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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 164 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 165 TN 2014/20, 2014/21, 2014/22 

Delårsbokslut för Mariestad, Töreboda och Gullspång år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet Tekniks text till delårsbokslutet för år 2014. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden januari 
till augusti 2014. I texten behandlas nämndens verksamhet i samtliga tre kommuner. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Verksamhetsberättelse för verksamhet Teknik i delårsbokslut 2014 för Tekniska nämnden. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonomienheten Gullspång 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 166 TN 2014/22 

Uppföljning prognos 3, driftbudget Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. Den ordinarie skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett budgetöverskri-
dande med totalt 2 400 000 kronor. Överskridandet härrör från gatu- och parkverksamhet-
en. Ombyggnad av förskolorna Granaten och Svampen inför försäljning av lägenheter be-
räknas kosta 3 200 000 kronor under år 2014 samt ytterligare ombyggnadkostnader under år 
2015. Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskidande med 
totalt 1 200 000 kronor vilket regleras mot fond.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 167 TN 2014/22 

Uppföljning prognos 3, investeringsbudget Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande 
med totalt ca 1 800 000 kronor för tekniska nämndens budget respektive ca 9 000 000 kro-
nor för exploatering. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti 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 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 168 TN 2014/21 

Uppföljning prognos 3, driftbudget Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun.  
 
Prognosen innebär att budgetramen beräknas täcka kostnaderna för den skattefinansierade 
verksamheten. VA-verksamheten beräknas ge ett underskott med 340 000 kronor exklusive 
kapitalkostnader. 

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 Ut-
vecklingsutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik 
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 169 TN 2014/21 

Uppföljning prognos 3, investeringsbudget Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töre-
boda kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 6 300 000 kro-
nor. 

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 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik. 
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 170 TN 2014/20 

Uppföljning prognos 3, driftbudget Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett budgetöverskridande med 
totalt 400 000 kronor. Överskridandet härrör från bostadsanpassningsverksamheten. Den 
taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskidande med totalt 915 
000 kronor bl. a till följd av en lägre taxehöjning än planerat. 

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 All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Gull-
spångs kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
 (Kommunstyrelsen Gullspång) 
 (Ekonomienheten Gullspång 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 171 TN 2014/20 

Uppföljning prognos 3, investeringsbudet Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gull-
spångs kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 1 400 000 
kronor. 

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 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik.  
Prognos 3 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
 (Kommunstyrelsen Gullspång) 
 (Ekonomienheten Gullspång 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 172 TN 2013/55 

Uppföljning av nämndsmål 2014 för tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar uppföljningen av nämndens mål för år 2014. 

Bakgrund 

Nämnden ska vid varje prognostillfälle redovisa en bedömning av om beslutade mål kom-
mer att uppnås. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Dokumentet Uppföljning av Tekniska nämndens mål år 2014. 
Dokumentet Uppföljning av mål för dricksvattenverksamheten inom MTG. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 173 TN 2014/247 

Uppföljning av internkontrollplanen för tekniska nämnden 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetens uppföljning av nämndens internkontrollplan 
för år 2014. 

Bakgrund 

Internkontrollen ska genomföras i enlighet med den i nämnden beslutade planen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Kontrollrapport nr 2 angående ekonomiskt ansvar 
Kontrollrapport nr 1 angående rätt moms 
Kontrollrapport nr 2 angående betala i tid 
Kontrollrapport nr 2 angående projektöverenskommelser 
Kontrollrapport nr 1 angående körjournaler 
Kontrollrapport nr 1 angående betydande ekonomiska avvikelser 
Kontrollrapport nr 2 angående dricksvatten 
Kontrollrapport nr 2 angående dagvatten 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Controller Håcan Lundqvist) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 174 TN 2014/364 

Yttrande – Remiss förslag till renhållningsordning för Mariestad och 
Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget till renhållningsordning och har inget att erinra. 

Bakgrund 

Verksamhet Teknik och Miljö- och byggnadsförvaltningen har remitterat ett förslag till ren-
hållningsordning, inklusive avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter, till tekniska nämnden 
för information och eventuellt yttrande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Remiss – Förslag till renhållningsordning för Mariestad och Gullspång. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Avfallsnämnden) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 175 TN 2013/173, 2014/245 

Omdisponering samt begäran om medel till renovering av Ekuddens 
utebad etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 0,6 mkr till renovering av Ekud-
dens utebad, etapp 2, samt omdisponera 0,6 mkr av investeringsmedel från projektnummer 
2472 Vadsboskolan – upprustning till renovering Ekuddens utebad, etapp 2. 

Bakgrund 

Redan under våren år 2013, i samband med att ett antal brister identifierades vid Ekuddens 
utebad, konstaterades att vattnet i bassängen sjönk onormalt mycket. Verksamhet Teknik 
filmade ledningssystemet med kunde inte hitta anledningen. Under slutet av badsäsongen 
2014 konstaterades att det fanns en läcka i vattencirkulationssystemet. Dessutom befanns 
cirkulationspumpen inte uppfylla de värden som krävs för en god cirkulation.  
För att få en fungerande anläggning år 2015 måste rubricerade åtgärder utföras innan sä-
songens början.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 13 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 176 TN 2014/162 

Antagande av entreprenör för energieffektiviseringsprojekt (EPC) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

 Tekniska nämndens arbetsutskott antar Eneas Energy AB, org. nr 556563-9308 som 
entreprenör för genomförande av energitjänsteprojekt s.k. EPC-projekt i Mariestads 
kommun. 
 

 Av projektbudget som är beräknad till ca 1,5 mkr för fas 1 har Eneas Energy AB offere-
rat påslag om 9,5 % som avser täcka företagets kostnader för; 
Risk och vinst 
Centraladministration 
Försäkringar, säkerhet 

 

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja 
igångsättningstillstånd för genomförande av energitjänsteprojektet, EPC-projektet. 

 

 Ovanstående genomförs under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tar om igångsättning. 
 

Bakgrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-09 tekniska nämnden i uppdrag att upp-
handla ett energieffektiviseringsprojekt under juni månad. Kommunstyrelsen har därefter 
2014-05-12 beslutat att avsätta 1,5 mkr till projektets första etapp som innebär inventering 
av befintlig energianvändning för kommunens fastighetsbestånd. 
 
Avsikten med upphandlingen är primärt att minska energianvändningen, mediakostnaderna 
och miljöpåverkan samt skapa en bra arbetsmiljö. Dessutom är avsikten med projektet att 
utveckla driftorganisationen.  
 
Planen är att inventeringen, som här benämns som fas 1, ska påbörjas under hösten/vintern 
2014-2015. Inventeringen avslutas med att entreprenören överlämnar åtgärdsplan för ge-
nomförandefasen. Åtgärdsplanen ska innehålla kalkyl, besparingspotential och tidplan för 
genomförande. Färdigställandet av inventeringen, fas 1 beräknas vara klar under våren 2015. 
Entreprenaden genomförs i samverkan genom partnering och innebär att ett samarbetsavtal 
tecknas mellan entreprenören och kommunen. Parterna skapar under fas 1 gemensamt för-
utsättningar för att genomföra projektet inom given tid, kostnadsram och till önskad kvali-
tet. Därefter övergår projektet till genomförande/upprustningsfas, fas 2. Denna fas baseras 
på de uppgifter som framkommit i fas 1. 
 
Kommunen har rätt att avbryta samarbetet när som helst under fas 1 och 2. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 176 (forts.) TN 2014/162 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen. 
Utvärdering av anbud. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 177 TN 2014/414 

Yttrande – Remiss förslag om gemensamt brottsförebyggande- och 
trafiksäkerhetsråd inom Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget att inrätta ett gemensamt brottsförebyg-
gande- och trafiksäkerhetsråd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 
Tekniska nämnden föreslår att nämnden representeras i första hand av en ledamot från re-
spektive kommun (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande). Samt att Lo-
kala Trafiksäkerhetsrådet (LOTS) i Mariestad läggs ned.  

