VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten 
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på 
framförallt ledningsnätet. Under 2015 lyckades verksamheten nå målet på en 
förnyelsetakt på minst 1 % och för år 2016 ser takten ut att kunna bibehållas. 
Prognos 3 2016 visar på att verksamheten precis som budgeterat kommer att göra ett 
uttag ur fonden på drygt 1 900 tkr och efter 2016 års insatser kommer fonden ligga 
på ca 500 tkr. För att fortsätta arbetet med ett mål om en förnyelsetakt om 1 % (s.k 
100-års takt) behöver ytterligare driftmedel tillföras verksamheten. 

En avvägning görs i verksamheten om vilka insatser som ska investeringsföras och 
vilka som kan driftföras. De projekten som investeringsförs resulterar i en 
avskrivning och räntekostnad som belastar driftbudgeten medan de projekten som 
driftförs tas direkt på resultatet i sin helhet. Vid årsskiftet 2015/2016 höjdes 
brukningsavgifterna i VA-taxan med 10 % vilket resulterade i att ytterligare insatser 
kunde genomföras och finansieras med driftmedel detta med ambitionen att också 
kunna minska investeringsvolymen. Under 2016 kommer ca 3 000 – 3 500 tkr i 
underhållsinsatser på ledningsnätet i Lyrestad att genomföras som en direkt 
konsekvens av höjningen. 

Årets och de senaste årens investeringstakt ökar verksamhetens kostnader för 
avskrivning och ränta med ca 500 tkr per år då investeringsvolymen överstiger den 
årliga avskrivningen på grund av att avskrivningstider på VA-anläggningar är långa. 
Investeringsvolymen för 2017 är fortsatt hög vilket betyder att driftmedel måste 
tillföras verksamheten för att finansiera avskrivningarna. 

Utöver de kostnadsökningar som ovan nämnts tillkommer de normala 
kostnadsökningarna i form av löneökningar och prisökningar på material med mera. 

För att möta den kostnadsökning som uppstått och kostnaderna för en bibehållen 
underhållstakt behöver verksamheten tillföras ca 1 600 tkr i intäkter vilket motsvarar 
en höjning av Va-taxans brukningsavgifter med 3,9 %. 

Verksamhetens Resultat 2016 enligt prognos 3: 1 900 tkr (uttag ur fond) 

Avgår 2017, kostnad för tillståndsansökan (engångspost 2016): -300 tkr 

Tillkommer 2017, ökad kostnad för avskrivning och ränta: 500 tkr 

Förväntat resultat år 2017, exkl fonduttag:  2 100 tkr 

Möjligt uttag ur fond 2017:   ca -500 tkr 

Medel som behöver tillföras verksamheten 2017: -1 600 tkr 

En höjning av VA-taxan med 3,9 % kommer att ge ökade årsintäkter för VA-
kollektivet med ca 1 600 tkr och ökar kostnaden för genomsnittsabonnenten med ca 
70 kronor per kvartal. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 197 (forts.)                         Dnr 2016/00271  

 

Brukningsavgiften i taxan: 

   Idag vid +3,9% 

Fast avgift per år:  2 425 kr 2 520 kr 

Avgift per 1 000 liter levererat vatten: 19,54 kr 20,30 kr 

Bostadsenhetsavgift per år:  825 kr 857 kr  

Dagvattenavgift per år:  825 kr 857 kr 

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) deltar ej i beslutet.  

Underlag för beslut 

VA-taxans § 5, § 6 och § 9 före och efter justering. 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan, Mariestads kommun. 

  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198                                                   Dnr 2014/00291  

Information om status på åtgärdsplan för 
dricksvattenverksamheten i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I slutet på år 2014 genomfördes en revision på dricksvattenverksamheten i 
Mariestads kommun. Revisionen resulterade i en handlingsplan med ett antal 
åtgärdspunkter. Handlingsplanen har följts upp i nämnden vid ett par tillfälle och 
senast våren 2015. 

Den 16 augusti 2016 blev VA-chef kallad till revisionens sammanträde för att 
redovisa aktuell status på handlingsplanen vilket också gjordes. Med på mötet var 
även Driftchef för Enhet Vatten Lars Hammarberg.  

Underlag för beslut 

Åtgärdsplan gällande dricksvattenverksamheten_160816.pdf.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Information om status på åtgärdsplan för 
dricksvattenverksamheten i Mariestads kommun". 

