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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 55 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med följande 
ändring: 
 
Ärendena under punkt 5,6 och 7, prognos 1 för Mariestad, Töreboda och Gullspång utgår.  
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 2 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 56 TN 2013/111 

Förslag till detaljbudget 2014 Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar budgeten för år 2014 i Gullspångs kommun i enlighet med upp-
rättat förslag. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens tillkommande driftbudget för år 2014 föreslås fördelas för att 

minska de överskridanden som varit. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av driftbudgeten för år 2014 Gullspång. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 57 TN 2013/110 

Förslag till detaljbudget 2014 Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar budgeten för år 2014 i Töreboda kommun i enlighet med upp-
rättat förslag. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens tillkommande driftbudget för år 2014 föreslås fördelas för att 

minska de överskridanden som varit. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av driftbudgeten för år 2014 Töreboda. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 4 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 58 TN 2014/16 

Mål 2015 för Tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar föreslagna mål för år 2015. 

Bakgrund 

Nämnden ska varje år besluta om mål för verksamheten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Nämndsmål för Tekniska nämnden 2015 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 59 TN 2014/166 

Information/diskussion om trafikföreskrifter, parkeringar och hastig-
heter i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen om arbetet med trafikföre-
skrifter, parkeringar och hastigheter samt uppdrar åt verksamhet teknik att återkomma med 
förslag till beslut till kommande nämndsmöte. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik arbetar med att uppdatera trafikföreskrifter, villkor för parkeringar samt 
åtgärder beträffande hastigheter i Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Gatuchef Matz Hasselbom 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 60 TN 2013/327 

Trafiksäkerhetsåtgärder för Vänergymnasiet i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att inte vidtaga åtgärder på Hantverkaregatan och Milstensga-
tan.  

Bakgrund 

Vänergymnasiet har inkommit med en ny begäran om åtgärder för ökad trafiksäkerhet i an-
slutning till skolan. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i skrivelse till Vänergymnasiet påpekat att rökning är 
förbjuden på skolans område och att även gatorna i området ska betraktas som skolgård 
vilket föranleder skolan att åter ansöka om trafiksäkerhetsåtgärder på Hantverkaregatan och 
Milstensgatan. 
 
Mariestads kommun gör inga åtgärder på gator kring kommunala skolor med elever på hög-
stadium eller gymnasium. 
 
Tekniska förvaltningen har i tidigare skrivelse erbjudit skolan möjligheten att hyra trafiköar 
för ökad säkerhet enligt beslutat koncept. Här kan då rekommenderad hastighet 30 sättas 
upp samt någon form av tillfällig åtgärd tills regeringen beslutat om nya hastigheter i tätort. 
För andra åtgärder, exempelvis stänga av gator för fordonstrafik, bör först en mer genom-
gripande analys av trafikmiljön genomföras. 

Underlag för beslut 
 
Skrivelse från Vänergymnasiet. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen. 

 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Vänergymnasiet) 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 61 TN 2013/292 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Sjöfallsvägen i Sjötorp 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för komplettering och revidering utifrån 
de synpunkter som framkommit under sammanträdet. 

Bakgrund 

Två bostadsrättsföreningar i Sjötorp har inkommit till tekniska nämnden med en begäran 
om fartbegränsande åtgärder på Sjöfallsvägen i Sjötorp. 
 
Föreningarna påtalar en rad omständigheter varför vägen måste åtgärdas för att öka trafik-
säkerheten på gatan och vilka behov och önskemål som behövs för att åstadkomma en 
bättre trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som finns i området och längs vägen. 
Blanda annat finns förskola, fritids, busshållplats för skolskjuts, gruppboende, bostäder och 
vandrarhem. 
 
I skrivelsen finns även en fråga gällande gång- och cykelvägen genom fastigheterna. Ägaren 
av Sjötorps livs har stängt av denna och då vägen är på privat mark kan inte tekniska för-
valtningen göra mer än att påpeka för ägaren vikten av att den hålls öppen för att oskyddade 
trafikanter, bland annat affärens kunder, ska gå säkert. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att revideras och kompletteras 
utifrån de synpunkter som framkommit på sammanträdet. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras på dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att 
återremittera ärendet. 

Underlag för beslut 

Anhållan om fartbegränsande åtgärder på Sjöfallsvägen, från HSB:s Brf Sågverket o Brf 
Sjötorp 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Gatuchef Matz Hasselbom 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 62 TN 2013/280 

Information: Uppdrag från kommunfullmäktige i Mariestad att ta upp 
frågan om förbud mot bilkörning nattetid i delar av centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen om arbetet med förslag till 
åtgärder för att minska störningarna i centrum av Mariestads kommun samt uppdrar åt 
verksamhet teknik att återkomma med förslag till beslut till kommande nämndsmöte. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik arbetar med att utarbeta förslag till åtgärder för att minska störningar i 
centrum av Mariestads kommun enligt uppdrag från kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Mariestad KF § 26/14 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Gatuchef Matz Hasselbom 
Gatuingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63 TN 2014/69 

Yttrande gällande granskning av intern kontroll vid genomförande av 
investeringsprojekt – fokus på Storgatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar nedanstående svar till revisionen. 
 
Tekniska nämnden kommer att initiera en översyn av nämndens reglemente. 
 
Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet Teknik att utarbeta processbeskrivning för inve-
steringsprocessen. 
 
Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet Teknik att slutredovisa projektet Storgatan till 
Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Synpunkter i revisionsrapporten  

Revisorerna konstaterar att det saknas ett tydligt uppdrag och ansvar avseende investeringar 
i Tekniska nämndens reglemente. Tekniska nämndens roll i investeringsärenden behöver 
därför förtydligas i processbeskrivning eller liknande dokument. 
 
Revisorerna pekar även på att det saknas en tydlig beslutsprocess, tydlig ansvarfördelning 
och brister i uppföljning av omfattning och kvalitet. 

Tekniska nämndens svar 

Tekniska nämnden kommer att initiera en översyn av nämndens reglemente. 
 
Tekniska nämnden kommer att uppdra åt verksamhet Teknik att utarbeta förslag till pro-
cessbeskrivning för investeringsprocessen. Arbetet ska ske i samarbete med respektive 
kommuns ekonomikontor och kommunledning. 
 
Tekniska nämnden arbetar aktivt med ekonomisk uppföljning och redovisning av investe-
ringsprojekt. Redovisning av projekten inkluderar upparbetade kostnader under tidigare år, 
utfall under innevarande år, prognos för innevarande år och kommande år, således hela pro-
jektkostnaden. 
 
Innehållet i projekten kan beskrivas tydligare än vad som görs idag. För att uppnå detta 
krävs att projekten genomlöper de olika projektstegen med behovsanalys, förstu-
die/projektering, ev. upphandling, genomförande samt slutredovisning/utvärdering samt att 
skriftlig dokumentation finns för de olika stegen. Då större avvikelser inträffar ska även en 
avvikelsrapport redovisas. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63 (forts) TN 2014/69 

Tekniska nämnden har beslutat att Mariestads kommuns projektarbetsmodell ska användas 
och implementeringen har påbörjats. 

Avsnitt 16 i revisionsrapporten (Storgatan i Gullspång) 

Revisorernas granskningsresultat 

Revisorerna påpekar att: 

 Projektet har behandlats som fem separata ärenden.  Att ärendet har vuxit fram på 
det sätt som skedde är en förklaring till detta. 
 

 Att det inte går att härleda att åtgärderna avser Storgatan. 
 

 Det har saknats en god intern kontroll av investeringen. 
 

 Det saknas projektnummer och att projektnummer för andra projekt har använts.  
 

 Redovisningen av beslutade omföringar bör förbättras. Åtgärder har börjat genom-
föras.  
 

 Objektredovisning bör tillämpas. 
 

 Redovisning av VA-kostnaderna har inte gjorts till Kommunstyrelsen trots beslut 
om detta. 

Tekniska nämndens svar 

 Samtliga kostnader har redovisats i KomMa-systemet. Dessa kostnader har sedan 
fakturerats Gullspångs kommun som har bokat upp kostnaden på projektnummer 
92141. Samtliga kostnader är samlade på detta projektnummer. Fiberkanalisationen 
har bokförts separat enligt nedan. 
 

 Investeringskostnader för va-anläggningen har redovisats i KomMa-system samt 
bokförts som en del i investeringsprojektet 9020. 
 

 Projektet har vuxit fram succesivt vilket har försvårat överblicken över projektet. 
Däremot har den ekonomiska kontrollen varit god. 
 

 Objektsredovisning är inte lämplig om den innebär att investeringar i gata och VA 
blandas. VA-investeringar är taxefinansierade. 
 

 Redovisning av VA-investeringen kommer att göras till Kommunstyrelsen. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63 (forts.) TN 2014/69 

Arbetsordernr 
(TN)  

Projektnr (KS) 

Aktivitet Kostnad 
utfall 

Kommentar 

Projektering (KS) 

AO 71300 Huvudarbetsorder för pro-
jektering 

Totalt 500 tkr fördelat 
på: 

Samfinansiering 25/75 med 
Trafikverket 

AO 71300-2 
 
 

Ersättning från Trafikverket 341 tkr Trafikverkets del av projek-
teringskostnaden 

AO 71300-3 
 
91241 (KS) 

Ersättning från kommunen 159 tkr Kommunens del av projek-
terings-kostnaden 

Total projekteringskostnad för kommunen: 
 

159 tkr  

 

 
Genomförande (KS) 

AO 71300-12 
91241 (KS) 

Genomförande av renove-
ring Storgatan inkl. belysning  

Totalt 573 tkr, varav 
belysning 238 tkr 

Samfinansiering 
20/80 med 
Trafikverket. 
Trafikverket 
handlade upp. 
Avser kostnad 
för ökad kvali-
tet på belys-
ning. 

AO 71862 
91241 (KS) 

Tillgänglighetsåtgärder 
 

250 tkr  

Total genomförandekostnad för kommunen: 823 tkr  

Total kostnad för Storgatan för kommunen: 982 tkr  

 

Fiberkanalisation (KS) 

AO 71711 Fiberkanalisation  267 tkr Kostnaden bokfördes som 
driftkostnad i Gullspång år 
2012. 