Bakgrund 

Ett förslag har utarbetats av säkerhetssamordnare och folkhälsoplanerare för att samordna 
det brottsförebyggande arbetet och trafiksäkerhetsarbetet i de tre MTG kommunerna. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) tillstyrker förslag till beslut med ändringsyrkande att ”eller i andra hand 
av ordföranden" tas bort samt att förslag till beslut kompletteras med ”Samt att Lokala Tra-
fiksäkerhetsrådet (LOTS)i Mariestad läggs ned”. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) tar upp upprättat förslag till beslut samt  
Eklinds (MAP) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
Remiss förslag om gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspång. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(MTG Styrgrupp) 
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson) 
(Säkerhetsamordnare Johan Walfridson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 178 TN 2014/409 

Ansökan om stadsbidrag för gator och kollektivtrafikanläggningar 
2015-2017 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig bakom ansökningarna om statsbidrag för kol-
lektivtrafikanläggningar 2015-2017 i Gullspång, Töreboda och Mariestad. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden fattade 2014-04-23 beslut om statsbidragsansökan för trafiksäkerhetsåt-
gärder. Föreliggande ansökan gäller kollektivtrafikanläggningar. 
 
Ansökan gäller bidrag de kommande tre åren. Varje år finns möjlighet att omprioritera tidi-
gare sökta statsbidrag. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för projektet. Statsbi-
drag utgår i regel med hälften av totalkostnaden. 
 
Eftersom ansökningarna ska vara Västtrafik tillhanda den 5 september hinner ärendet end-
ast behandlas i Tekniska nämndens arbetsutskott. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång för år 2015 samt 2016 och 2017. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 179 TN 2013/226  

Information – Stockholmsvägenvägen etapp 2, andra delsträckan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 

Bakgrund  
 

Arbetet med att bygga om VA-ledningar och gatumiljö på Stockholmsvägens mel-

landel pågår (Verkstadsgatan – Mariagatan). Efter ett sommaruppehåll är mellan-

delens andra delsträcka påbörjad (Milstensgatan – Mariagatan).  

Arbetet med andra delsträckan beräknas pågå mellan V32 till V46. Delsträckan 

färdigställs i sin helhet innan nästa delsträcka påbörjas. 

 

Innan nästa delsträcka kan påbörjas (övre delen mellan Mariagatan - Vattentornet) 

måste även VA-ledningarna passera Mariagatan. VA-ledningarna måste även an-

slutas åt både norr och söder i Mariagatan. Detta innebär att cirkulationen i Mari-

akorset kommer att rivas och behöva återställas. (Ingår inte i omgestaltningen för 

Stockholmsvägen) 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Johan Bengtsson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 180 TN 2013/226 

Information – beläggning på övre delen av Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Bakgrund  
 
Arbete med att bygga om VA- och gatumiljö på resterande del av Stockholmsvägen är aktu-
ellt under de närmaste åren. Arbetet är omfattande och kommer att ta flera år.  
 
Asfaltsslitlagret på Stockholmsvägen är från 1988 har haft mycket bra livslängd men är nu i 
behov av en temporär upprustning innan ombyggnaden. 
 
Upprustningen behövs främst av trafiksäkerhetsskäl men även ur driftssynpunkt. Spårbild-
ning leder till potthålor och att laga hålorna temporärt är dyrt och har kort livsläng.  Delen 
Madlyckevägen-Torngatan i är i sämst skick. I juni 2014 utfördes kortsiktig lagning av pott-
hålor och spårbildning med varmasfalt.  
 
En åtgärd som beräknas hålla 3-5 år bedöms kosta 5-700 tkr beroende på omfattning och 
åtgärd. Detta går inte att jämföra med en långsiktig åtgärd utförd i beläggningsprogrammet 
som har en livsläng på ca 15 år. 
 
Åtgärden bedöms kunna vänta till 2015. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 181 TN 2013/226 

Information – Kostnadsfördelning mellan Gata/VA i samband med 
ombyggnad av Stockholmsvägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 

Bakgrund  
 

Intresse finns för att se kostnadsfördelningen mellan gata och VA i samband med 

ombyggnaden av Stockholmsvägen. De olika delmomenten tillhör på ett naturligt 

sätt gata eller VA, det är endast kostnaden för återställning av asfalt i körbanan 

som fördelas. Se tabell för ingående moment. 

Moment VA Gata 

Kostnader för trafikomledning och tillfällig skyltning 50 50 

      

Rivning av asfalt i Körbana 100   

Schakt för VA-ledningar 100   

Sprängning och besiktningskostnader 100  

Omläggning av VA-ledningar 100   

Återfyllning efter VA-arbeten 100   

Utsättning och inmätning av VA-ledningar 100   

Provtryckning och filmning av VA-ledningar 100   

Justering och asfaltering av AG i körbana  100   

Arbeten med omkoppling till ny vattenledning inkl. återställning 100   

      

Rivning av kantsten och gångbanor   100 

Rivning av befintlig gatubelysning   100 

Utsättning och inmätning för gatuarbeten   100 

Schakt och förstärkning av överbyggnad i körbana som ej berör 
VA   100 

Schakt och utbyggnad av dagvattenbrunnar    100 

Schakt och utbyggnad av fördröjningsmagasin för gatuvatten   100 

Återsättning av kantsten   100 

Justering och asfaltering av gångbana och gc-väg   100 

Platt- och stensättning   100 

Ny belysning   100 

Trafikmålning och skyltning   100 

Asfaltering av bindlager och toppbeläggning   100 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 181 (forts) TN 2013/226 

Arbeten med schakt och utbyggnad av el-, tele- och fiberkanalisationer bekostas av respek-
tive ledningsägare. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 182 TN 2014/246 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel till lekplats Karls-
holme i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att omdisponera budgeterade 
medel från Projekt 2474 ram ”Fastighetsprojekt” om 700 tkr till projekt lekplats Karlsholme. 

Bakgrund 

Inom Verksamhet Teknik finns flera investeringsramar som tekniska nämnden prioriterar 
inom. Totalt omdisponerade medel under 2014 har dock överskridit gräns enligt delegat-
ionsordningen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 183 TN 2014/246 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel till parkering, spol-
platta m.m. i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att omdisponera 500 

tkr av budgeterade medel från projekt 2500 ram gator till projekt parkering Östra 

järnvägsgatan 200 tkr respektive projekt spolplatta i Mariestads hamn 300 tkr samt 

att omdisponera 500 tkr av budgeterade medel från projekt 2503 ram park till pro-

jekt upprustning av lekparker 400 tkr respektive projekt brygga Lindökroken 100 

tkr. 

Bakgrund 

Inom Verksamhet Teknik finns flera investeringsramar som tekniska nämnden prioriterar 
inom. Totalt omdisponerade medel under 2014 har dock överskridit gräns enligt delegat-
ionsordningen.  
 
Parkeringen vid Östra järnvägsgatan/Bror Kronstrands gata är i mycket dåligt skick och be-
höver rustas upp. Denna etapp avser från Bror Kronstrands gata och österut. 
 
Verksamhet Teknik har fått ett föreläggande från Miljö- och Byggnadsförvaltningen om åt-
gärdande av spolplattan i Mariestads hamn där utsläppen överskrider gränsvärden. Efter 
genomgång med konsult på plats är bedömningen att utloppet från spolplattan behöver 
kompletteras med ett kolfilter. Filtret är möjligt att flytta vid en ny placering av spolplattan. 
  
Etableringen av brygga vid Lindökroken och förankring av ny brygga vid Brommösund har 
tidigare beviljats 50 tkr. Projektet har kostat mer bland annat beroende på att förankring 
mot land fått en annan konstruktion än planerat. 
 
Lekplatser har ett kontinuerligt behov av upprustning och komplettering av lekutrustning 
m.m.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 184 TN 2014/431 

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av gång- och cy-
kelväg till Ullervad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för upprustning av del av  
gång- och cykelvägen till Ullervad  
 

Bakgrund  
 

Cykelvägnätet i Mariestad är omfattande och utbyggt under ca 30 år. 

Delar av cykelvägnätet är slitet och i behov av upprustning ur både trafiksäker-

hetssynpunkt och med tanke på drift- och underhåll- 

 

Inför 2014 finns en rambudget på 1 miljon kronor till gång-och cykelvägar ansla-

gen.  