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

Tnau § 199                                                   Dnr 2015/00528  

Tidplan för utbyggnad kvävereduktion för Töreboda 
avloppsreningsverk kräver investeringsmedel år 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden noterar informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att arbeta 
enligt föreslagen tidplan.  

2. Tekniska nämnden meddelar vidare till kommunstyrelsen i Töreboda att investeringen 
om kvävereduktion bör genomföras under år 2017 vilket får till följd att kommunens 
förslag till investeringsbudget behöver revideras.  

Bakgrund 

En konsultutredning har genomförts vilken ger förslag till hur Töreboda 
avloppsreningsverk på det mest optimala sättet kompletteras med kvävereduktion. 
Anledningen till utredningen är att reningsverket inte lever upp till gällande 
avloppsdirektiv och att EU via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen efterfrågar 
skyndsamma åtgärder. 

Konsultutredningen pekar på vitsen med att i tid samordna åtgärder på reningsverket 
med de åtgärder som påkopplad livsmedelsindustri enligt avtal ska genomföra under 
år 2017 vilket gör att den tidigare kommunikationen om tidplan för åtgärder inte 
håller utan måste tidigareläggas med ett år. I Töreboda kommuns förslag till 
investeringsbudget finns 10 000 tkr avsatta för kvävereduktionsåtgärder år 2018. 
Denna budgetpost bör flyttas till år 2017 för att kunna finansiera åtgärderna i 
föreslagen tidplan. Kostnaderna för de åtgärder som föreslås göras under 2017 (etapp 
1) bedöms uppgå till 7 000 tkr i utredningen. Utbyggnaden gör sedan ett uppehåll då 
etapp 2 behöver föregås av en ny tillståndsprövning för verksamheten. Etapp 2 
beräknas i förslaget byggas först år 2020-2021 och kostnaden för den etappen 
bedöms till ungefär samma summa.  

Underlag för beslut 

Principutredning Töreboda 2016-05-26 

Handlingsplan Töreboda juni 2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Tidplan för utbyggnad av kvävereduktion 
för Töreboda avloppsreningsverk kräver investeringsmedel år 2017". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 200                                                   Dnr 2016/00509  

Påkoppling av Mariestads avloppsreningsverk till 
fjärrvärmenätet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 1 000 tkr från 2016 års VA-investeringsram 
(projekt 1701) till projekt ”Fjärrvärmepåkoppling Mariestads avloppsreningsverk”. 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till projektet.  

Bakgrund 

På Mariestads reningsverk produceras årligen ca 250 000 m3 gas av det slam som är 
restavfall från reningsprocessen. Av denna gas används hälften till att värma upp 
reningsverkets lokaler den andra hälften är ett överskott och facklas bort. 

Ett gemensamt arbete mellan representanter från VA-avdelningen, Vänerenergi och 
kommunens energirådgivare har resulterat i ett förslag att koppla in reningsverket på 
fjärrvärmenätet för att i huvudsak leverera värme in på nätet istället för att fackla bort 
överskottsgasen. Vid tillfällen då gasproduktionen av någon anledning ligger nere kan 
reningsverket värmas av fjärrvärme istället för som i nuläget med hjälp av en 
oljepanna. 

Vänerenergi bedömer att kostnaden för att koppla på reningsverket på 
fjärrvärmenätet som mest är 1 000 tkr. VA-kollektivet ersätter Vänerenergi för de 
faktiska kostnaderna enligt föreslaget avtal. 

Investeringen har enligt pay-off kalkyl en återbetalningstid på ca 5 år sedan kommer 
VA-kollektivet ha en nettointäkt på ca 200 tkr per år utifrån den produktionsvolymen 
som råder idag.  

Underlag för beslut 

Spillvärmeleveransavtal reningsverket med tillhörande bilagor 

Payoff Kalkyl. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Påkoppling av Mariestads 
avloppsreningsverk till fjärvärmenätet". 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Driftchef reningsverk Owe Ekman) 
(VA- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 201                                                   Dnr 2016/00167  

Internremiss. Motion om förnybara bränslen i kommunens 
fordonspark 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande: 

1. Tekniska nämnden ställer sig positiva till motionen. 

2. Tekniska nämnden kan använda det förnybara fossilfria bränslet Ecopar i 
befintlig fordonspark under förutsättning att ekonomisk kompensation sker 
genom ramförstärkning om 165 tkr per år.  

