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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 211 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 212 TN 2014/16 

Uppföljning av mål för tekniska nämnden 2015 i samband med pro-
gnos 3 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden kommer att vidta särskilda insatser under hösten 2015 göra för att 
förbättra måluppfyllelsen för det tredje målet ”Kommunens gång- och cykelvägar ska 
upplevas som säkra och trygga” och för det femte målet, ”Ett tillgängligare MTG”. Åt-
gärderna hanteras i särskilda ärenden och innebär sammanfattat att renovering av GC-
banor samt att gathörn och kantstensområden tillgänglighetsanpassas. 
 

2. Tekniska nämnden godkänner målredovisningen och den tillförs delårsbokslut 2015 för 
nämndens verksamhet. 

Bakgrund 

I kommunens delårsbokslut ska nämnderna måluppfyllelse redovisas. Tekniska nämnden 
har under 2015 fem stycken s.k. nämndsmål. Dessa är: 
- Erbjuda tillräckligt antal gästplatser (båt och husbil) samt tillhandahålla god service 

 
- Skötsel av gräsytor, sommarblommor, papperskorgar, lekplatser mm samt städning i 

centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat 
 

- Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. 
 

- Kommunen ska minska energianvändningen med minst 1,5 % per år. 
 
- Etappmål 2015: Under året ska minst 50 % av de inventerade enkelt avhjälpta hindren 

ha åtgärdas i respektive kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Delårsbokslut - 
Uppföljning av nämndens mål”. 
 
Uppföljning av nämndsmål prognos 3, 2015 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 213 TN 2015/224 

Uppföljning av internkontrollplan 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen år 2015 i samband 
med prognos 3. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en uppföljning av internkontrollplanen för år 2015. 

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontrollplan 2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång) 
(Ekonomienheten Mariestad, Töreboda, Gullspång) 
(Controller Håcan Lundqvist) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 214 TN 2014/19 

Tilläggsanslag avseende investeringsmedel p.g.a. införande av 
komponentavskrivningar i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag till tekniska 
nämnden år 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 avseende investeringsmedel om 4 
000 tkr för beläggningsunderhåll. Ram för motsvarande belopp i driftredovisningen omdis-
poneras från tekniska nämndens gatuavdelnings budget till kommunstyrelsens budget. 
 
Tillkommande kapitalkostnader för denna åtgärd tillförs tekniska nämnden. Beräknad kapi-
talkostnad för år 2016, 2017 resp. år 2018 är 325 tkr, 620 tkr resp. 910 tkr. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sedan år 2006 ett 15-årigt avtal med en extern part om utförande av 
beläggningsunderhåll. Medel för detta finns i gatuavdelningens driftbudget. 
 
Under året har Mariestads kommun påbörjat genomförandefasen av komponent-
avskrivning. Beläggningsunderhåll är en åtgärd som är aktuell för komponentav-skrivning. 
För att detta ska kunna genomföras måste tekniska nämnden tillföras medel om 4 000 tkr 
för år 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 i investeringsbudgeten. Motsvarande 
driftbudget hos tekniska nämndens gatuavdelning lämnas åter till kommunstyrelsen. 
 
Tillkommande kapitalkostnader för denna åtgärd bör tillföras tekniska nämnden. Beräknad 
kapitalkostnad för år 2016, 2017 resp. år 2018 är 325 tkr, 620 tkr resp. 910 tkr. Den byggs 
på i stort sett i samma takt fram t.o.m. år 2020. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadschef Kristofer Svensson ” Tilläggsanslag till tekniska nämnden år 2015 och budget 
2016 samt plan 2017-2018 avseende investerings- och driftmedel p.g.a. införande av kom-
ponentavskrivning i Mariestad”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 215 TN 2015/1 

Uppföljning prognos 3,driftbudget Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas gå mot budget och den taxefinan-
sierade VA-verksamheten beräknas göra uttag mot fond på 250 tkr. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta 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 handlings-plan 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 upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadchef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende driftbudget i Mariestads 
kommun”. 
 
 Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 216 TN 2015/1 

Uppföljning prognos 3 investeringsbudget, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett överskott med totalt ca 
30 400 tkr för tekniska nämndens budget samt ett överskott på ca 5 000 tkr för exploate-
ring. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta 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 investerings-budget i 
Mariestads kommun. Orsakerna till över- respektive underskott framgår i bifogad handling.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadchef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende investerings-budget i Mari-
estads kommun” 
 
Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 217 TN 2015/3 

Uppföljning prognos 3 driftbudget, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

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 underskott om 725 tkr. 
inkl. ett prognostiserat underskott om 550 000 kr för bostadsanpassningsverksamheten. Ex-
klusive bostadsanpassning redovisar nämnden ett underskott på 175 000 kr, ett underskott 
som härrör till gatu- och parkverksamheten, dels ett underskott för park samt Bidrag en-
skilda vägar. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskridande med ca 200 
000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten, inkl. finansieringen skattemedel om 
(950 tkr). 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende driftbudget i Gull-
spångs kommun”. 
 
Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 218 TN 2015/3 

Uppföljning prognos 3 investeringsbudget, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gull-
spångs kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 1 397 tkr. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun. 
 
I avvikelsen för VA finns 900 tkr som avser investeringskostnad gällande VA-kollektivets 
del, samt ytterligare behov/äskande för innevarande budgetår, kommer som ett separat 
ärende.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende investeringsbudget i 
Gullspångs kommun”. 
 
Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 219 TN 2015/2 

Uppföljning prognos 3 driftbudget, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott om 671 tkr. 
Inkl. ett prognostiserat underskott om 420 tkr för bostadsanpassning. Exklusive bostadsan-
passningen redovisar nämnden ett underskott om 251 tkr. Ett underskott som härrör till 
gatu- och parkverksamheten, med dels ett underskott för maskinparken samt Bidrag en-
skilda vägar med 51 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott om 100 tkr. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende driftbudget i Töreboda 
kommun”. 
 
Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 220 TN 2015/2 

Uppföljning prognos 3 investeringsbudget, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

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 16 597 tkr 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Tö-
reboda kommun. 
 
Avvikelsen beror i huvudsak på att ett par projekts genomförande tar tid av olika skäl. 
Större avvikelser är Centralskolan (skolutredning mm) med 9 000 tkr, samt att del av inv. 
projektet Idrottshall kommer att utföras under 2016. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 3 avseende investeringsbudget i 
Töreboda kommun” 
 
Prognos 3 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 11 
 2015-09-01  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 221 TN 2014/17 

Omfördelning av tekniska nämndens för år 2015 i Gullspångs kom-
mun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. För att täcka kostnaderna för dagvattenavgiften i Gullspång omfördelas ytterligare 50 
000 kronor från VA-kollektivets driftsbidrag till gatuverksamheten i Gullspång. 
 

2. Det noteras att det redan tidigare omfördelats 500 000 kronor från VA-kollektivets 
driftsbidrag till gatuverksamheten i Gullspång. 

Bakgrund 

VA-verksamheten har i sin budget ett historiskt ramtillskott från skattekollektivet i Gull-
spångs kommun. För år 2015 uppgick ramtillskottet på 1 500 tkr.  Under åren har åtgärder 
vidtagits för att minska behovet av detta tillskott. Den gemensamma ambitionen är att det 
helt ska upphöra.  
 
Det visar sig nu att VA-verksamheten inte behöver hela tillskottet för 2015 och kommun-
fullmäktige i Gullspång har därefter beslutat att kommunens kostnader för dagvatten (550 
tkr) skall finansieras ur de 1,5 mnkr som är avsatta till att täcka underskottet inom VA-
avdelningen. Under året fördes dock endast 500 tkr över. Genom detta beslut överförs yt-
terligare 50 tkr från VA-kollektivet till den skattefinansierade gatuverksamheten i Gullspång 
för att täcka dagvattenkostnaderna. 
 
Tekniska nämnden ska besluta om fördelning/omfördelning av rambudgeten för år 2015 i 
Gullspång kommun, och har möjlighet att göra justering mellan verksamheterna inom tillde-
lad ram. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson, va-chef Mi-
chael Nording och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Omfördelning av tekniska 
nämndens budget för år 2015 i Gullspångs kommun”. 
 
Beslut Kf § 108/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Va-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 222 TN 2015/1, TN 2015/2, TN 2015/3 

Delårsbokslut för tekniska nämnden i Mariestad, Töreboda och Gull-
spång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks texter till delårsbokslutet för år 2015. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat texter till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden 
januari till augusti 2015. I texterna behandlas nämndens verksamhet i samtliga tre kommu-
ner. 

Underlag för beslut 

Verksamhetsberättelser för verksamhet teknik i delårsbokslut 2014 för Tekniska nämnden 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 223 TN 2015/108 

Dialog budget 2016 i Mariestad och Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson diskuterar tekniska nämndens verksamhet med 
anledning av nämndens budget för 2016 i Töreboda och Mariestad. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.  
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 224 TN 2015/275 

Yttrande – motion om utförande och sammanställning av energide-
klarationer av Töreboda kommuns byggnader 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen.  

Bakgrund 

Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda Kommunfullmäktige angå-
ende rubricerade.  
 
Av kommunstyrelsens utvecklingsutskott har tekniska nämnden fått i uppdrag att utreda 
och yttra sig beträffande motionen. 
 