 

Högst prioriterad är gång- och cykelvägen till Ullervad. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) tillstyrker förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Johan Bengtsson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 185 TN 2012/131 

Information – Ekonomiskt utfall småbåtshamnar i Mariestads kom-
mun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen angående ekonomiskt utfall för småbåts-
hamnar i Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Med anledning av de höjda avgifterna för båtplatser (beslut 2013-03-12 i TN) har tekniska 
nämnden begärt att få en redovisning av det ekonomiska utfallet av beslutet. 
 
En jämförelse mellan åren 2012 till 2014: 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

 
jan - juli Helår jan - juli Helår jan - juli Helår 

Intäkt 1581 1590 1875 1937 1878 
  

Intäkterna ökade med ca 350 tkr vilket kan ställas mot beräknade 600 tkr.  
 
Om antalet uthyrda platser kan ökas finns möjlighet att uppnå förväntad intäkt. För närva-
rande är ca 190 båtplatser lediga (av totalt ca 1000 platser), detta kan jämföras med tidigare 
normalt ca 100 lediga platser.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet/Teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Teknisk chef Åke Lindström 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 186 TN 2014/432 

Hyra för kommunala vinteruppställningsplatser för båtar i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till Verksamhet Teknik då det  
uppkommit ett flertal nya vinteruppställningsplatser inom Mariestads kommun. Ärendet tas 
upp igen efter nästa båtsäsong. 

Bakgrund 

Mariestads kommun hyr ut vinteruppställningsplatser för båtar i Mariestads hamn. Kostna-
den debiteras enligt en fastställd avgift där det är dyrare att stå innanför stängslet än utanför. 
För en medelstor båt kostade det tidigare cirka 1 150 kr för att stå innanför staketet och 775 
kr för att stå utanför staketet. En yta norr om det gamla hamnmagasinet ställdes i ordning 
inför vintern 2013/2014 eftersom samtliga asfaltytor i hamnområdet skulle rustas upp. Alla 
båtar fick plats på den nya ytan och tanken var att detta skulle vara en tillfällig lösning till 
dess de omgivande asfaltytorna var färdigrenoverade. 
 
Inför vintersäsongen 2014/2015 har frågan väckts om båtarna även fortsättningsvis ska in-
rymmas på ytan norr om magasinsbyggnaden. Det innebär att övriga parkeringsytor i ham-
nen blir fria från vinteruppställda båtar. Fördelen med detta är att det ger ett trevligare in-
tryck av hamnområdet samt att kommunen slipper problemet med de båtar som inte sjö-
sätts i tid och blir stående kvar. 
 
Den nye ägaren till företaget Vänerprofil som arrenderar magasinsbyggnaden och större 
delen av ytan innanför staketet har höjt avgiften för vinteruppställning till 90 kronor per 
kvadratmeter vilket är mer än dubbelt så mycket mot det pris som kommunen tar ut för en 
motsvarande plats innanför staketet. Ägaren hävdar att höjningen är nödvändig eftersom 
verksamheten tidigare inte burit sina kostnader.  För att inte hamna i en konkurrenssituation 
är förslaget att höja kommunens pris, för en uppställningsplats innanför staketet, till samma 
nivå som Vänerprofils. För att möjliggöra en prisjämförelse har förvaltningen undersökt om 
det finns några andra kommuner som tillhandahåller båtuppställningsplatser men det har 
inte gått att få fram någon information eftersom det är ovanligt med kommunala båtupp-
ställningsplatser. Som ett alternativ till uppställningsplatserna innanför staketet föreslås även 
en uppställning utanför staketet till ett pris som är 30 % lägre. 
 
För en medelstor båt innebär förslaget att kostnaden blir ca 2430 kr för att stå innanför sta-
ketet och ca 1700 kr för att stå utanför staketet. 
 
Gränsen för den yttre båtuppställningsplatsen sätts i nivå med befintligt öst-västligt staket. 
Bedömningen är att denna placering inte försämrar för hamnområdet i övrigt. 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 186 (forts.) TN 2014/432 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) yrkar på att ärendet ska återremitteras då det uppkommit ett flertal nya 
vinteruppställningsplatser inom Mariestads kommun och att Verksamhet Teknik ska åter-
komma med ärendet nästa båtsäsong.  Björn Nilsson (S) tillstyrker Eklinds (MAP) yrkande. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremit-
tera ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
(Assistent Ywonne Strömberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 187 TN 2014/433 

Markavvattning vid Brukshundsklubben i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden återtar tidigare beslut gällande uppdrag till Gatuavdelningen att se över 
dagvattenledningen vid Brukshundsklubben  

Beslut 

Arbetsutskottet inbjuder Verksamhet Tillväxt och Utveckling till Tekniska nämndens sam-
manträde för att redogöra planen för området. 

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2013-11-05 § 234 beslutades att gatuavdelningen ska se 
över dagvattenavledningen vid Brukshundsklubben norr om Bångahagen där problem med 
markavvattning rapporterats. 
 
Eftersom Verksamhet Tillväxt och Utveckling arbetar med en plan för området har de tagit 
över frågan gällande behovet av markavvattning i området. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) tillstyrker förslag till beslut samt tilläggsyrkar att Verksamhet Tillväxt 
och Utveckling inbjuds till Tekniska nämndens sammanträde för att redogöra planen för 
området. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) tar upp upprättat förslag till beslut samt Eklinds (MAP) 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Verksamhet Tillväxt och Utveckling 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 188 TN 2014/424 

Uppdrag gällande papperskorgar i hamnområdet i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-26 § 89 beslutades att ge Verksamhet Teknik i 
uppdrag att se över behovet av papperskorgar i den del av hamnområdet där boule- och 
volleybollplanerna är anlagda. 
 
Ett flertal papperskorgar har ställts ut i hamnområdet, dels vid småbåtshamnarna och dels 
längs stråket från hamnbodarna i inre hamnen via boule- och volleybollplanerna och vidare 
ut mot Karlsholme. Vid boulebanorna har även en papperskorg med källsortering placerats 
ut. Inga ytterligare kompletteringar bedöms nödvändiga i nuläget. 

Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 189 TN 2014/434  

Uppdrag gällande parksoffor i Mariestads hamn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2014-05-21 § 143 att ge Verksamhet Teknik i 
uppdrag att se över parksofforna i hamnen. 
 
De parksoffor som tidigare år varit placerade intill Sill & Dynamit har nu återställts till sin 
gamla plats. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 30 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 190 TN 2014/423 

Uppdrag gällande beskärning av träd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-22 beslutades att ge Verksamhet Teknik i 
uppdrag att se över träd som behöver beskäras samt ta bort fågelbon som kan orsaka olä-
genhet för kommuninnevånarna. 
 
Samtlig beskärning av vegetation görs i regel vintertid då marken bär samt avsaknad av löv 
gör arbetet lättare. Solitära stadsträd och centralt placerade buskage inventeras löpande och 
förs in i förteckning. De önskemål som inkommer från kommuninnevånarna och fastig-
hetsägare samlas i en databas, vilken idag omfattar ca 60 platser i Mariestads kommun. Inför 
vintern görs en bedömning av vilka åtgärder som ska utföras. Säkerhet, träd som påverkar 
trafik samt lagstadgade åtgärder prioriteras framför vegetation som skuggar eller orsakar 
andra olägenheter såsom löv som ska krattas upp med mera. 
 
Problem med fågelbon hanteras i vissa fall av Miljö- och byggnadsförvaltningen i övrigt är 
det fastighetsägarens ansvar. 
 
Beskärning i Esplanaden ingår i inventeringsprojektet och utförs under hösten 2014.  
 
För närvarande planeras inga åtgärder i Stadsparken utöver borttagning av vissa buskar för 
att öka känslan av trygghet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 191 TN 2014/435 

Översyn av enslinje i Mariestads hamn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2013-12-03 § 278 informerades förvaltningen om att 
enslinjen i Mariestads hamn är blockerad av båtar. Enslinjens funktion är att underlätta na-
vigeringen kring Mariestads hamn. 
 
De båtar som blockerat enslinjen är nu flyttade. Samtliga verksamhetsansvariga i hamnen 
kommer fortsättningsvis säkerställa att båtuppställning inte blockerar enslinjen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 32 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 192 TN 2014/425 

Uppdrag grusplan vid stationen i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

På tekniska nämndens möte 2014-06-03 konstaterades att grusplanen mellan stationen och 
kanalen behöver underhållas. Nämnden efterfrågade vems grusplanen är och vem som skö-
ter om den.  
 