Total driftkostnad för kommunen: 267 tkr  

 

VA (TN) 

AO 71590 
 
Investeringspro-
jekt 9020 (TN) 

Investering i VA-ledningar  Utfall 2275 tkr  Inkl. bortforsling av sten-
kolstjära 240 tkr  
Inte slutredovi-
sat till KS 

Total investering TN för VA-verksamheten: 2275 tkr  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63 TN 2014/69  

Slutredovisning av projektet kommer att göras till kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Revisorerna har i en rapport ”Intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt” 
2013-12-04 redovisat synpunkter och kommentarer.  

Underlag för beslut 

Rapport ”Intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt” 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Revisionen Gullspångs kommun) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 64 TN 2014/164 

Information: Omgestaltning av Esplanaden i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-15 fick kommunchefen i upp-
drag att kostnadsberäkna plattsättning eller motsvarande samt trädklippning i Esplanaden. 
Arbetet har nu resulterat i bilagd principskiss för Omgestaltning av Esplanaden. Skissen in-
nebär en visst avsteg från gällande gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen har beslutat att 
gestaltningsprogrammet ska revideras. Förslaget till omgestaltning av Esplanaden har anpas-
sats till dagens rörelsemönster i centrum och riktningsvisare mot viktiga målpunkter i sta-
den, exempelvis Stadshuset entré och Gästhamnen/Ekudden. En annan ambition är att 
styra fotgängarna till de anlagda gångarna. 
 
Åtgärderna ska även ses som en del i genomförandet av Vision 2030 där Mariestad ska bli 
en ”Ledande inom hantverkets akademi”, ”Centrum för trädgårdens hantverk” samt ”En 
naturlig möteplats”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-17 att godkänna principskissen som 
underlag för det fortsatta arbetet och beviljade även ett igångsättningstillstånd för projektet. 
 
Nuläge 
 
Esplanaden är en central plats i Mariestad som skiftat i karaktär genom åren. Lindallén har 
tidigare beskurits kraftigt men har därefter tillåtits växa upp till en betydande höjd. Tidigare 
har påkostade så kallade tapetrabatter anlagts men detta avslutades för cirka tio år sedan. 
 
I dag ger Esplanaden ett slitet intryck med eftersatt underhåll och sparsamma planteringsyt-
or. Olika aktiviteter som anordnas i parken har ytterligare bidragit till slitaget. Den tidigare 
siktlinjen från Nya torget och västerut har blockerats av informationsskyltar vilket gör att 
Esplanaden upplevs som instängd. 
 
Trädföryngring har övervägts men detta är en komplex fråga som kräver ytterligare bered-
ning innan åtgärder vidtas. Det är möjligt att vidta åtgärderna senare utan att det påverkar 
föreslagna åtgärder i större utsträckning. 
 
Förslag till åtgärder 
 
Förslaget innebär att Esplanaden öppnas upp genom att trädkronorna beskärs, tillgänglig-
heten ökas genom nya gångstråk samt att informationsskyltarna intill Nya torget flyttas till 
annan lämplig plats.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 64 (forts.) TN 2014/164 

Vidare görs stråket attraktivare genom utplacering av planteringsurnor och parksoffor samt 
montering av belysning vid ”sittrundlarna”. För att skapa enhetlig torgmiljö placeras plante-
ringskärl och bänkar i samma utförande ut i Esplanaden samt i och kring Nya torget. 
 

Åtgärdsförslag: 

- Gångstråken utökas med nya sträckningar där stigar i dag trampats upp och kanter 
av stål anläggs. 
 

- Markbeläggning av packad stenmjöl anläggs och längs en del av kanterna planteras 
tålig vintergrön idegran som inramning. 
 

- Planteringskärl placeras ut på ömse sidor om Karlagatan för att binda ihop de båda 
parkytorna. Totalt placeras 6 stycken planteringskärl ut i Esplanaden med perenner 
och sommarblommor som utgör ett attraktivt blickfång för förbipasserande. Ytterli-
gare 6 stycken planteringskärl i samma design placeras ut kring Nya Torget för att 
skapa ett sammanhållet och enhetligt gaturum. 
 

- I rundlarna (3 st.) monteras 10 stycken parkbänkar, samt ytterligare 3 stycken längs 
gågatan för att binda ihop gaturummet. 
 

- Belysning monteras i häck/gångkanterna (av idegran & kantstål) vilket skapar attrak-
tivitet och trygghet. 
 

- Statyn ”Karl-Erik och Vera” får en inramning av idegran samt belysning. 
 

- En entré till Esplanaden från Fisktorget tillskapas, designad av Stig Dahlin. Som en 
”pendang” kan en likadan entré uppföras i Stadsparken. 
 

- Vägvisare som hänvisar till Turistbyrån samt Hjärtstartare sätts upp. 
 

- Papperskorgar ses över. 
 

- Som ”det där lilla extra” placeras designade fågelholkar ut på utvalda platser. 
 