Verksamhet tekniks fastighetsavdelning kommer att låta utföra energideklarationer för 
samtliga publika fastigheter, med en golvarea överstigande 250 kvadratmeter. Under förut-
sättning att konsulterna inom området har tid att genomföra uppdragen kommer fastighets-
avdelningen att redovisa energideklarationerna, med åtgärdsförslag, hösten/vintern år 2015-
2016. 

Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ” Motion om utförande och sam-
manställning av energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader”. 
 
Remiss – Motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens 
byggnader (Uu § 81/2015). 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 225 TN 2015/326 

Begäran om igångsättningstillstånd för rivning av byggnaden För-
rådsgatan – Marieforsleden. Kv. Verkmästaren 9 (f.d. Crusin Club) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar om igångsättningstillstånd för att riva byggnad på fastighet-
en Verkmästaren 9. Kostnaden ca 150 000 kr, tas ur fastighetsavdelningens driftanslag 
för år 2015.  
 

2. Det noteras att det inte finns något bokfört värde för byggnaden på fastigheten Verk-
mästaren 9.  

Bakgrund 

Byggnaden på fastigheten Verkmästaren 9 vid korsningen Marieforsleden/Förrådsgatan i 
Mariestad har eldhärjats och bedöms vara i ett mycket dåligt skick. Den tidigare hyresgästen, 
föreningen Cruising Club, har hittat ersättningslokaler för sin verksamhet och har lämnat 
byggnaden.  
 
Om åtgärderna ska åtgärdas genom att använda kommunens försäkringsbolag så uppgår 
självrisken till 10 prisbasbelopp, d.v.s. ca 450 000 kronor. Rivningskostnaderna uppgår till ca 
150 000 kronor och kommer att belasta driften. Rivning kan troligen ske under hösten 
2015.  
 
Fastighetsavdelningens bedömning är att byggnaden inte kommer att behövas i framtiden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristo-
fer Svensson ” Rivning av byggnaden Förrådsgatan-Marieforsleden, kv. Verkmästaren 9, f.d. 
Crusin Club.”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 226 TN 2015/254 

Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av energis-
paråtgärder (EPC) och Riktat fastighetsunderhåll 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” med följande 
objekt: Vadsbogymnasiet, Tunaholmsskolan, Ullervads skola och Biblioteket. Denna del av 
EPC-projektet beräknas pågår under perioden 2015 – 2018. 
 
Kostnadsfördelningen bygger dels på den inventering och förslag till EPC-åtgärder som ar-
betats fram med extern part, dels på fastighetsavdelningens uppskattning av underhållsbe-
hov i de aktuella lokalerna. De faktiska underhållsåtgärderna vid skolorna kommer att tas 
fram tillsammans med verksamhetsföreträdarna vid Sektor utbildning.  
 

a. Vadsbogymnasiet:  EPC:    ca 8 Mkr 
  

    Riktat underhåll:   ca 12 Mkr 
 

b. Tunaholmsskolan: EPC:    ca 10 Mkr   
 

    Riktat fastighetsunderhåll: ca 8 Mkr 
 
c. Ullervads skola: EPC:    ca 3 Mkr  
 

    Riktat fastighetsunderhåll: ca 8 Mkr 
 
d. Biblioteket   EPC/Riktat underhåll  ca 1 Mkr  
 

Ej färdigutrett, ev. ökad ambitionsnivå, kan leda till en kostnad på totalt ca 6 Mkr. 
 
Total budget för ovanstående objekt   : 49 - 55 Mkr 

Bakgrund 

I budgeten för år 2016 och 2017 finns 35 mnkr anslagna för respektive år, samt för år 2018 
finns 10 mnkr anslagna.  
 
Verksamhet teknik har tidigare under år 2015 låtit göra en energianalys av samtliga fastig-
heter. Resultatet och tänkta åtgärder finns specificerade och det är en fördel om dessa åt-
gärder kan påbörjas redan under innevarande år. Dels för att få effekt av dem redan kom-
mande vinter, samt för att inte ”vila på hanen” längre än nödvändigt. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 226 (forts.) TN 2015/254 

Tänkt arbetsordning, under år 2015, är att Vadsbogymnasiets luftbehandlingsaggregat byts 
ut, samt att golv och de skolsalar, inkl. belysning, som skall åtgärdas etc., påbörjas parallellt 
efter överenskommelse med verksamheten. Klart hösten år 2016, beroende på tillgänglighet 
till lokalerna. 
 
Samtidigt som arbetet med Vadsbogymnasiet pågår, ritas det som skall göras vid Tuna-
holmsskolan, som står näst i tur, i första hand byte av luftbehandlingsaggregat. Utvändigt är 
det fönsterbyte som skall utföras, och invändigt ytskiktsrenovering. 
 