Fastigheterna ägs av Trafikverket respektive Töreboda Björkäng 9:4 AB.  
  
Ärendet har överlämnats till Töreboda kommun för att tas upp på kommande möte med 
Trafikverket. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 33 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 193 TN 2014/41 

Återkoppling från trygghetsvandring i Älgarås 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ställer sig bakom tjänsteutlåtandet och överlämnar det till utvecklingsut-
skottet i Töreboda. 

Bakgrund 

Den 6 december 2013 genomfördes en trygghetsvandring i Älgarås samhälle. Säkerhetssam-
ordnare Stefan Aleniusson organiserade trygghetsvandringen och sammanställde materialet. 
På kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun beslutades 2014-01-15 att 
överlämna önskemålen och synpunkterna till tekniska nämnden samt miljö- och byggnads-
nämnden för utredning. Utskottet anhåller om återkoppling senast september 2014. 
 
De önskemål och synpunkter som antecknades under trygghetsvandringen är förtecknade 
nedan med Verksamhet Tekniks bedömning. 
 

Önskemål Verksamhet Tekniks bedömning 

Alla containrar vid återvinningscentralen ska flytt-
tas till samma ställe och skyltningen förbättras så 
att allmänheten hittar. En extra container bör stäl-
las upp vår och höst så att man kan slänga ris och 
löv och annat skräp som ligger slängt på gatorna. 

Utanför Verksamhet Tekniks verk-
samhetsområde. 

Efter att glas- och papperscontainrarna flyttats bör 
det snyggas upp vid monumentet och sättas dit en 
blomsterurna. Platsen ska kunna fungera som en 
mötesplats. 

Tas med i den fortsatta planeringen. 

Gatubelysningen i Älgarås bör vara tänd till åt-
minstone kl. 23. 

I och med installationen av nytt styrsy-
stem färdigställts kan varje tändområde 
regleras individuellt. Arbete kommer 
att påbörjas där trygghet och trafiksä-
kerhet kommer att vägas in. 

Kyrkängsgatans ojämnheter gör att det blir stora 
vattensamlingar på gatan när det regnar. När det 
fryser blir det halt. 

Problemet är känt och finns med i åt-
gärdslista. 

Östra Långgatan har en obebodd fastighet där det 
hänger ut buskar flera meter ut i gatan. Vid kors-
ningen Östra Långgatan/Stationsgatan är det väl-
digt skräpigt. 

De grenar som hänger ut i gatan 
kommer att åtgärdas. Skräpet är åtgär-
dat. 

Hur hanterar kommunen förfallna hus?  Miljö- och Byggs ansvar. 

Området vid flyktingförläggningen är illa skött. 
Lekredskapen är oanvändbara och farliga. 

Lekplatsen tillhör en privat fastighets-
ägare. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 193 (forts.) TN 2014/41 

Vem ansvarar för avfallscontainern utanför flyktingför-
läggningen? Den är illa skött. 

Containern tillhör en privat fas-
tighetsägare. De är ombedda 
städa upp. 

Samtliga övergångsställen i Älgarås behöver målas. Trafikverket ansvarar för mål-
ning på de vägar där de är väg-
hållare. Verksamhet Teknik ar-
betar med att inventera behovet 
på de vägar där kommunen är 
väghållare. 

Vid övergångsstället i svängen vid Västra Långgatans 
början finns ett brunnslock med ojämnheter runt vilket 
kan skapa problem för personer med funktionshinder. 

Kommer att åtgärdas. 

Skylten för övergångsstället vid Västra Långgatans bör-
jan är igenväxt. Buskarna utmed planket behöver ansas 
då det inte går att passera där. Det ger också dålig sikt 
vilket innebär en trafikfara eftersom stora lastbilar passe-
rar där. 

Detta är åtgärdat. 

Vid korsningen Industrivä-
gen/Kvarngatan/Björkedalsvägen är sikten dålig. En 
spegel bör sättas upp. 

Tas med i det fortsatta trafiksä-
kerhetsarbetet. 

Vid Björkedalsvägen är gatubelysningen igenväxt. Detta är åtgärdat. 

Vid korsningen Tapetserargatan/Björkedalsvägen lyser 
ingen lampa efter 22:00. 

I och med installationen av nytt 
styrsystem färdigställts kan varje 
tändområde regleras individuellt. 
Arbete kommer att påbörjas där 
trygghet och trafiksäkerhet 
kommer att vägas in. 

Det finns stora vattensamlingar vid Västra Långgatan. Problemet är känt och finns 
med i åtgärdslista. 

Tidigare fanns en skylt vid infarten till Älgarås om tom-
gångskörning. Denna bör sättas upp igen. 

Verksamhet Teknik tar med sig 
frågan. Denna typ av skyltar 
sätts inte upp regelmässigt. 
 

Elgåsen är dåligt skött. Kommunen bör köpa in denna 
fastighet. 

Töreboda kommuns ansvar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Utvecklingsutskottet i Töreboda) 
(Gatuchef Matz Hasselbom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 194 TN 2014/255 

Begäran om medel för omdimensionering av dagvattenledning i 
Björnslyckevägen, Lugnås 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden noterar informationen och står kvar vid beslut, från 2014-05-06 § 
121, att omdisponera 1 000 tkr från beslutad ram för VA-avdelningen till omdimension-
ering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevä-
gen, Lugnås. 

 
2. Tekniska nämnden äskar ytterligare 1 200 tkr av kommunfullmäktige till omdimension-

ering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevä-
gen, Lugnås. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2014-05-28 § 313 att ge tek-
niska nämnden i uppdrag att komplettera ärendet med ett förtydligande av kommunens an-
svar för dagvattenhanteringen på berörd fastighet samt förtydliga hur projektet ska finansie-
ras. 
 
I tidigare skrivelse framgick att berörd fastighetsägare (Nimbus) var hindrade från utbygg-
nad p. g. a. ett dagvattendike som skär genom fastigheten och att VA-avdelningen äskade 
medel för att även bygga om på fastigheten. 
 
Efter genomgång av ärendet har det visat sig att VA-kollektivet inte har något ansvar för 
dagvattendiket på fastigheten och stryker därför denna åtgärd ur projektet. 
 
Projektet i sin helhet beräknas istället till totalt 2 200 tkr varav 1 000 tkr omdisponeras från 
beslutad ram för VA-avdelningen. Ytterligare 1 200 tkr äskas från kommunfullmäktige då 
VA-avdelningens ram beräknas vara fullt intecknad. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 195 TN 2014/255 

Begäran om igångsättningstillstånd för omdimensionering av dagvat-
tenledning i Björnslyckevägen i Lugnås 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd till projektet ”Omdimensionering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricks-
vattenledningar i Björnslyckevägen i Lugnås”. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2014-05-28 § 314 att återre-
mittera ärendet ”Begäran om igångsättningstillstånd av omdimensionering av dagvattenled-
ning i Björnslyckevägen i Lugnås” med anledning av beslut i tidigare ärende (Ksau§ 
313/2014) vilket gällde uppdrag till tekniska nämnden att komplettera ärendet om finansie-
ring av samma projekt. 
 
Ytterligare genomlysning av projektet har gjorts, vilket resulterat i att den åtgärden som 
rörde dagvattendiket på berörd fastighet strukits ur projektet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 196 TN 2014/436 

Begäran om medel till projekt 1721 VA-sanering Åvägen, Ullervad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden begär ett extra anslag hos kommunfullmäktige på 1 500 tkr för att finan-
siera Projekt 1721 VA-sanering av Åvägen, Ullervad.  

Bakgrund 

Projektet är en fortsättning av saneringen som påbörjades 2013, då ledningarna uppströms 
Åvägen byttes genom schaktning. Spillvattenledningen är i dåligt skick, på grund av 
svavelväteangrepp. Det är mycket vanligt på ledningar där en tryckledning övergår i självfall. 
Berörda ledningar ligger besvärligt till i trädgårdar söder om Åvägen i Ullervad, mellan hu-
sen och ån Tidan. Därför är det inte möjligt att gräva för att byta dem. Istället ska ledning-
arna relinas, vilket innebär att en plast-”strumpa” dras in i ledningen, blåses upp och härdas. 
På så sätt får ledningarna ett skick som jämförs med nyskick.  
 