Bakgrund 

Mats Karlsson har inkommit till kommunfullmäktige med en motion som föreslår att 
tekniska nämnden i Mariestad ska använda det förnybara/fossilfria bränslet Ecopar i 
befintlig fordonspark. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till tekniska 
nämnden för beredning. 

 

Verksamhet teknik har med hjälp av Vänerenergis erfarenhet av användandet gjort 
bedömningen att nettokostnaden för användandet av Ecopar jämfört med vanlig 
diesel är ca 20% högre. Verksamhet teknik har de tre senaste åren i genomsnitt 
förbrukat diesel för 828 tkr. Att övergå till Ecopar skulle därmed öka 
drivmedelskostnaderna med 165 tkr per år.  

Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson (C) tillstryker förslag till beslut.  

Underlag för beslut 

Motion om förnybara bränslen i kommunens fordonspark. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Internremiss. Motion om förnybara 
bränslen i kommunens fordonspark". 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 202                                                   Dnr 2016/00168  

Internremiss. Medborgarförslag om två timmars gratis parkering 
i centrum. 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Bakgrund 

Mikael Hammarlund har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag om att införa gratis parkering i centrum, med P-skiva, där det idag 
är avgiftsbelagda platser. Efter 2 timmar kan avgiftsparkering ske. 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

 

Yttrande 

Mikael Hammarlund jämför parkeringarna i Mariestads centrum med avgiftsfria 
parkeringar i och kring olika privata affärscentra, både i Mariestad och Skövde. 

Tekniska nämnden anser att det är relevantare att jämföra med parkeringsplatserna i 
Skövde centrum. Här har de flesta platserna avgift precis som i Mariestads centrum. 

Mariestads centrum har i dag endast parkeringsavgift måndag – fredag, varav de 
första 30 minuterna är avgiftsfria. Lördag och söndag är det avgiftsfritt. 

Parkeringsavgifterna på platserna i stadskärnan tas ut för att öka cirkulationen på 
parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifterna ska 
också bidra till att finansiera underhåll och anläggning av parkeringsplatser.  

Vidare bör framhållas att nära stadskärnan finns bra parkeringar, de flesta utan avgift 
och med längre tids-perioder. På med ett gångavstånd av 300 meter finns ca 400 
parkeringsplatser och inom 500 meter totalt ca 1000 platser. I denna beräkning ingår 
inte s.k. icke reglerad gatuparkering.  

Införs p-skiva, som är gratis eller tillhandahålls mot en mindre avgift, kommer man 
att kunna parkera i tätorten synnerligen billigt förutsatt att man iakttar de 
restriktioner som finns, till exempel tidsbegränsning 2 timmar. 

Parkeringsövervakning måste fortfarande ske för att inte parkeringsplatserna ska 
missbrukas. Intäkterna från parkeringsavgifterna kommer rimligen att minska. 

Tekniska nämnden diskuterade under 2015 införande av p-skiva, men tog inte beslut 
om att införa det. 

Tekniska nämnden återremitterade ärendet till verksamhet teknik på nämndens 
sammanträde 2016-06-07 för att få ärendet kompletterat med en kostnadsberäkning 
samt avtalstiden för befintliga parkeringsautomater. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 202 (forts.)                                                  Dnr 2016/00168  

 

En kostnadsberäkning är gjord med antagande att 70% av erlagda parkeringsavgifter 
under år 2015 gäller de två första timmarna. 

Totala intäkter 2015     975 000 kr 

Antagande: 70 % av intäkterna berör minder än 2 timmar  682 500 kr. 

Minskade parkeringsintökter om de två första timmarna är gratis - 682 500 kr 

 

Avtalstiden på befintliga parkeringsautomater är initial på tre år och förlängs därefter 
med tolv månader åt gången om inte uppsägning sker senast tre månader innan 
respektive avtalsperiods utgång. I stort sett samtliga automater har passerat den 
första treårsperioden vilket betyder att vi dagsläget lever med en uppsägningstid på 
som mest 14 månader.  