Färgsättning och design ska harmonisera med gaturummet i stort och hänsyn ska tas till till-
gänglighet och trygghet. För att minska slitaget på den upprustande miljön ska alternativa 
placeringar av loppmarknaden analyseras. Skötselbehovet kommer att öka främst när det 
gäller blomsterplanteringarna. När växter och gräsytor är etablerade blir skötselbehovet i 
övrigt likvärdigt med tidigare. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 64 (forts.) TN 2014/164 

Underlag för beslut 

Nulägesskiss 
Principskiss för ny gestaltning av gångstråk och grönytor i Esplanaden, 140314 
Gestaltningsprogram för centrum april 1998 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 65 TN 2013/258 

Information cirkulationsplats Hermansgårdsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Trafiksituationen i korsningen Hermansgårdsvägen-Göteborgsvägen har sedan området ut-
vecklats till ett Handelsområde varit problematiskt med hög risk för trafikolyckor.  
 
Tider 
 
Upprättande av förfrågningsunderlag är klart.  
Upphandling tar 5 veckor inkl. tid för överklagan. 
Beräknad byggtid mindre än en månad.  
Byggstart tidigast i maj 
 
Trafik 
 
Under byggtiden krävs en veckas avstängning av Göteborgsvägen på sträckan Ham-
marsmedsgatan till Marieforsleden. Trafiken leds om via Förrådsgatan. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 66 TN 2013/258 

Finansiering av cirkulationsplats Hermansgårdsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 750 tkr till investeringen inom beslutad ram om 3500 tkr för 
gator. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i 
nämndens driftbudget.  

Bakgrund 

Trafiksituationen i korsningen Hermansgårdsvägen-Göteborgsvägen har sedan området ut-
vecklats till ett handelsområde varit problematiskt med hög risk för trafikolyckor.  
 

Behandling på sammanträdet 
 
Evert Eklind (MAP) tillstyrker verksamhets tekniks/gatuavdelningens förslag till beslut vil-

ket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 67 TN 2013/257 

Information: Upprustning av Norra vägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Norra vägen i Mariestad är en matargata mot centrum från Högelid, Madlyckan och Snug-
gen. På sträckan Mariagatan-Sjöängsvägen är halva gatan i dåligt skick. Den andra gatuhal-
van på sträckan är i bättre skick och upprustad i samband med VA-sanering.  
 
Tider 
 
Beredning med NCC Roads är klart. 
Arbetet beräknas ta två veckor. 
Byggstart kan ske i april. 
 
Trafik 
 
Under byggtiden krävs avstängning av ett körfält. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivesle verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 68 TN 2013/257 

Finansiering till upprustning av Norra vägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 780 tkr till investeringen inom beslutad ram om 3500 tkr för 
gator. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i 
nämndens driftbudget.  

Bakgrund 

Norra vägen i Mariestad är en matargata mot centrum från Högelid, Madlyckan och Snug-
gen. På sträckan Mariagatan-Sjöängsvägen är halva gatan i dåligt skick. Den andra gatuhal-
van på sträckan är i bättre skick och upprustad i samband med VA-sanering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 69 TN 2013/226 

Information: Genomförande av Stockholmsvägen etapp 2, mellande-
len 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 
 
Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och an-
tagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under 2012 och omgestaltades under 2013.  
 
På Mittendelen Verkstadsgatan-Mariagatan är VA-arbetena påbörjade med avbrott för vin-
ter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet. 
 
Samordning 
 
I samband med att byte av VA-ledningar fortsätter utförs även gatuombyggnaden som till-
äggsbeställning. 
 
Under projektering av gatuombyggnaden har Vänerenergi och Skanova varit delaktiga för 
samförläggning av el-, tele- och fiber för att undvika onödiga markarbeten i en ny gata.   
 
Hinder och störningar 
 
I samband med VA-arbeten har berg påträffats i ledningssträckningen. Sprängbesiktning har 
utförts under februari och provborrning har utförts på återstående sträcka till Mariakorset. 
 
I samband med VA-arbetet har även noterats att grusöverbyggnaden i Stockholmsvägen 
inte är tillräcklig på alla sträckor. Kompletteringar behöver utföras i samband med ombygg-
naden. 
 
Tider 
 
Byggstart V12. 
Arbetet pågår fram till avbrott för semester V28. 
Efter semestern passerar VA-schakten Mariagatan som avslutning på etappen. 
 
Trafik 
 
Under byggtiden krävs att Stockholmsvägen är helt avstängd eller delvis avstängd för ge-
nomfartstrafik på sträckan Verkstadsgatan till Mariagatan. Avstängningen behövs ur både 
effektivitetssynpunkt och säkerhetssynpunk.   



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 69 (forts.) 
 
Ekonomi 
 
Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen är kostnadsuppskattad till 4440 tkr. 
I samband med att detaljprojekteringen färdigställs tas en bättre kostnadsberäkning fram. 
 
Stockholmsvägen etapp 2 är ett pilotprojekt där kostnader för förfördröjning av dagvatten 
från gatumark kommer att belasta gatuombyggnaden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 70 TN 2013/226 

Finansiering av gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mellan-
delen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 6 000 000 kr till investeringen. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i 
nämndens driftbudget.  

Bakgrund 
 
Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och an-
tagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under 2012 och omgestaltades under 2013.  

På Mittendelen Verkstadsgatan-Mariagatan är VA-arbetena påbörjade med avbrott för vin-
ter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet. 
 
Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen är kostnadsbedömd till 4440 tkr hösten 2013. 
I samband med VA-sanering av mittendelen har brister i befintlig grusöverbyggnaden i väg-
kroppen på delar av sträckan noterats och behov av byte finns. 
 