Kostnaderna för denna insats täcks inte av tilldelad investeringsram för VA-verksamheten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 197 TN 2012/255 

Information – Överföringsledning Mariestad – Lugnås samt framtida 
verksamhetsområde i Sjöängen m.fl. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen samt uppdrar åt VA-avdelningen att redovisa re-
sultatet av en mer detaljerad utredning av överföringsledningar till Lugnås m.m.  

Bakgrund 

Sjöängenområdet har i sin helhet exploaterats av privata intressenter och aktörer, t.ex. ge-
nom en nybildad VA-samfällighetsförening. Kommunen har tidigare avvisat att området ska 
ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören har då byggt 
dels en överföringsledning från anslutningspunkt vid Gummerstadsvägen/golfbanan, dels 
ett lokalt nät som omfattar både det nyexploaterade området samt vissa befintliga fastighet-
er. Kommunen har tagit ut en anslutningsavgift på 670 244 kronor gällande 34 anslutningar.  
 
Utöver detta gav Mariestads kommun ett lån, förskott på framtida interna anslutningsavgif-
ter inom samfälligheten, på 500 000 kronor. Lånet är i sin helhet återbetalt. 
 
Då samfälligheten anser sig ha bristfällig kompetens i skötsel och underhåll av anläggningen 
vände de sig till kommunen för ett övertagande. Initialt hävdade föreningen även en oro för 
de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2013 (§ 139) bland annat att kommunens verk-
samhetsområde för vatten och avlopp ska utökas för att även omfatta området Sjöängen 
m.fl. I detta ingår att överta befintlig VA-anläggning. I samma beslut ingick även att visa 
och identifiera en lämplig avgränsning av ett framtida verksamhetsområde, beskriva och ge 
översiktliga förslag på hur verksamhetsområdet kan utökas till att även sammankopplas med 
verksamhetsområde i Lugnås/Björsäter (och tätorten), ge en bild av utvecklingspotentialen i 
området, översiktlig bild av kostnader samt ge en beskrivning av gällande regelverk. 

Utredningsarbetet 

Teknikkonsultföretaget Vatten och samhällsteknik AB (VOS) genomförde under 

hösten 2013 en fristående utredning för att översiktligt värdera och bedöma an-

vändbara delar av befintlig VA-anläggning i området Sjöängen. Utredning innehål-

ler även en förprojektering och kostnadsbedömning för att ansluta fastigheter som 

idag inte är anslutna.  Utredningen ger även ett översiktligt förslag och kostnads-

kalkyl för att anlägga en överföringsledning mellan Lugnås/Björsäter och Mari-

estad.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 197 (forts) TN 2012/255 

Utredningens slutsats 

Befintlig VA-anläggning i Sjöängen har sådana brister att den högst sannolikt måste bytas 
ut. Anläggningens utformning och prestanda möjliggjorde dock att besiktning endast kunde 
genomföras på en liten del av anläggningen. Därför genomförde Mariestads kommun en 
kompletterande besiktning under våren 2014. 
 
Under våren har kommunen kompletterat samfällighetens anläggning med ett par spol-
brunnar för att kunna möjliggöra efterföljande kompletterande besiktning. Denna besikt-
ning påvisade brister som; dåligt fall eller helt avsaknad av dito, deformationer, klen dimens-
ionering och ledningsdragning nära huskroppar. 
 
Befintlig VA-anläggning i Sjöängen har sådana brister att den inte är duglig för användning i 
ett framtida större verksamhetsområde samt har en konstruktion som kräver mer under-
hållsinsatser redan till det antalet anslutna som finns idag (17 st. fastigheter). Detta gör att 
ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen inte är aktuellt.  

Överföringsledningar Mariestad – Lugnås 

Det översiktliga förslaget om att bygga överföringsledningar mellan Mariestad tätort och 
Lugnås, vilket har funnits med i VA-verksamhetens planer sedan tidigare, ger en inblick i 
projektets ekonomi, miljövinster m.m. Om detta projekt genomförs inom snar framtid (ca 
tre år) bör man från dessa överföringsledningar koppla på Sjöängenområdet m.fl. 

Driftavtal med Sjöängens VA-samfällighetsförening 

I väntan på överföringsledningarna och att ett verksamhetsområde kan bildas diskuteras 
med föreningen om att kommunen kan ta ansvar för driften av föreningens befintliga led-
ningsnät under affärsmässiga villkor reglerade i ett driftavtal. Förhandlingar med föreningen 
om ett sådant avtal pågår och handläggs av chefen för sektor Samhällsbyggnad med under-
stöd av VA-chef.  

Vidare arbete 

Ett vidare arbete med att mer i detalj utreda konsekvenser (ekonomiska, miljö, m.m.) med 
de eventuella överföringsledningarna behöver göras liksom att mer i detalj projektera, tids-
bedöma m.m.    

 Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamet Teknik/VA-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
VA-avdelningen 
VA-chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 198 TN 2014/437 

Höjning av brukningsavgifterna i VA-taxa för Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för komplettering med redovisning 
av långsiktig ekonomi samt fondutveckling. 

Bakgrund 

VA-kollektivet i Mariestads kommun har idag inte en ekonomi i balans. VA-kollektivets 
verksamhetsresultat, var för år 2013 -0,8 MSEK. Även för år 2014 beräknas resultatet bli 
negativt (med -1,1 MSEK). För kommande år beräknas VA-verksamhetens driftskostnader 
(exkl. kapitalkostnader) öka ytterligare då bl. a behovet av en högre underhålls- och förnyel-
setakt är stor. Detta innebär att den resultatregleringsfond som finns, vilken VA-kollektivet 
upparbetat tidigare, kommer att förbrukas inom de kommande två-tre åren. 
 
För år 2014 väntas investeringar för ca 16,2 MSEK, vilket är ungefär dubbelt upp mot tidi-
gare år. Detta gör att verksamhetens kapitalkostnader för år 2015 kommer att öka med un-
gefär 0,4 MSEK. Dessa kostnader motsvarar 1,1 % av verksamhetens omsättning. 
 
Nuvarande taxa beslutades gälla fr.o.m. 2012-01-01 och brukningsavgifterna i taxan är base-
rade på kostnadsnivån som rådde då. KPI (konsumentprisindex) har sedan dess fram t.o.m. 
2014/06 stigit med 0,9 %. 
 
För att dämpa takten på fonduttaget och samtidigt succesivt möta verksamhetens kostnads-
nivå bör VA-taxan korrigeras med anledning av ovan nämnda kostnadsökningar motsva-
rande totalt 2,0 %. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering med redovisning 
av långsiktig ekonomi samt fondutveckling. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremit-
tera ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

Fondredovisning 2015-2017. 

Taxeökningens påverkan på enskild abonnent. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 199 TN 2014/438 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 1726 Tidavad, om-
byggnad av ledningsnät 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt 1726 
Tidavad, ombyggnad av ledningsnät. 

Bakgrund 

Tidavad har ett väldigt dåligt dricksvattenledningsnät med många driftstörning-
ar/vattenläckor. Området har idag ett kombinerat spill- och dagvattensystem som får till 
följd att allt regnvatten pumpas till reningsverket och belastar verket i onödan. Vid större 
nederbördstillfällen orkar inte systemet med och vi är tvungna att brädda till ån Tidan. Åt-
gärden innebär byte av dricksvattenledning och ombyggnad till skilda spill- och dagvatten-
ledningar. Investeringen beräknas totalt till 4 000 tkr varav årets 1 500 tkr omdisponerats 
från projekt 1701 enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-05-06 § 107. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 200 TN 2014/439 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 1732 Hertig Karls 
gata, etapp 1 (John Hedins väg – Drottning Kristinas väg) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt 1732 
Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg – Drottning Kristinas väg)” 

Bakgrund 

Hela ledningssystemet är i dåligt skick. Mycket vattenläckor och rasade spill- och dagvatten-
ledningar. Samtliga ledningar byts ut och uppdimensionering av en spillvattenledning ska 
göras för att minska problemen med avloppsstopp i området. Investeringen beräknas totalt 
till 2 000 tkr vilket har omdisponerats från projekt 1701 enligt beslut i Tekniska nämnden 
2014-05-06 § 107. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 201 TN 2014/440 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 9020 Stamparegatan 
VA-sanering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt ”9020-
Stamparegatan” VA sanering i Gullspång. 