Parallellt med ovanstående ritas och planeras åtgärderna vid Ullevads Skolan, där luftbe-
handlingsaggregat. Invändigt åtgärdas ytskikt, omklädningsrum, duschar och wc mm.  
 
Uppfräschning av Biblioteket genom målning och byte av armaturer inklusive EPC. Öns-
kemål finns därutöver om byte av innertak och golv m.m. Det senare kommer att innebära 
ökade kostnader på ca 5 Mkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ”Genomförande av energisparåt-
gärder (EPC) och Riktat fastighetsunderhåll”. 
 
Kalkyl EPC. 
 
Beslut ksau § 162/15. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 227 TN 2015/330 

Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF:s före-
ningslokal 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att inleda förhandling om ett 
föreningsövertagande av anläggningen inklusive drift och underhåll, alternativt avveckla an-
läggningen. 
 
Förhandlingen föranleds av att fastighetsavdelningens rammedel, som är kraftigt underfi-
nansierade, subventionerar verksamhet som numera inte är ungdomsidrott. 

Bakgrund 

I Mariestad är kommunala idrottsanläggningar som riktar sig till ungdomsidrott finansierade 
med rammedel (skattefinansiering). 
 
Föreningen har sedan år 2012 varit under förändring och idag pågår ingen regelbunden 
ungdomsidrott vid anläggningen. På grund av sviktande medlemsantal har föreningen tving-
ats avsluta sitt städuppdrag i Hasslerörs gymnastikhall, vilket var en av föreningens möjlig-
heter till intäkter. Avtalet om tillsyn och skötsel på anläggningen är också uppsagt, av Mari-
estads kommun, pga. utebliven verksamhet. Hasslerörs GOIF har kommunalt skötselbidrag 
t o m 2015-12-31. 
 
Under år 2014 har möten förts mellan kommunen och föreningen för att hitta alternativa 
driftsformer. Kommunen utlovade insatser för att sänka driftskostnader på fastigheten inför 
ett möjligt övertagande för föreningen. 
 
Anläggningen består av 2 st. byggnader, pumphus för bevattningsanläggning samt före-
ningslokalen (klubbrum och omklädning). Fotbollsplan på grus och gräs samt en tennisplan. 
Byggnaderna är i behov av underhåll, pumphuset är ett f.d. vattenreningsverk som är över-
taget från VA-avdelningen. 
 
Föreningsbyggnaden är i behov av målning och byte av ca 30 % ytterpanel. Planerat under-
håll består av utbyte av belysningsstolpar (ca 10 st.), strålkastare och kablage. Vid tennispla-
nen behöver asfalten justeras, linjer målas och delar av stängslet bytas 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och fastighetschef Bo 
Theorén ” Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: föreningslokal”. 
 
Bilaga 1, fotodokumentation 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 227 (forts.) TN 2015/330 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 228 TN 2015/117 

Begäran om igångsättningstillstånd för parteringupphandling för del-
renovering av Rotundan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättnings-
tillstånd för att göra en partneringupphandling för en delrenovering av Rotundan i Ma-
riestad. 
 

2. Kostnaden är tidigare angiven till 4 000 000 kronor och projektet får anpassas till denna 
summa. 
 

3.  Tekniska nämnden vill, med hänvisning till rapport från AK konsult, göra kommunsty-
relsens arbetsutskott uppmärksamma på att anslagna investeringsmedel ej kommer att 
täcka kostnader för eventuella tillkommande åtgärder relaterade till byggnadens skick.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har utökat tekniska nämndens investeringsbudget för år 2015 med 4 
000 tkr för att påbörja en delrenovering av Rotundan i Mariestad. 
 
Tekniska nämnden kostaterade i sin behandling av ärendet att de åtgärder som kommunsty-
relsen beställt endast är en enklare skalrenovering. Exempelvis ingår inte byte av uppvärm-
ningssystem och ventilationssystem i detta projekt.  
 
Föreslagna åtgärder enligt fullmäktiges beslut innebär att klimatskalet förbättras, genom att 
befintlig fasad rivs och tilläggsisoleras och bekläs med träpaneler. Befintligt tak förstärks 
och nytt tak, modell ”sadeltak” byggs. Nya fönster och entrepartier med kortläsare monte-
ras. Ny dränering läggs samt lagning av trappor. Utvändig belysning förbättras. 
 