I samband med genomförande av Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen utförs fördröjning 
av dagvatten från gatumark. Kostnader för dagvattenfördröjning är inte med i den ur-
sprungliga kostnadsbedömningen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 71 TN 2013/226 

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuombyggnad Stockholms-
vägen etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för Stockholmsvägen etapp 2, Mittendelen. 
 
Bakgrund  
 
Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och an-
tagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under 2012 och omgestaltades under 2013.  

På Mittendelen Verkstadsgatan-Mariagatan är VA-arbetena påbörjade med avbrott för vin-
ter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet. 
 
Igångsättningstillstånd beviljat 2013. Verksamhet Teknik önskar ett nytt igångsättningstill-
stånd då ombyggnaden är omfattande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 72 TN 2013/226 

Finansiering av VA-sanering Stockholmsvägen etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 5 500 000 kr för att finansiera VA-sanering av 
Stockholmsvägen, etapp 2.  

Bakgrund 

Stockholmsvägen genomgår ett omgestaltningsprogram i flera etapper och det är nu dags 
för etapp 2. Beslut har fattats om att i samband med omgestaltning även utföra VA-
sanering. Kostnaderna för denna insats täcks inte av tilldelad investeringsram för VA-
verksamheten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 73 TN 2013/226 

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-sanering Stockholmsvä-
gen etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för VA-sanering av Stockholmsvägen, etapp 2. 
 
Bakgrund  
 
Stockholmsvägen genomgår ett omgestaltningsprogram i flera etapper. Beslut har fattats att 
i samband med omgestaltning även utföra VA-sanering. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2014-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 74 TN 2014/167 

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta att bruk-
ningsavgifterna (§14, 14.1 a-d) i Gullspångs kommuns VA-taxa höjs med 10 procent fr. o m 
2014-07-01. 

Bakgrund 

Enligt gällande bestämmelser ska en allmän VA-verksamhet ha en budget i balans, d.v.s. de 
avgifter som tas in ska motsvara verksamhetens löpande kostnader. VA-verksamheten i 
Gullspångs kommun har under längre tid inte haft en budget i balans. För de tre senaste 
åren har avvikelsen från budget varit: 
 
För år 2011: - 1 685 000 kronor 
 
För år 2012: - 1 594 000 kronor 
 
För år 2013: - 2 211 000 kronor 
 
Detta trots att verksamheten hållit igen på löpande underhåll, endast det absolut mest akuta 
har gjorts. Under de senaste åren har det ställts hårdare krav på VA-verksamheten genom 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, Miljöaspekter och EU-direktiv. Den nya 
vattentjänstlagen som trädde i kraft år 2007 ställer också hårdare krav på kommunernas VA-
ansvar. Allt detta har inneburit att kostnadsmassan ökat och eftersom inte avgifterna räckt 
till har verksamheten gått i förlust. Att göra ytterligare besparingar i verksamheten innebär 
bara att berget av eftersatt underhåll växer. VA har de senaste fem åren haft en förnyelse-
takt/reinvesteringstakt på ledningsnätet som innebär att det skulle ta 250 år att byta det. För 
att hålla en rimlig förnyelsetakt på alla våra anläggningar (ledningsnät 100 år, byggnader 40 
år och utrustning/maskiner 20 år) vilket bör vara ett långsiktigt mål, krävs en årlig investe-
ring på ca 9 miljoner kronor. Detta skulle motsvara en kostnadsökning i verksamheten (av-
skrivningar och ränta) med nästan 500 000 kronor per år. 

Underlag för beslut 

Förenklad VA ekonomi om förslag till beslut antas 

Taxeökningens påverkan på enskild abonnent 

Brukningsavgifterna i taxan som ska justeras +10%  

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: (Verksamhet teknik, Tekniske chefen Åke Lindström, VA-chef Michael Nordin, Kom-
munfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 75 TN 2014/111 

Ifrågasättande av avgiftsuttag för vatten och renhållning på fastig-
heten Björtorp 1:93 Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden anser att avgiftsuttag för vattentjänster på fastigheten Björtorp 1:93 i 
Skagersvik är utställt enligt gällande taxa och ska betalas. 
 
Bakgrund 

Yvonne Lagergren har inkommit med en skrivelse där hon i frågasätter kommunens uttag 
av avgifter för vatten och renhållning på maken Björns fastighet i Skagersvik. Fastigheten är 
obebodd och har ej blivit såld.  
 
Avgifterna som debiterats fastigheten är enligt gällande va- och renhållningstaxa för Gull-
spångs kommun. Uttaget rör fast avgift och bostadsenhetsavgift för vatten och grundavgift 
för renhållning, renhållningsabonnemanget är utställt för fritidsfastighet. Inga förbruknings-
avgifter har debiterats.  
 
Kontakt med handläggare på tekniska förvaltningen i Skellefteå, som Yvonne hänvisar till i 
sin skrivelse, säger att kommunen inte gör några ekonomiska uppgörelser utanför gällande 
taxor. Den uppgörelse som beskrivs i skrivelsen har de ej hört talas om och kan heller inte 
hitta i sina register. Skellefteås taxor är upplagda enligt samma normer som Gullspångs. 
Detta beslut läggs också fram i avfallsnämnden. 