Bakgrund 

Efter år av driftstörningar och utredningar har det visat sig att Stamparegatan i Gullspång 
behöver byggas om och byta ut vatten-, spillvatten och dagvattenledningarna. Investeringen 
beräknas totalt till 1 000 tkr och har beviljats genom beslut i kommunstyrelsen 2014-04-10 § 
106. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 202 TN 2014/167 

Dagvattenkostnad för Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om 
att kommunens andel av kostnaden för dagvatten, fr. o m 2015-01-01, är 550 000 kro-
nor. 
 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om 
att ha som inriktning att Dagvattenavgift skall införas i VA-taxan, fr. o m 2016-01-01, 
vars syfte ska vara att fördela kostnaden för dagvatten skäligt och rättvist inom VA-
kollektivet.  

Bakgrund 

VA-kollektivet har i Gullspångs kommun inte en ekonomi i balans, verksamheten har under 
lång tid levt med underskott och skattemedel har fått skjutas till. Med anledning av detta, 
har ett arbete pågått med att kartlägga verksamhetens kostnader och intäkter för att på sikt 
skapa en ekonomisk balans. Som en del i detta arbete så tog kommunfullmäktige vid sam-
manträdet 2014-05-26 (KF § 85) beslutet att kommunens kostnader för dagvatten skulle 
redovisas. 
 
I Gullspångs kommuns VA-taxa görs inget uttag för dagvatten varken för fastighet eller för 
gata (Df el. Dg). Således har dagvatten saknat finansiering i taxan. För att kompensera VA-
kollektivet för intäktsbortfallet har kommunen, med skattemedel betalt en avgift för dagvat-
ten på 300 000 kronor per år. VA-avdelningen har gjort en utredning i ärendet vilket redovi-
sas i bilaga; ”Beräkning dagvattenkostnad Gullspångs kommun”. Utredning påvisar att 
kommunens kostnader ska vara högre än man tidigare uppskattat. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

Beräkning dagvattenkostnad Gullspångs kommun. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 203 TN 2014/167 

Ändring av föreningsstöd i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att de föreningar som är anslutna till den allmänna VA-
anläggningen fr. o m 2015-01-01 ska betala avgift enligt gällande VA-taxa. 
 

2. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att istället för avgiftsfritt VA, 
utbetala bidrag upp till motsvarande värde till berörda föreningar. 

 
3. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till de föreningar där mät-

ning av förbrukning inte tidigare kunnat ske utge ett bidrag som baseras på uppskattad 
förbrukning. 

 
4. Tekniska nämnden beslutar att för de föreningar vars förbrukning bara kunnat upp-

skattas, för år 2015 endast ta ut avgift upp till den uppskattade förbrukningen.  

Bakgrund 

I Gullspångs kommun finns föreningar som har varit avgiftsbefriade från VA, vilket har 
fungerat som en ”stöttning” från kommunens sida. Detta har inneburit att VA-kollektivet 
fått mindre intäkter. 
 
VA-kollektivet har i Gullspångs kommun inte en ekonomi i balans, verksamheten har under 
lång tid levt med underskott och skattemedel har fått skjutas till. Med anledning av detta, 
har ett arbete pågått med att kartlägga verksamhetens kostnader och intäkter för att på sikt 
skapa en ekonomisk balans. Som en del i detta arbete beslutade kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2014-05-26 (KF § 85) att ta fram ett förslag på hur föreningsstödet kan änd-
ras. 
 
VA-avdelningen har kartlagt de föreningar vilka är VA-avgiftsbefriade. Dessa föreningar, 
inkl. förbrukning, finns angivna i bilaga ”Avgiftsbefriade föreningar Gullspångs kommun”. 
För de föreningar som saknat vattenmätare har en uppskattad förbrukning angivits. Mätar-
installationer pågår hos dessa. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen 

Avgiftsbefriade föreningar Gullspångs kommun. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 204 TN 2014/441 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt Sträte pumpstation i 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt ”Sträte pumpstat-
ion” i Töreboda. 

Bakgrund 

Vid Sträte pumpstation, Moholm, finns öppna spillvattendammar där vi tvingas brädda icke 
helt renat spillvatten till ån Tidan p. g. a. kapacitetsbrist till följd av mycket in läckage i led-
ningsnätet. En långsiktig åtgärd är att bygga bort dessa dammar vilket kräver utredning och 
projektering. 200 tkr bedöms vara kostnaden för initialt arbete under 2014 och dessa har 
omdisponerats från projekt 92202, enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-06-03 § 146. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 205 TN 2014/442 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt stängsel vattentorn i 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt 
”Stängsel vattentorn” i Töreboda. 

Bakgrund 

Vattentornet i Töreboda saknar erforderligt skydd mot obehörigt intrång och skadegörelse. 
Riskanalysarbete (HACCP) i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter påvisar behov av 
att stängsla kring vattentornet. Investeringen beräknas totalt till 180 tkr vilka har omdispo-
nerats från projekt 92201, enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-06-03 § 145. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 206 TN 2014/443 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt Friggagatan, VA-
sanering i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt Friggagatan, VA-
sanering. 

Bakgrund 

Friggagatan i Töreboda har återkommande problem med stopp i spillvattenledningen. Ut-
redning har påvisat stort behov av utbyte och ombyggnad. Investeringen beräknas totalt till 
1 000 tkr varav 870 tkr omdisponerats från projekt 92202 och 130 tkr från projekt 92201, 
enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-06-03 §§145-146. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 207 TN 2014/444 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt vattenverk nya dörrar i 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt ”Vattenverk nya 
dörrar” i Töreboda. 

Bakgrund 

Vattenverken i Fägre, Vassbacken och Moholm är i behov av uppgradera skalskyddet varför 
nya, säkrare dörrar ska installeras. Investeringen beräknas totalt till 150 tkr vilka har omdis-
ponerats från projekt 92201, enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-06-03 § 145. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 TN 2009/93, TN 2013/77 

Ansökan om nytt avtal för VA-anslutning till fastigheten Kvarnbolet 
1:14 i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår Lennart Karlssons ansökan om att ett nytt avtal ska tecknas 
med de nya ägarna till fastigheten Kvarnbolet 1:14 enligt det förslag som Karlsson har 
lämnat in till tekniska nämnden. Nämnden beslutar i stället om särskilda villkor under 
en begränsad tid enligt vad som framgår av nästa punkt i detta beslut. 
 

2. Thed Karlsson och Haiyan Zhong Karlsson, Kvarnbolet 1, 545 90 Töreboda ska i egen-
skap av nya ägare till Kvarnbolet 1:14 erbjudas samma villkor för vatten och avlopp 
som har gällt för Lennart Karlsson enligt avtal, dagtecknat den 10 september 1999 och 
enligt överenskommelsen om reducerat antal lägenhetsavgifter, dock längst t.o.m. den 
31 december 2025. Därefter ska samma taxa och övriga bestämmelser gälla som gäller 
för övriga abonnenter, anslutna till den allmänna va-anläggningen i Töreboda kommun. 

Bakgrund 

Lennart Karlsson har tidigare varit ägare till fastigheten Kvarnbolet 1:14, belägen i Töre-
boda kommun. I samband med ledningsdragningar i slutet av 1970-talet sinade en vatten-
brunn inom Karlssons fastighet. Den omständigheten ledde till ett avtal mellan Lennart 
Karlsson och Töreboda kommun, dagtecknat den 23 augusti 1994, som hade följande ly-
delse: 
 

AVTAL 

 

Mellan Lennart Karlsson, Kvarnbolet, Töreboda och Töreboda kommun är följande avtal upprättat angående va-

anslutning till fastigheten Kvarnbolet 1:14 med anledning av förlorad vattentäkt 1979 vid kommunens lednings-

dragning mellan Kårtorp och Dalen, Torstorp. 

 

1. 