Inför arbetet har byggnadens status bedömts av extern part. Utlåtandet ger vid handen, att 
byggnaden är behäftad med de risker och defekter som tidigare befarats och redovisats. Det 
har exempelvis konstateras att det finns fukt i fastigheten (golv, väggar och tak), asbest fö-
rekommer på flera ställen i ytterväggar, soprum och mattor m.m. Luktförekomst på flera 
ställen. Med kännedom om innehållet i gjord utredning är det tveksamt om avsatta 4 mnkr 
räcker till föreslagna åtgärder. Exakta åtgärder och utformning av renoveringen får bestäm-
mas inom ramen för parteringupphandlingen och dess förutsättningar.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att: 
Tekniska nämnden vill, med hänvisning till rapport från AK konsult, göra kommunstyrelsens arbetsut-
skott uppmärksamma på att anslagna investeringsmedel ej kommer att täcka kostnader för eventuella till-
kommande åtgärder relaterade till byggnadens skick. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 228 (forts.) TN 2015/117 

Ordförande Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp tilläggsyrkandet samt förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen  

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristo-
fer Svensson ” Renovering av Rotundan i Karlsholme folketspark, Mariestad”. 
 
Beslut KF § 74/2015 ”Kostnad för att renovera och tillgänglighetsanpass Rotundan på 
Karlsholme” 
 
AK-konsult Indoor Air AB, Dansrotundan, Karlsholme park Mariestad”, 14 augusti 2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 229 TN 2015/12 

Förslag om parteringupphandling för upprustning av skollokalerna i 
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta om att göra en part-
neringupphandling avseende upprustningen av skollokalerna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har 2015-04-29, KF § 87, beslutat att ”Förvaltningen ska 
arbeta vidare med renoveringsalternativet som förstudien visar med en indikerad kostnads-
bild på 40 miljoner”. I samma beslut finns avsatt 7 miljoner för fönsterbyte, värme och ven-
tilationsåtgärder. 
 
Tekniska nämnden anser att det bästa sättet att driva uppdraget vidare är att göra en part-
neringupphandling avseende övrig renovering och ombyggnad av skollokalerna, uppgående 
till 20-30 miljoner. En partneringupphandling innebär att beställaren handlar upp en entre-
prenör, som i ett förtroendefullt samarbete, skall jobba för att uppnå ställda mål. För sitt 
arbete, som sker till självkostnadspris, erhåller entreprenören ett arvode som vanligtvis upp-
går till 9-11 procent på den faktiska entreprenadkostnaden. Underentreprenörer handlas 
upp av beställaren och entreprenören gemensamt. Underentreprenörerna arbetar på samma 
villkor som entreprenören. Projekteringen gör beställaren, entreprenören, underentreprenö-
rerna och verksamheterna gemensamt, och kallas skede 1.  
 
Entreprenören gör kalkyler efterhand som projekteringen framskrider och innan byggstart, 
som kallas skede 2, presenteras slutlig kalkyl och åtgärdsförslag för beslut av fastighetsav-
delningen och/eller Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen. Beställaren kan i det läget be-
stämma sig för att gå vidare eller avbryta projektet. Kalkylen är de medel som avsatts för 
projektet. Inga så kallade Ätor (Ändrings- och tilläggsarbeten) tillkommer. Alla eventuella 
ändringar under byggskedet kalkyleras och kan bara ske på bekostnad av andra åtgärder. 
Kalkylen/budgeten ska vara slutkostnaden, d.v.s. den summa som anslagits för projektet. 
Partneringentreprenader säkerställer slutkostnaden på ett tillförlitligare sätt än andra entre-
prenadformer. 
 
Efter beslut om upphandling, kan en entreprenör vara antagen efter 2-3 månader, såvida 
ingen överklagan sker. Projekteringen och kalkylering tar ca 2-3 månader, och därefter kan 
beslut om byggstart ske. Byggtid ca 6-12 månader.   

Underlag för beslut  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ” Upprustning av skollokalerna i 
Gullspångs kommun”. 
Beslut KF § 87/2015 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 229 (forts.) TN 2015/12 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 230 TN 2015/276 

Yttrande – motion om skyltning till Björkängens äldreboende 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden tillstyrker motionen. 
 
2. Kommunfullmäktige i Töreboda ger tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med 

berörda aktörer ta fram ett förslag som uppfyller motionens intentioner. 

Bakgrund 

En motion om bättre vägvisning till Björkängens äldreboende har inkommit till tekniska 
nämnden för yttrande. 
 
Önskemålet gäller en förbättrad vägvisning till det som idag kalla Vårdcentrum. Motionären 
anser att en tydligare skyltning vore önskvärd. De platser som behöver skyltning är Björk-
ängens äldreboende och namnen på de olika verksamheter som finns i vårdcentralen. 
 
Gatuavdelningen kan ta fram en plan för vägvisning på de kommunala gatorna och för stat-
lig väg för att förstärka skyltningen till Björkängens äldreboende. Trafikverket beslutar om 
skyltning på det statliga vägnätet. Det är fastighetsägarens ansvar att skylta inom området. 
Förslagsvis sker detta ske på en informationstavla över området.  