Behandling på sammanträdet 
 
Björn Nilsson (S) tillstyrker verksamhets tekniks/VA-avdelningens förslag till beslut vilket 

är detsamma som arbetsutskottets beslut. 

Underlag för beslut 

Skrivelse från Yvonne Lagergren 

Svar på mottagen skrivelse från Avfalls- och Va-avdelningen 

Faktura som visar aktuellt avgiftsuttag. 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Avfallschef Annika Kjellkvist) 
(Yvonne Lagergren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 76 TN 2014/91 

Utökning av befintligt VA-verksamhetsområde för Töreboda tätort 
med del av fastigheten Berget 2:1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta 
att utöka befintligt VA-verksamhetsområde med del av fastigheten Berget 2:1.   

Bakgrund 

Fastigheten Berget 2:1, med adressen Kårtorp 1, i Töreboda är avtalskund gällande kom-
munalt vatten. Fastighetsägaren har kontaktat VA-avdelningen med önskemål om att flytta 
förbindelsepunkten för vatten närmare bostadshuset och därmed få en kortare servisledning 
för sitt vatten, och eventuellt även bli avtalskund för spillvatten också.  
 
Den del av fastigheten där bostadshuset är placerad ligger precis utanför befintligt verksam-
hetsområde. Fastigheten fick kommunalt vatten via avtal 1974. Då var inte tätorten utbyggd 
i höjd med denna fastighet, detta är orsaken till att befintlig förbindelsepunkt för vatten är 
relativt långt ifrån bostaden. I och med att Töreboda tätort vuxit ingår numer fastigheten 
Berget 2:1 i tätorten och bör ha tillgång till kommunalt VA på samma sätt som övriga fas-
tigheter i tätorten.   
 
När det gäller en stor lantbruksfastighet får man dela fastigheten och endast ta med den del 
som ska ha tillgång till kommunal VA i verksamhetsområdet. Därför föreslås endast ytan 
runt bostadshuset tas med i utökningen av VA-verksamhetsområde. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(VA-ingenjör Elisabeth Hillerton) 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 77 TN 2014/87 

Korrigering av avtal med VA-avtalskunder 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att vidta åtgärder enligt upprättat 
förslag. 

Bakgrund 

Det blir emellanåt känt för VA-avdelningen att grupper om fastighetsägare utanför kom-
munens verksamhetsområde historiskt har anslutit sig på kommunens ledningsnät vid en 
och samma förbindelsepunkt utan att ha skapat en gemensamhetsanläggning. 
VA-avdelningen ser ett stort behov av att korrigera tidigare skrivna avtal med dessa fastig-
hetsägare så att dessa kravställs på att skapa en gemensamhetsanläggning där en förening 
bildas och blir en kund till VA-verksamheten. VA-verksamheten har hittills identifierat en 
handfull grupper i Töreboda kommun. 
 
Så här hanteras avtalskunder i nutid 
 
När VA-avdelningen tillåter boende utanför verksamhetsområdena att ansluta sig till kom-
munala VA-näten som avtalskund ska vissa krav uppfyllas.  
 
Avtal skrivs mellan kommunen och avtalskunden. Om det är två eller fler fastigheter måste 
de skapa en GA. Vattenförbrukningen mäts i en mätarbrunn vid förbindelsepunkten. För-
bindelsepunkten ligger nära kommunens ledningsnät samt verksamhetsområde och gemen-
samhetsanläggningen blir avtalskund och fakturamottagare. De fastigheter som ingår i ge-
mensamhetsanläggningen får sedan dela upp förbrukningen och kostnaden internt.  
 
Mätarbrunn i förbindelsepunkten krävs delvis för att allt vatten som levereras till GA’n ska 
kunna mätas och faktureras men också för att där ingår återströmningsskydd (backventil) 
mot avtalskundernas ledningsnät. Utan återströmningsskydd kan hela vattenledningsnätet i 
värsta fall drabbas av smitta. 
 
Gemensamhetsanläggning upprättas för att alla som ingår i den ska ha rätt till VA-ledningen 
oavsett vad som händer. T ex. osämja i grannskapet eller försäljning av huset påverkar då 
inte fastigheternas rättigheter. 
  
Hur det hanterats historiskt varierar 
 
Det har nu upptäckts att det finns grupper med fastigheter som anslutits till kommunalt VA 
utan att gemensamhetsanläggning krävts och i vissa fall utan att avtal skrivits. Inte heller 
mätarbrunn har anlagts vid förbindelsepunkten, utan de har kommunal vattenmätare i re-
spektive hus istället.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 77 (forts.) 

För fastighetsägarna innebär detta främst juridisk osäkerhet 

 Utan gemensamhetsanläggning är fastighetsägarna inom gruppen juridiskt oskyd-
dade om de blir osams.  

 Utan avtal skrivet med kommunen är fastighetsägaren juridiskt oskyddad.  
 
För VA-avdelningen innebär detta främst ekonomiska risker 
:  

 Att mätarbrunn saknas innebär att deras servisledning, mellan förbindelsepunkt och 
fram till respektive hus, innehåller omätt vatten för oss. Ledningsnätet är privat och 
kan läcka utan att vi vet om det eller kan fakturera för vattnet som läcker ut. Vi kan 
inte heller veta att allt vatten respektive fastighet nyttjar passerar vattenmätaren. T 
ex skulle det kunna förekomma att bevattningsvatten har kran på tomten före vat-
tenmätaren och därmed blir omätt och ofakturerat. 