Underlag för beslut 

Hyresavtal Cale betalautomater.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Medborgarförslag om två timmar gratis 
parkering i centrum". 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 203                                                   Dnr 2016/00428  

Internremiss. Medborgarförslag om att uppdatera 
ordningsstadgan med förbud om tiggeri 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Bakgrund 

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad har i ett medborgarförslag 
föreslagit att tiggeri ska förbjudas i Mariestad och att detta ska ske genom att den 
lokala ordningsstadgan föreskriva detta. På Sveriges kommuner och landstings (Skl) 
hemsida finns information och svar på vanliga frågor kring tiggeri och utsatta EU-
migranter. Där kan man läsa följande:  

Tiggeri, det vill säga att utan erbjudande av någon motprestation be om bidrag, är 
varken straffbart eller förbjudet på offentlig plats i Sverige. 

Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt 
trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan 
dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.  

Underlag för beslut 

Kf § 67/16, ”Handling att anmäla – Medborgarförslag om att uppdatera den lokala 
ordningsstadgan och förbjuda tiggeri”, 13 juni 2016 
 

Sveriges kommuner och landsting, 
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare/tiggeri/ka
nkommunerforbjudatiggeri.7032.html (160623) 

 
Sveriges kommuner och landsting, 
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare/tiggeri/far
mantiggaisverige.7031.html (160623) 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri". 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 204                                                   Dnr 2016/00429  

Internremiss. Medborgarförslag om att uppdatera den lokala 
ordningsstadgan med förbud mot rastning av hundar i 
trädgårdar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar inte för frågor inom privatägda tomter och avstår därför 
att yttra sig över remissen.  

Bakgrund 

Mikael Hammarlund, Mariestad, föreslår i ett medborgarförslag att den lokala 
ordningsstadgan uppdateras och förbjuder rastning av hundar i trädgårdar inom 
detaljplanelagt område. 

 

De lokala ordningsföreskrifterna kan endast tillämpas på områden som klassas som 
offentlig plats. Privatägda bostadstomter kan inte ges den klassningen. Om eventuell 
olägenhet uppstår när det gäller hundhållningen kan detta anmälas antingen till 
polisen om det handlar om djurskyddet och till kommunens miljö- och 
byggnadsnämnd om det riskerar att orsaka störning för närboende. I det senare fallet 
hanterar detta som ett klagomålsärende enligt miljöbalken.   
 

Tekniska nämnden har fått remissen för yttrande. Verksamhet teknik konstaterar att 
tekniska nämnden inte ansvarar för frågor inom privatägda tomter och föreslår 
därför att nämnden ska avstå från att yttras sig över remissen.  

Underlag för beslut 

Mikael Hammarlund, medborgarförslag, 9 juni 2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Internremiss. Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan med 
förbud mot rastning av hundar i trädgårdar". 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 205                                                   Dnr 2016/00470  

Sammaträdesdatum för tekniska nämndens arbetsutskott och 
tekniska nämnden 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott år 2017 enligt följande: 

 

Arbetsutskott   Nämndsmöte 

17 januari (Hemön kl. 14.00) 24 januari (Hovden kl. 14.00) 

7 februari (Hemön kl. 14.00) 14 februari (Hovden kl. 14.00) 

7 mars (Hemön kl. 14.00)  14 mars (Hovden kl. 14.00) 

4 april (Hemön kl. 14.00)  11 april (Hovden kl. 14.00) 

9 maj (Hemön kl. 14.00)  16 maj (Hovden kl. 14.00) 

7 juni (Hemön kl. 14.00)  13 juni (Hovden kl. 14.00) 

5 september (Hemön kl. 14.00) 12 september (Hovden kl. 14.00) 

10 oktober (Hemön kl. 14.00) 17 oktober (Hovden kl. 14.00) 

7 november (Hemön kl. 14.00) 14 november (Hovden kl. 14.00) 

12 december (Hemön kl. 14.00) 19 december (Hovden kl. 14.00)  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdager tör tekniska 
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2017.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Sammanträdesdatum för tekniska 
nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden 2017". 

Expedierats till: 
(Administrativa enheten Mariestad) 
(Kommunkansliet Töreboda) 
(Kommunkansliet Gullspånt) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 206                                                   Dnr 2016/00469  

Ändring av detaljplan för kv. Apeln, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot samrådsförslaget för 
ändring av detaljplan för kv. Apeln i Mariestad.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  i Mariestad beslutade den 29 juni 2016 att 
rubricerat detaljplaneförslag ska bli föremål för samråd. 
 

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsplaner för del av kv. Apeln.  