Vattenanslutning vid Storgårdsbäcken tas bort genom kommunens försorg. Kommunen ska härvid ha fritt tillträde 

för maskiner och personal. Schaktgropen återfylls och grovjusteras. Eventuell finjustering av markyta samt grässådd 

bekostas och ombesörjs av Karlsson. 

 

2. 

Fastighetsägaren skall ha fri tillgång till 900 kubikmeter vatten per år. Överstigande mängd betalas enligt gällande 

taxa. 

 

3. 

Fastighetsägaren skall varje år betala reningsavgift för 400 kubikmeter avloppsvatten enligt gällande taxa. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 (forts.) TN 2009/93, TN 2013/77  
 
4. 
Vattenmätare skall finnas som mäter allt vatten inom fastigheten. I övrigt skall ”Allmänna bestämmelser för bru-
kande av allmän vatten och avloppsanläggning” gälla. 
 
5.  
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit del och utgör komplement till avtal date-
rade 1976-09-27. 
 
6.  
Detta avtal skall gälla för fastigheten Kvarnbolet 1:14 för all framtid. 
 
Töreboda 1994-08-23 Töreboda 1994-08-23 

                                                                                                                     
Lennart Karlsson För Töreboda kommun Rune Kjernald 
Kvarnbolet 1:14                                                                   Kommunstyrelsens ordförande 

 
Den 10 september 1999 ersattes det ovannämnda avtalet med ett helt nytt avtal. Detta avtal, 
som fortfarande gäller, har följande lydelse: 
 
AVTAL 
 
Mellan Lennart Karlsson, Kvarnbolet, Töreboda och Töreboda kommun har följande avtal upprättats angående vattenförsörj-
ningen av fastigheten Kvarnbolet 1:14. 
Detta avtal ersätter tidigare avtal, tecknat 1994-08-23. 
 
1. Fastighetsägaren skall för fastighetens behov i all framtid ha fri tillgång till 900 kbm vatten per år. Överstigande mängd beta-
las enligt taxa. 
 
2. Fastighetsägaren låter på egen bekostnad inrätta tre vattenmätarplatser för individuell mätning av vattenkonsumtionen dels till 
två bostadshus och dels till ladugården. En fast avgift skall utgå för fastigheten. 
 
3. Fastighetsägaren skall varje år betala reningsavgift enligt gällande taxa för det vatten som uppmätts och förbrukats i de två 
bostadshusen. 
 
4. I övriga tillämpliga delar skall ”Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggning” gälla. 
 
5. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit del 
 
Töreboda 1999-09-10 
    För kommunen 
Lennart Karlsson  Sten-Inge Lundqvist Uno Andersson 
Kvarnbolaet 1:14 

 

Efter att Töreboda kommun ändrat konstruktionen i sin va-taxa och infört lägenhetsavgift 
har kommunen medgivit Lennart Karlsson reduktion av en lägenhetsavgift. Det bör i sam-
manhanget även nämnas att Lennart Karlsson inte har fakturerats för levererat vatten under 
tiden 1979 – februari 1994. 
 
Den 14 mars 2013 överlät Lennart Karlsson Kvarnbolet 1:14 till sin son Thed Karlsson och 
hans hustru Haiyan Zhong Karlsson, med adress Kvarnbolet 1, 545 90 Töreboda.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 (forts.) TN 2009/93, TN 2013/77 
 
Lennart Karlsson har nu - med hänvisning till fastighetsöverlåtelsen - kommit in med en 
ansökan om att ett nytt avtal skall tecknas med sonen Thed Karlsson, av följande lydelse; 

AVTAL 
Mellan Töreboda kommun å ena sidan och fastigheten Kvarnbolet 1:14 Fredsbergs socken, Töreboda kommun, å andra sidan, 
gällande från 15 mars 2013 och framåt för all framtid. 
 
1. Fastigheten skall för all framtid ha fri tillgång till 900 kbm vatten. Överstigande mängd betalas enligt gällande taxa. 
 
2. En st reducerad fast grundavgift erläggs, liksom en reducerade lägenhetsavgift. 
 
3. Fastighetsägaren skall varje år betala reningsavgift enligt gällande taxa för det vatten som uppmätts och förbrukats enligt be-
fintliga mätare. 
 
4. I övriga tillämpliga delar skall ”Allmänna bestämmelser för brukande av vatten och avlopp” gälla. 
 
5. Avtalet betingat av ”bestående intrång” vid ledningsdragning mellan Kårtorp – Dalen Torstorp och därmed förlorad vattenför-
sörjning för att tid. Hänvisning enligt avtal daterat 1976-09-27. 
 
6. Om oförutsedd skada på ledning under jord, skall efter kommunens sökhjälp, brukaren åtgärda och bekosta lagning. 
 
7. Efter avtalstidens utgång har brukaren rätt, att ansöka om nytt avtal, då livsnerven för fastigheten brutits, förödande för fas-
tighetsvärde och ev. ny ägare till djurhållning 
 
8. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit del. 

 
 
För fastighetsägaren   För kommunen 

 

Bedömning 
 

Det nu gällande avtalet mellan Lennart Karlsson och Töreboda kommun, dagtecknat den 
10 september 1999 och överenskommelsen om reducerat antal lägenhetsavgifter, utgör ci-
vilrättsliga avtal som endast gäller mellan Lennart Karlsson och Töreboda kommun. Det 
föreligger således inte någon rätt för Lennart Karlsson och följaktligen inte heller någon 
skyldighet för Töreboda kommun att låta dessa avtal även gälla till förmån för de nya fastig-
hetsägarna. Av den rättspraxis som har utvecklats inom ämnesområdet ”evighetsavtal” 
framgår vidare att den typen av avtal, exempelvis för fritt vatten eller annan va-förmån kan 
falla bort helt efter jämkning när va-förmånen har utgått under cirka 40 år.  
 
På grund av dessa omständigheter bör avtalet om fritt vatten och överenskommelsen om 
reducerat antal lägenhetsavgifter inte överföras till de nya ägarna genom att ett nytt avtal 
tecknas med de nya ägarna i enlighet med Lennart Karlssons ansökan. 
 
Mot bakgrund av att Lennart Karlsson har erhållit fritt vatten under en i detta sammanhang 
begränsad tid bör dock samma villkor kunna få gälla under ytterligare några år. De nya 
ägarna bör därför medges samma villkor som Lennart Karlsson nu har, dock längst t.o.m. 
den 31 december 2025. Därefter ska samma taxa och övriga villkor gälla för ägarna till fas-
tigheten Kvarnbolet 1:14 som gäller för övriga va-abonnenter, anslutna till den allmänna va-
anläggningen i Töreboda kommun. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 (forts.) TN 2009/93, TN 2013/77 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Lennart Karlsson) 
(Thed Karlsson och Haiyan Zhong Karlsson) 
(Töreboda kommun) 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 54 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 209 TN 2010/200 

Val av ersättare till Tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden väljer Anna Mossberg (M) till ny ersättare i tekniska nämndens arbetsut-
skott. 

Bakgrund 

Anitha Welander (M) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara ledamot i Tekniska 
nämnden. Kommunfullmäktig valde 2014-06-16 Anna Mossberg till ny ledamot i Tekniska 
nämnden. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Anna Mossberg) 
(Administrativa enheten) 
(Lönekontoret) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 210 TN 2013/83 

Yttrande – Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Mari-
estads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Tjörnudden 
Södra, Brommösund, Mariestad.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i 
form av två enfamiljshus. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads kommun, granskning 
2. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 211 TN 2013/83 

Yttrande - Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Mari-
estads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Tjörnudden 
Norra, Brommösund, Mariestad.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostads-
bebyggelse i form av sju enfamiljshus  

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Mariestads kommun, granskning 
2. 
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
VA-avdelningen 
Gatuavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 212 TN 2014/140 

Yttrande – Detaljplan för Töreshov Sportpark, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Töreshovs Sport-
park, Töreboda.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en successiv utveckling av Töreshovs Sportpark 
för sport och idrott. 