 Skulle någon fastighetsägare inom gruppen sluta betala för sig kan vi inte stänga av 
vattnet vid förbindelsepunkten eftersom det skulle drabba alla. Vi har inte rätt att gå 
in på privat ledning och stänga ev. servisventil.  

  
Beskrivning av åtgärd 
 
Korrigeringen innebär att fastighetsägarna får besked om att kommunen säger upp deras 
”avtal” om kommunalt VA. För att få nytt avtal behöver följande saker åtgärdas.  

1. Fastighetsägarna ska skapa en gemensamhetsanläggning. 
2. Avtal mellan kommunen och gemensamhetsanläggningen ska skrivas 
3. Mätarbrunn anläggs vid förbindelsepunkten och kommunens vattenmätare i husen 

tas bort.  
 
Fastighetsägarna får 2 månader på sig för att ansöka om lantmäteriförrättning för gemen-
samhetsanläggning hos Lantmäteriet. Att ansökan är inlämnad ska meddelas VA-
avdelningen. Om fastighetsägarna väljer att inte förnya avtalet stängs det kommunala vatt-
net och/eller spillvattnet av 12 månader efter uppsägningsdatumet, vilket ger dem tid att 
ordna med enskild VA-lösning. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(VA-ingenjör Elisabeth Hillerton) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 78 TN 2014/56 

Yttrande gällande revisionsrapport avseende styrning och uppfölj-
ning av dricksvattenförsörjningen i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar de brister som framkommit i revisionsrapporten och avser att 
vidtaga de åtgärder som anses nödvändiga för att säkerställa en bättre styrning och uppfölj-
ning av dricksvattenverksamheten i Mariestad. En åtgärdsplan har tagits fram och är påbör-
jad. 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har granskat dricksvattenförsörjningen i Mariestads kommun. Revis-
ionsrapporten påtalar brister avseende Tekniska nämndens styrning och uppföljning av 
verksamheten.  

Underlag för beslut 

Följebrev till revisionsrapport 

Revisionsrapport avseende styrning och uppföljning av dricksvattenförsörjningen 

Åtgärdsplan 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Revisionen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 79 TN 2014/88 

Finansiering av tillgänglighetsanpassning på Strandbadet vid Ekud-
den 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att 0,15 mkr avsätts till investeringen inom beslutad ram om 2,3 
mkr för tillgänglighetsanpassning vid Strandbadet vid Ekudden. 

Bakgrund 

Under 2009 påbörjade Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetet med att inventera publika 
lokaler och allmänna platser för att uppmärksamma vilka enkelt avhjälpta hinder som behö-
ver undanröjas. Resultatet sammanställdes i två ”Handlingsplaner för HIN, åtgärdande av 
enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler” som antogs av Tekniska 
nämnden våren 2012. En genomförandeplan togs fram 2012 där åtgärdsförslag prioritera-
des. 
  
Uppförande av ramp ner i vattnet samt anläggande av handikapparkering och asfaltera 
markyta fram till rampen vid Strandbadet Ekuddens friluftsbad är en av tillgänglighetsinve-
steringarna som prioriterades i genomförandeplanen för enkelt avhjälpt hinder. En badramp 
med en konstruktion i rostfritt stål gör det möjligt att komma ner i vattnet med rullstol.  

Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse verksamhet/fastighetsavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 80 TN 2014/88 

Begäran om igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning på 
Strandbadet vid Ekudden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för tillgänglighetsanpassning av Strandbadet vid Ekudden. 

Bakgrund 

Uppförande av ramp ner i vattnet samt anläggande av handikapparkering och asfaltera 
markyta fram till rampen vid Strandbadet Ekuddens friluftsbad är en av tillgänglighetsinve-
steringarna som prioriterades i genomförandeplanen för enkelt avhjälpt hinder. En badramp 
med en konstruktion i rostfritt stål gör det möjligt att komma ner i vattnet med rullstol.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/fastighetsavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson) 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 81 TN 2014/52 

Antagande av ramavtal för konsultuppdrag gällande elprojektering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet antar Apexa Competence AB för att som konsult upprätta handlingar gäl-
lande El avseende underhållsarbeten, ny-, om- och tillbyggnader inom tekniska förvaltning-
ens verksamhetsområden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har infordrat anbud för ramavtal för El- kon-
sultuppdrag. Uppdraget innebär att som konsult upprätta handlingar gällande El, avseende 
underhållsarbeten, ny-, om- och tillbyggnader för de tre kommunernas verksamheter.  
 
Uppdragen kan komma att omfatta projektering, utredningsarbete, dokumentation, myn-
dighetskontakter, inventering, rådgivning etc. för projekt i samband med ny- och ombygg-
nation, underhåll och förvaltning av fastigheter. 
 
Avtalstiden är 2 år från och med 2014-04-01 – 2016-03-31. Därefter finns möjlighet att för-
länga avtalet vid två tillfällen, ett år i taget, med maximalt 24 månader. 
7 anbud har inkommit vilket redovisas i bifogad sammanställning. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen 
Utvärdering anbud 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Fastighetschef Bo Theorén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 82 TN 2013/210 

Begäran om utökad driftbudget för Jubileumsteatern 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja tekniska nämnden en ökad drift-
budget med 0,15 mkr/år för utökade mediakostnader (helårseffekt). 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i 
nämndens driftbudget.  