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Motion om skylt-
ning till Björkängens äldreboende”.  
 
Beslut Uu § 82/2015, ”Motion om skyltning till Björkängens äldreboende”. 
 
Yttrande gatuingenjör Eva Berdenius och va-chef Michael Nordin. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 231 TN 2015/343 

Kommunöverskridande samarbete gällande parkeringsövervakning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag för ett 
kommunöverskridande samarbete om parkeringsövervakning gällande Mariestad och Gull-
spång. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har tidigare planerat att utföra parkeringsövervakning i egen regi vilket 
visat sig vara svårt att få till med avseende på kontinuitet. Skövde kommun har byggt upp 
en större organisation med ”parkeringsvärdar” och säljer tjänster till flera andra kommuner i 
Skaraborg. Verksamhet teknik bedömer att förutsättningarna för en väl fungerande parke-
ringsövervakning är bättre i ett samarbete med Skövde kommun 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Kommunöverskridande samarbete 
gällande parkeringsövervakning”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Va-chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 232 TN 2015/56 

Information om beviljade statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott noterar att statsbidrag beviljat för trafiksäkerhets i 
samtliga tre MTG-kommuner. 

 
2. Verksamhet teknik får i uppdrag att ta fram besluthandlingar för projektens genomfö-

rande. Åtgärderna ska genomföras under år 2016.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden fattade 2015-04-07 beslut om ansökan om statlig medfinansiering gäl-
lande trafiksäkerhetsåtgärder. Trafikverket fattade beslut i frågan 2015-06-15 enligt bilaga. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och projektledare Johan Bengts-
son ” Information om beviljad statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder” 
 
Beslut om statlig medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets-, och cykelåtgärder på kommu-
nalt vägnät i Västra Götaland år 2016. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 233 TN 2013/226 

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av Stockholms-
vägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för att använda 500 tkr från gatuavdelningens budget för Stockholmsvägen till asfalte-
ring av Stockholmsvägen sträckan Madlyckevägen - Torngatan. 

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. Under 2014 och 2015 har kortsiktiga lagning-
ar av potthålor och spårbildning utförts med varmasfalt. 
 
Det som planeras nu är en underhållsåtgärd som beräknas hålla 3-5 år. Åtgärden innebär att 
befintlig beläggning hettas upp för att sen påföra ett nytt slitlager på vägen. 
 
Åtgärden bedöms vara nödvändig att göra under september 2015 för att vägen ska vara i 
acceptabelt skick under de kommande åren. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi och samhällsbyggnadschef Kristofer 
Svensson ” Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av Stockholmsvägen”. 
 
Informationsskrivelse från 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 234 TN 2014/662 

Information: upprustning av cykelbanor ht 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottet förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen om att upprustning av cykelbanor på följande 
sträckor påbörjas under hösten 2015:  
 
a. Marieforsleden, från Lockerudsvägen till Bråtenvägen, undantaget delen vid Locke-
rudsskolan.  
b. Marieforsleden, utanför Marieholms center.  
c. Sträckan längs Marieforsleden och Göteborgsvägen runt Prebende.  
d. Punktinsatser längs järnvägen Snuggen. 
e. Mellan Grangärdet och Ladukärr. 

Bakgrund 

Sektor samhällsbyggnad har i uppdrag att ta fram en cykelnätsplan. Denna ska visa dagens 
cykelnät samt framtida utbyggnad. I planen kommer även prioritering av upprustning att 
redovisas. Tidsplanen är att cykelnätsplanen skall antas under 2015. 
 
I investeringsbudgeten för 2015 - 2018 finns stora summor avsatta för upprustning och ny-
anläggning. För att redan nu påbörja upprustning av befintliga cykelbanor kommer ovan 
nämnda sträckor att påbörjas hösten 2015. Valet av dessa sträckor grundar sig på de priori-
teringar som ligger till grund för cykelnätsplanen. När det gäller sträcka a. kommer byggtra-
fik till Lockerudsskolan köra in från Marieforsleden varför en del stängs av under byggtiden. 
Denna del samt belysning av sträcka a. kommer ske i ett senare skede. 
 
Kostnad för ovan nämnda sträckor beräknas grovt till 1000 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi, stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 
och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Information: upprustning cykelbanor ht-
15”.  
 
Kartor upprustning gc-vägar. 
 
Beslut ksau § 336/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Björn Isvi 
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 235 TN 2015/173 

Begäran om igångsättningstillstånd för del av Universitetsparken: 
Etapp 1 - Trädgårdsmästeriet och Etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för:  
 
Universitetsparken: Etapp 1 - Trädgårdsmästeriet och Universitetsparken: Etapp 2. 
 