Underlag för beslut 

Samrådsremiss – ändring av detaljplan för kv. Apeln, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Ändring av 
detaljplan för kv. Apeln, Mariestads centralort, Mariestads kommun". 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 207                                                   Dnr 2016/00332  

Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott konstaterar att den föreslagna trafiklösningen med 
ut- och infart för personbilar från Stockholmsvägen och från Mariesforsleden samt 
att infart av transporter begränsas till Marieforsleden uppfyller de krav och 
förutsättningar som ställs kring trafiksäkerheten m.m. som den tänkta etableringen av 
livsmedelsaffär medför. 
Tekniska nämndens arbetsutskott konstaterar även att nämnden som väghållare kan 
besluta att vidta framtida åtgärder genom att t.ex. förbjuda in- och utfart av 
personbilar från Stockholmsvägen om situationen då skulle kräva detta.  

Bakgrund 

Granskningshandling av detaljplan för Ladukärr 1:2 m.fl. har remitterats till tekniska 
nämnden för yttrande. Vid tekniska nämndens behandling av samrådshandlingen 
framfördes bland annat synpunkten att ”På plankartan bör det ändras så att in- och 
utfart av fordonstrafik endast sker via Marieforsleden samt att infart från 
Stockholmsvägen endast ska vara till för fotgängare och cyklister”. 
 

Verksamhet teknik har tillsammans med stadsplaneavdelningen genomfört en 
fördjupad studie kring frågan om fordonstrafik till planområdet. I planhandlingen 
(sid. 12) framgår numera bland annat att ”för att underlätta omkörning av 
vänstersvängande fordon kan det norra körfältet på Stockholmsvägen vidgas.” samt 
att de beräknade fordonsrörelserna inte medför behov av ytterligare åtgärder.  
 

Det ska samtidigt betonas att detaljplanen ger möjlighet till in- och utfart av fordon 
på detta sätt. Tekniska nämnden kan i framtiden och då i egenskap av trafiknämnd 
och väghållare besluta att ändra förutsättningar om det bedöms att skäl finns för 
detta ställningstagande.  

Underlag för beslut 

Mariestads kommun, planbeskrivning, ”Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. Mariestad”, 
juni 2016. 
 

Tnau § 167/16. 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Remiss. 
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. granskningshandling". 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 208                                                   Dnr 2016/00089  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2016 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisningen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av 
upprättad 

uppdragslista för verksamhet teknik.  

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-30 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 209                                                   Dnr 2016/00023  

Handlingar att anmäla 2016 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

 

1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om nämndsmål 2017. 
(Ks § 231/2016) 

2. Från kommunstyrelsen i Gullspång om att taxor och avgifter för 2017 
beslutas av kommunfullmäktige i november. 
(Ks § 174/2016) 

3. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppdrag till tekniska nämnden att 
uppföra belysning på cykelbana i Kilenområdet. 
(Ks § 189/2016) 

4. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppföljning av plan för intern kontroll 
för tekniska nämnden.  
(Ks § 197/2016) 

5. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppföljning av tekniska nämndens 
mål 2016. 
(Ks 198/2016) 

6. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda om uppdrag om fler 
parkeringsplatser i centrala Töreboda. 
(Uu § 113/2016) 

7. Från kommunstyrelsen i Gullspång om omprioriteringar av 
investeringsmedel. 
(Ks § 188/2016) 

8. Från kommunstyrelsen i Gullspång om tillfälligt statligt stöd till nyanlände. 
(Ks § 190/2016) 

9. Från kommunstyrelsen i Gullspång om utökad budgetram för drift av två nya 
förskoleavdelningar vid Lysmasken. 
(Ks § 189/2016) 

10. Från kommunfullmäktige i Gullspång om delegering till kommunstyrelsen att 
bevilja igångsättningstillstånd för upprustning av förskola/skollokaler. 
(Kf § 90/2016) 

11. Från kommunfullmäktige i Gullspång om utökning av investeringsbudget för 
år 20106 för byte av tak m.m. på Lysmaskens förskola. 
(Kf § 92/2016) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 209 (forts.)                                                  Dnr 2016/00023  

 

12. Från kommunfullmäktige i Mariestad om ändrad tidpunkt för fastställande av 
budget 2017 för Mariestads kommun. 
(Kf § 62/2016) 

13. Från kommunfullmäktige i Mariestad om taxa för felparkeringsavgifter. 
(Kf § 63/2016) 

14. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av medborgarförslag 
gällande hundlatriner i Snapenspåret till tekniska nämnden för beslut. 
(Kf § 54/2016) 

15. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av motion om att göra 
cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdvägen mer trafiksäker 
till tekniska nämnden för beredning.  
(Kf § 58/2016) 

16. Från kommunfullmäktige i Töreboda om antagande av näringslivsprogram 
för Töreboda kommun 2016-2018. 
(Kf § 49/2016) 

17. Från kommunfullmäktige i Töreboda om förvärv av lägenhet för LSS. 
(Kf § 50/2016) 

18. Från kommunfullmäktige i Töreboda om överlämnande av medborgarförslag 
gällande uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar utmed 
kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen till tekniska nämnden för beslut.  
(KF § 56/2016) 

19. Från kommunstyrelsen i Mariestad om WiFi på strategiska platser i 
Mariestads kommun.  
(Ks § 141/2016) 

20. Från kommunfullmäktige i Mariestad om utökning av tekniska nämndens 
investeringsbudget för år 2016 avseende projektet Brunnsbergs ridskola. 
(Kf § 77/2016) 

21. Från kommunfullmäktige i Mariestad om överföring av investeringsmedel 
från år 2016 till år 2017 avseende skolprojektet väster. 
(Kf § 76/2016) 

22. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om verksamhetsområde för den 
allmänna va-anläggningen i Mariestads kommun. 
(Kf § 73/2016) 

23. Från kommunfullmäktige i Gullspång om investeringsplan för år 2018-2022. 
(Kf § 124/2016) 

24. Från kommunfullmäktige i Gullspång om investeringsbudget 2017 - 
Upprustning av förskola/skollokaler. 
(Kf § 123/2016) 

25. Från kommunfullmäktige i Gullspång om investeringsbudget 2017.  
(Kf § 122/2016) 
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26. Från kommunfullmäktige i Gullspång om kommunfullmäktiges beställningar 
2017. 
(Kf § 116/2016) 

27. Från kommunfullmäktige i Gullspång om förändrade avgifter gällande 
felparkering. 
(Kf § 112/2016) 

28. Från kommunfullmäktige i Töreboda om avgifter för felparkering.  
(Kf § 61/2016) 

29. Från kommunfullmäktige i Töreboda driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-
2019. 
(Kf § 63/2016) 

30. Från kommunfullmäktige i Töreboda investeringsbudet 2017 och flerårsplan 
2018-2019. 
(Kf § 64/2016) 

31. Från kommunfullmäktige i Töreboda besvarande av motion om belysning 
längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet. 
(Kf § 68/2016) 

32. Från kommunfullmäktige i Töreboda besvarande av motion om övergång till 
eldrift i kommunens bilflott.  
(Kf § 70/2016) 

33. Från kommunfullmäktige i Töreboda besvarande av medborgarförslag om 
allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning 
inom kommunen. 
(Kf § 71/2016) 

34. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad igångsättningstillstånd för 
fortsatt projektering och genomförande av Stockholmsvägen, övre delen 
samt dagvattenåtgärder i Sjöhagaparken. 
(Ksau § 283/2016) 

35. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad uppdrag att projektera en 
utbyggnad av nordvästra kajen i yttre hamnen.  
(Ksau § 282/2016) 

36. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda tillstyrkande av 
tekniska nämndens ansökan gällande statlig medfinansiering till 
kollektivtrafikanläggningar 2017-2019. 
(Uu § 134/2016) 

37. Delegationsbeslut av tekniska nämndens ordförande gällande antagande av 
entreprenör för utbyte av gatubelysning till LED-belysning i Töreboda 
kommun. 
(Dnr TN 2016/408)  
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Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information/frågor avhandlades på sammanträdet: 

 

Ventilation i Högelidskolan 

Fastighetsingenjör Dan Hjalmarsson och fastighetsförvaltare Magnus Persson informerar 
om pågående omkonstruktion av ventilationen på Högelidskolan.  

 

Ventilation i Jubileumsteatern 

Ledamot Sven Olsson (C) frågar om ventilationen i Jubileumsteatern som ibland upplevs 
dålig. Fastighetsingenjör Dan Hjalmarsson och fastighetsförvaltare Magnus Persson 
informerar hur ventilationen på Jubileumsteatern fungerar. 