Bakgrund 

Beslutet som fattats att investera 30 mkr för om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern har 
resulterat i ökade drifts- och kapitalkostnader. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/fastighetsavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 83 TN 2014/67 

Yttrande – samrådremiss gällande detaljplan för Hova  
stationsområde 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Hova stationsom-
råde. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Planen syftar till att ändra användningen av det före detta stationshuset samt anpassa planen 
i övrigt så att den överensstämmer med verkliga förhållanden. 

Underlag för beslut 

Gullspångs kommun, samrådsförslag detaljplan för Hova stationsområde 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen och VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Gatuchef Matz Hasselbom 
VA-chef Michael Nordin 
VA-ingenjör Carl Henry Rask 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 84 TN 2014/68 

Yttrande – samrådsremiss gällande detaljplan för trafikplatsen Hova 
vid E-20 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för trafikplatsen Hova 
vid E-20. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Planen syftar till att skapa förutsättningar för att Trafikverket ska kunna genomföra en ut-
byggnad av E-20 mellan Fagerlid och Bahult förbi Hova.  

Underlag för beslut 

Gullspångs kommun, samrådsförslag detaljplan för trafikplatsen Hova vid E-20 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen och Va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun 
Verksamhet teknik 
Tekniske chefen Åke Lindström 
Gatuchef Matz Hasselbom 
VA-chef Michael Nordin 
VA-ingenjör Carl Henry Rask 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 85 TN 2014/168 

Information om upphandlingsrutiner 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen om upphandlingsrutiner/ upphandlingsproces-
sen. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför årligen ett flertal upphandlingar. Upphandlingsprocessen om-
fattar flera steg såsom framtagning av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av 
anbud, tilldelningsbesked och arbetsutskottets beslut att anta entreprenör. 
 
Tilldelningsbesked skickas ofta innan beslut fattas om att anta entreprenör. Detta görs för 
att snabba upp upphandlingsprocessen. I tilldelningsbeskedet anges, i dessa fall, att en för-
utsättning för att upphandlingen ska slutföras är att erforderliga politiska beslut fattas. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 86 TN 2014/14 

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att utse Anita Welander (M) till ny ersättare i tekniska nämn-
dens arbetsutskott efter Lars Arestrand (M). 

Bakgrund 

Lars Arestrand (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i tekniska 
nämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 att entlediga Lars Arestrand (M) från uppdraget 
att vara ledamot i tekniska nämnden och 2014-02-24 valdes Anita Welander ny ledamot i 
tekniska nämnden.  

Underlag för beslut 

Begäran om entledigande från Lars Arestrand daterad 2014-01-13 
Beslut KF 2014-01-27 § 16 
Beslut KF 2014-02-24 § 29 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Administrativa enheten Mariestad) 
(Lönekontoret) 
(Anita Welander) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 87 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 

1. Från Trafikverket om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäker-
hetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2015-2017. 
(TN 2014/60) 

2. Från kommunstyrelsen i Töreboda om ärenderutiner/sammanträdestider 2014. 
(TN 2014/62) 

3. Från kommunstyrelsen i Gullspång om investeringsprojekt för Gullstensskolans 
kulvert.  
(TN 2014/8) 

4. Från kommunstyrelsen i Gullspång om investeringsbudget 2014 för tekniska nämn-
den. 
(TN 2013/111) 

5. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om igångsättningstillstånd för om- 
och tillbyggnad av jubileumsteatern. 
(TN 2013/210) 

6. Från kommunfullmäktige i Töreboda kommun om reviderad VA-taxa. 
(TN 2013/225) 

7. Från Länsstyrelsen beslut om tillstånd för genomförande av ”Viken runt” och 
”Kortviken”. 
(TN 2014/110) 

8. Från kommunfullmäktige i Mariestad om val av ledamot i tekniska nämnden. 
(TN 20104/14) 

9. Från kommunfullmäktige i Mariestad om uppdrag att ta upp frågan om förbud mot 
bilkörning i delar av centrum nattetid. 
(TN 2013/280) 

10. Från kommunfullmäktige i Mariestad om att anlägga en rondell i korsningen Marie-
forsleden – Leksbergsvägen. 
(TN 2014/98) 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 88 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 
 

- Revisorernas övergripande granskning av Tekniska nämnden 2014 

- Extra sammanträde för tekniska nämndens arbetsutskott den 4 april 2014, kl. 13.30 

- Uppdragsbeskrivning för Tekniska nämnden 
 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 89 

Uppdrag från arbetsutskottet till tekniska förvaltningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Papperskorgar m.m. i hamnen i Mariestad 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att se över behov av papperskorgar i 
hamnområdet i Mariestad där beachvolleyplaner, bouleplaner m.m. är anlagda. 
 ______________________________________________________  

 

Bryggdäck i kv. Bojen 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa projektering av bryggdäck i kv. 
Bojen. 
 ______________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-03-26 
 
Anslagsdatum 2014-04-01 Anslag tas ner 2014-04-23 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ewa Sallova 
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