Finansiering sker inom gatuavdelningens rambudget för Gärdesparken 2015/2016: 
 
- Trädgårdsmästeriet (300 tkr) sker från ombudgeterade medel från Gärdesparken 2014 

(950 tkr). 
- Etapp 2 (365 tkr) från gatuavdelningens rambudget för Gärdesparken 2016  
(3 400 tkr). 

Bakgrund  

För att ha en god framförhållning i arbetet med Universitetsparkens utbyggnad söks nu 
igångsättningstillstånd för nästkommande delar. Dessa beräknas att påbörjas under 
2015/2016. I det här beslutet söks igångsättningstillstånd för del av Etapp 1 - Trädgårds-
mästeriet och hela Etapp 2.  
 
Under 2014 påbörjades etapp 1 inom Universitetsparken med Picknickparken. Övriga delar 
inom etapp 1 är: Trädgårdsmästeriet, Övriga parkanläggningar, Tennisbanor samt Bro till 
kvarteret Falken. 
 
Etapp 1 - Trädgårdsmästeriet: Utemiljö vid Trädgårdsmästeriet med staket, grindar, skrap-
galler och växtmaterial till en bedömd kostnad (300 tkr). Detta är ett förenklat förslag än det 
som tidigare presenteras. Finansiering av projektet sker inom ombudgeterade medel från 
Gärdesparken 2014. Grindarna tas fram i samarbete med konstnär och lokalt företag. Grin-
darna har som ledord att vara välkomnande.  
 
Etapp 2: Äppellund, buskar bakom Picknickparken, bärträdgård, kompletterande möblering 
samt återkommande planteringar av häckar och perenner. Finansiering av projektet sker 
inom gatuavdelningens rambudget för Gärdesparken 2016 (365 tkr).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och projektledare 
Björn Isvi ” Begäran om igångsättningstillstånd för del av Universitetsparken: Etapp 1 - 
Trädgårdsmästeriet och Etapp 2” 
 
Gestaltningsprogram Gärdesparken KF § 122/2014 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 235 (forts.) TN 2015/173 

 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp) 
(Projektledare Björn Isvi) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 236  

Planering av gatuprojekt MTG, uppdaterad lista 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson redovisar status på projekt inom gatuverksamheten i Mari-
estad, Töreboda och Gullspång. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Johan Bengtsson. 
 
Dokument planering av gatuprojekt i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015.  
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 237 TN 2013/226 

Information om avslutade arbeten utmed Stockholmsvägen etapp 1-
2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund  

Under 2013 till 2015 har två etapper av Stockholmsvägen VA-sanerats och omgestaltats in-
klusive cirkulationen i Mariakorset. Etapp 1 Nygatan-Verkstadsgatan och Etapp 2 Verk-
stadsgatan-Mariagatan. 
 
Ledningsarbeten 
Under byggtiden har de gamla VA-ledningarna varit i drift medan de nya ledningarna först 
efter godkända vattenprover och inspektionsfilmningar kopplats in. För att avsluta VA-
arbetet på sträckan återstår att proppa bort den gamla vattenledningen i korsningen Stock-
holmsvägen-Verkstadsgatan. I samband med detta arbete byggs även dagvatten och fjärr-
värme om i Verkstadsgatan i anslutning till Stockholmsvägen. Detta arbete är planerat till 
slutet av september. 
 
Gatuarbeten 
Av gatuarbeten återstår att bygga färdigt två gångpassager parallellt med Stockholmsvägen 
vid Milstensgatan och Verkstadsgatan samt två gång- och cykelpassager vid Borgmästarga-
tan och Östra Järnvägsgatan. 
Korsningarna har inte byggts om tidigare på grund av trafikomledningar. 
 
Avslutande asfaltering och trafikmålning 
Av etapp 1 återstår asfaltering på en kort sträcka mellan Kinnekullebanan och det nya 
Övergångsstället väster om Bangatan. 
 
Av etapp 2 återstår det tredje och avslutande lagret asfalt från Verkstadsgatan till och med 
cirkulationen i Mariakorset.  
 
Trafik 
Vid arbetet i korsningen Stockholmsvägen-Verkstadsgatan behöver trafiken stängas av un-
der några dagar. Arbetet i Verkstadsgatan beräknas pågå i tre veckor med något begränsad 
framkomlighet på Stockholmsvägen. 
 