 

Kostnader gällande nya lokaler för tekniska förrådet i Töreboda 

Ledamot Sven Olsson (C) frågar om kostnad gällande nya förrådet i Töreboda. Va- och 
gatuchef Michael Nordin informerar om kostnad i samband med anpassning av lokaler till 
verksamheten.  

  

Avslutande arbeten med de förhöjda gång- och cykelpassage på Stockholmsvägen och 
Östra Järnvägsgatan  

Projektchef Johan Bengtsson informerar om att när Mariagatan öppnat igen är avslutande 
arbeten med de förhöjda gång- och cykelpassagen på Stockholmsvägen och 
Östrajärnvägsgatan inplanerade.  Åtgärden omfattar ombyggnad av gång- och 
cykelpassagen samt fräsning och asfaltering av körbanan. Arbetet påbörjas den 12 
september. Stockholmsvägen kommer inte att stängas av och störande arbetsmoment 
kommer att utföras på obekväm arbetstid.  

 

Rapport gällande branddammar 

Ledamot Sven-Inge Eriksson (KD) rapporterar från Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 
(RÖS) möte gällande branddammar. Den inventering som gjorts gällande branddammar 
gäller. Hemställan om borttagande av branddammar ska göras till RÖS och då ska 
verksamhet teknik kunna påvisa annan vattenförsörjning.  
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Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan 

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om sen leverans av granitblock till 
tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan.  

 

Rekrytering inom gatuavdelning 

Va- och gatuchef Michael Nordin informerar om att trafikingenjören i slutet av september 
kommer att gå i pension. Rekrytering av två nya trafik-/gatuingenjörer har inletts. 
Gatuingenjören kommer under tiden överta trafikingenjörens ärenden, detta kommer dock 
påverka handläggningstiden för övriga ärenden. En assistent har anställts för att avlasta 
gatuingenjören med enklare ärenden.  
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Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande uppdrag gavs från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet teknik.  

 

Omformning av parkeringsplatser vid Norra skolan 

Efter yrkande från ledamot Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet 
teknik i uppdrag att omforma parkering vid Norra skolan. Omformingen ska ske i 
samråd med bostadsrättsföreningen.  
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Projekt VA-sanering Mariagatan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

 
Tekniska nämnden beslutar att överskridande belopp tas inom ramen för VA-
investeringar projekt 1701.  

Bakgrund 

Arbetet med VA-sanering av Mariagatan har pågått sedan 18 April. Ursprungligen 
bedömdes byggtiden till min 3 månader. För att kunna spara tid och pengar 
beslutades att istället för att schakta hela sträckan att utföra förberedande 
punktinsatser på första delsträckan och sedan konventionell schakt på sista 
delsträckan. 

Förutsättningarna för punktinsatserna har varit besvärliga och tagit mer tid än 
beräknat bland annat på grund av att befintliga rör behövts bytas ut i anslutning till 
serviserna för att klara en relining.  

På båda delsträckorna har markförhållandena varit besvärliga med rasbenägna 
fyllnadsmassor vilket inneburit en betydligt större schaktöppning än normalt. 
Förekomst av berg främst på andra delsträckan har inneburit att en snålsprängd 
rörgrav på flera ställen har behövt sågas för att undvika sprängning.  

På andra delsträckan har vattenledningen varit placerad på en lägre nivå än spill vilket 
medfört merarbete med att lägga om ledningen i en annan nivå.  

 
Tider  

I ursprungliga tidplanen var arbetet planerat att vara klart innan semestern. När det 
blev tydligt att arbetet inte blev färdigt vidtogs åtgärden att endast hålla arbetsplatsen 
stängd under två veckor. Arbetet med VA saneringen beräknas vara klart tom V34. 
Sida:  

Att Mariagatan beräknas vara avstängd ytterligare en tid beror på arbeten i 
korsningen Östrajärnvägsgatan-Mariagatan. Detta är ett fristående projekt med ett 
fördröjningsmagasin.  

Ekonomi  

Kostnaderna för VA-saneringen kommer att öka på grund av längre tidsåtgång och 
högre återställningskostnader på grund av en bredare schakt. Kostnaden för projektet 
bedöms i dagsläget öka från 2500 tkr till 3100 tkr. Merkostnaden föreslås tas inom 
ramen för VA-investeringar projekt 1701.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avvikelserapport 
beträffande VA-sanering av Mariagatan". 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Projektchef va/gata Johan Bengtsson) 
(Va- och gatuchef Michael Nordin) 

 