Underlag för beslut 

Remiss – Detaljplan för Töreshov Sportpark, Töreboda kommun, granskning. 
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
VA-avdelningen 
Gatuavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 213 TN 2014/68 

Yttrande – Detaljplan för trafikplatsen Hova vid E 20, Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Remiss – Detaljplan för trafikplatsen Hova vid E 20, Gullspångs kommun, granskning. 
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
VA-avdelningen 
Gatuavdelningen 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 59 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 214 TN 2014/67 

Yttrande – Detaljplan för Hova stationsområde, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

Gullspångs kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Hova stations-
område, Gullspång. 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 

Remiss – Detaljplan för Hova stationsområde, Gullspångs kommun granskning. 
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
VA-avdelningen 
Gatuavdelningen 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 60 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 215 TN 2014/430 

Yttrande – Detaljplan för Björnemossen 3:38 samt del av Björne-
mossen 3:10, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

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 Björnemossen 3:38 
samt del av Björnemossen 3:10, Gullspång.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att 
yttra sig över förslaget. 
 
Planen syftar till att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion samt att er-
bjuda attraktiv mark för nyetablering av företag. 

Underlag för beslut 

Remiss – Detaljplan för Björnemossen 3:38 samt del av Björnemossen 3:10, samråd. 
Tjänstskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
VA-avdelningen 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 61 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 216 TN 2014/421 

Sammanträdesdagar 2015 för tekniska nämndens arbetsutskott och 
tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och tekniska 
nämndens arbetsutskott år 2015 enligt följande: 
 

Arbetsutskott Nämndsmöte 
 - 7 januari (Vänersalen kl. 17.00) 

20 januari (Hemön kl. 14.00) 27 januari (Vänersalen k. 17.00) 

10 februari (Hemön kl. 14.00) 17 februari (Vänersalen kl. 17.00) 

10 mars (Hemön kl. 14.00) 17 mars (Vänersalen 17.00) 

7 april (Hemön kl. 14.00) 14 april (Vänersalen 17.00) 

5 maj (Hemön kl. 14.00) 12 maj (Torsö kl. 17.00) 

2 juni (Hemön kl. 14.00) 9 juni (Torsö kl. 17.00) 

16 juni (Hemön kl. 14.00)  

1 september (Hemön kl. 14.00) 8 september (Torsö kl. 17.00) 

6 oktober (Hemön kl. 14.00) 13 oktober (Torsö kl. 17.00) 

3 november (Hemön kl. 14.00) 10 november (Torsö kl. 17.00) 

1 december (Hemön kl. 14.00) 8 december (Torsö kl. 17.00) 

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska 

nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2015.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Mariestads kommun) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 62 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 217 TN 2014/422 

Personuppgiftsombud för Tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden utser administrative chefen Ola Blomberg till personuppgiftsombud 
för Tekniska nämnden. Beslutet ska anmälas till datainspektionen.  
 

2. Tekniska nämnden utser Verksamhet Tekniks registratorer till kontaktpersoner mot 
personuppgiftsombudet i frågor gällande Tekniska nämndens och Verksamhet tekniks 
interna arbete med personuppgiftsfrågor. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2008-10-07 § 93 att utse kommunarkivarie  
Jan-Christer Wahlbäck till personuppgiftsombud för Tekniska nämnden. Kommunarkiva-
rien har gått i pension och kommunstyrelsen beslutade 2014-08-18 § 168 att rekommendera 
övriga personuppgiftsansvariga (nämnder) i kommunens organisation att utse Ola Blomberg 
till personuppgiftsombud. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Datainspektionen) 
(Administrative chefen Ola Blomberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 63 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 218 TN 2014/291 

Uppföljning av åtgärdsplan gällande dricksvattenverksamheten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

I slutet på år 2013 genomfördes en revision, på uppdrag av kommunens revisorer, på 
dricksvattenverksamheten i Mariestad. Revisionsrapporten påvisade ett antal brister vilka 
tekniska nämnden tagit fram en åtgärdsplan för. Åtgärdsplanen med status och kommenta-
rer redovisas vid varje prognostillfälle. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
Åtgärdsplan gällande dricksvattenverksamheten. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 64 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 219 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelseförvaltningen/kommunchefen i Gullspång skrivelse om mål för 

Tekniska nämnden 2015. 
(Dnr TN 2014/16) 

2. Från kommunstyrelsen i Gullspång fråga gällande revidering av riktlinjer för kvalitets-
krav på inomhusmiljön i undervisningslokaler. 
(Dnr TN 2013/229) 

3. Från kommunfullmäktige i Gullspång om antagande av fullmäktiges beställningar till 
kommunstyrelsen och MTG nämnderna. 
(Dnr TN 2014/370) 

4. Från kommunstyrelsen i Mariestad om personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. 
(Dnr TN 2014/422) 

5. Från kommunstyrelsen i Mariestad om åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet 
med anledning av underskott i prognos 2. 
(Dnr TN 2014/22) 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad om kommunstyrelsens och arbetsutskottets sam-
manträdestider 2015. 

7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om tillgänglighets plan för Mariestads 
kommun. 
(Dnr TN 2014/419) 

8. Från kommunfullmäktige i Mariestad om finansieringsplan för investeringsbehov vid 
f.d. Marieholmsskolan. 
(Dnr TN 2014/245) 

9. Från kommunfullmäktige i Mariestad om entledigande och val av ledamot i tekniska 
nämnden. 
(Dnr TN 2010/200) 

10. Från kommunfullmäktige i Mariestad om folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads 
Vision 2030. 
(Dnr TN 2014/287) 

11. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om sammanställning över tekniska 
nämndens åtgärder med anledning av revisorernas granskning. 
(Dnr TN 2014/28) 

12. Från kommunfullmäktige i Gullspång om budget 2015. 
(Dnr TN 2014/17) 

13. Från kommunfullmäktige i Töreboda om fråga om att tekniska nämnden beslutar över 
kommunfullmäktige när det gäller investering. 
(Dnr TN 2014/292) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 65 
 2014-09-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 219 (forts.) 

14. Från kommunfullmäktige i Töreboda om rapport om vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av de synpunkter som framkommit vid medborgarmötena. 
(Dnr TN 2014/221) 

15. Från kommunfullmäktige i Töreboda om investeringsbudget 2015 och flerårsplan 2016-
2017. 
(Dnr TN 2014/18) 

16. Från kommunfullmäktige i Töreboda om driftbudget 2015 och flerårsplan 2016-2014. 
(Dnr TN 2014/18) 

17. Från kommunfullmäktige i Gullspång om investeringsbudget 2015. 
(Dnr TN 2014/17) 

18. Från kommunfullmäktige i Töreboda om ev. förlängning av den tillfälliga höjningen av 
VA-taxan. 
(Dnr TN 2013/225) 

19. Från kommunstyrelsen i Gullspång om budgetuppföljning januari – maj 2014. 
(Dnr TN 2014/20) 

20. Från kommunstyrelsen i Töreboda om om- eller nybyggnad av D-huset på Centralsko-
lan. 
(Dnr TN 2013/318) 

21. Från kommunstyrelsen arbetsutskott i Mariestad om granskning av utbetalda ersättning-
ar till förtroendevalda. 
(Dnr TN 2014/361) 

 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 66 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 220 

Uppdrag från arbetsutskottet till Verksamhet Teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Uthyrning av Älgarås servicehus 

Arbetsutskottet ger Verksamhet Teknik i uppdrag att se över vem som ansvarar för uthyr-
ning av Älgarås servicehus. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 
 

Lekplatser i Töreboda 

Arbetsutskottet ger Verksamhet Teknik att se över lekplatserna i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuchef Matz Hasselbom 
 

Läckande tak i gymnastikhall i Moholm 

Arbetsutskottet ger Verksamhet Teknik i uppdrag att se över taket som läcker i Moholms 
gymnastikhall. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 
 
 
  
 
 



Sammanträdesprotokoll 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 221 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 
 

- Ordförandebeslut gällande antagande av entreprenör för Marieholmsskolan etapp 2. 
- Rekrytering av gatuchef och gatuingenjör. 
- Revisionsgranskning. 
- Jubileumsteatern i Mariestad. 
- Centralskolan i Töreboda. 
- Byte av värmesystem Älgarås servicehus. 
- Flytt av arbetsutskottet den 22 oktober till den 4 november, samt flytt av Tekniska 

nämnden den 4 november till den 11 november. 
 ______________________________________________________  

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-09-02 
 
Anslagsdatum 2014-09-03 Anslag tas ner 2014-09-25 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