I samband med byggnation av gång- och cykelpassager kommer det att vara något begrän-
sad framkomlighet på Stockholmsvägen förbi arbetsplatserna. 
I samband med asfaltering på sträckan mellan Kinnekullebanan och det nya Övergångsstäl-
let väster om Bangatan behövs avstängning några dagar. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 237 (forts.) TN 2013/226 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson, va-chef Michael Nordin och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Information om avslutande arbeten utmed 
Stockholmsvägen Etapp 1 -2”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Va-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 238 TN 2015/172 

Förslag till beslut privat finansiering av trädfällning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner formuleringen ”Med berörd granne menas 
den som ser trädet/träden från sin fastighet och är inom 100 meter från trädet.” 

 
2. Tekniska nämnden beslutar att införa möjligheten till privat finansiering av nedtagning av 

träd på MTG-kommunernas mark. 
 
3. Tekniska nämnden beslutar att delegera beslutsfattande om vilket/vilka träd som ska tas 

ner till parkchef/parkansvarig inom respektive kommun. 
 
4. Tekniska nämndens delegationsordning gällande ” REN VERKSTÄLLIGHET (behöver 

inte anmälas till TN)” kompletteras med ny punkt 24. Beslut om nedtagning av träd på 
MTG-kommunernas mark. 

 
5. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik uppdrag att utvärdera beslutet om två år. 

Bakgrund 

Städer och tätorter är planerade. Utöver byggnader, gator och torg så de gröna miljöerna 
särskilt värdefulla. Dagens politiska diskussion samtida forskning visar att detta kommer bli 
än mer värdefullt att vårda och utveckla. Den attraktiva staden har gott om näraliggande 
rekreativa områden. Träden är ofta det viktigaste och mest karaktärsbildande i våra stads-
miljöer och bostadsområden.  
 
Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former och binder samman staden. 
Träd är rumsbildande och landskapsbildande. 
Träd ger en lugn och trivsam miljö samt en grönska i omgivningen. 
Träd ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande och fungerar därför som klimatförbättrare. 
Träd binder stoft/partiklar, fungerar ljuddämpande och luftförbättrande. 
Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev. 
Träd ger skydd mot insyn. 
 
Verksamhet teknik får varje år ett flertal önskemål om nedtagning av träd från privatperso-
ner. Från och med 2015 finns det en utökad blankett där sökanden även måste ha under-
skrift från sina grannar. De flesta önskemål handlar om att träd är för stora och skuggar 
samt skräpar ner. Kostnaden för de träd som tas ner är cirka 3000 kr/träd samt ett flertal 
arbetstimmar för att bedöma eventuella åtgärder. Ytterligare ett problem är att de som blivit 
nekade sällan nöjer sig med detta utan hör av sig upprepade gånger till både tjänstemän och 
politiker. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 35 
 2015-09-01  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 238 (forts) 

Förslaget är, att som i flera andra kommuner, erbjuda våra invånare att själva bekosta ned-
tagningen av träd. Riskträd tar kommunerna givetvis hand om även i fortsättningen. Efter 
inkommet önskemål gör parkchef eller motsvarande inom verksamhet teknik en bedömning 
en gång per år och den sökande får sedan beslut om huruvida denne kan gå vidare och själv 
bekosta en nedtagning eller inte. 
 
Ansvaret för åtgärden ligger helt på den sökande. Endast av kommunerna utsedda kvalifice-
rade företag med ansvarsförsäkring, rätt utbildning och F-skattsedel får anlitas. 
 
Riktlinjer för bedömning 
Är trädet skyddsvärt? Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädra-
der/alléer.  
Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?  
Är trädet sjukt?  
Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?  
Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?  
 
Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:  
Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.  
Att träd står i vägen för paraboler.  
Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.  
Att träd eller vegetation skymmer utsikt.  
Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra. 
 
Grannars yttranderätt  
I blanketten skall berörda grannar skriva under för att ansökan skall vara giltig. Detta är för 
att det vid ett flertal tillfällen funnits olika åsikter om träd skall tas ned eller inte. Det är den 
sökandes ansvar att reda ut detta, inte verksamhet tekniks. Med berörd granne menas den 
som ser trädet/träden från sin fastighet och är inom 100 meter från trädet. Detta är en ge-
nerell tillämpning som används av många kommuner som har liknande regelverk. 
 
Möjlighet att lämna synpunkter  
Är den sökande inte nöjd med beslutet som fattas av verksamhet teknik kan ny blankett 
lämnas in. Denna tas då upp vid nästkommande genomgång. Träd växer och det är därför 
fullt möjligt att ett annat besked lämnas året därpå. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och projektledare Jo-
han Bengtsson ” Förslag till beslut: privat finansiering trädfällning”. 
 
Bilaga: Trädärenden_blankett_förslag3. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp  
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 239 TN 2012/260 

Information om arbetet med vattenskyddsområde i Hova 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Kommunerna ansvarar för att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföre-
skrifter. Ett sådant område ska inrättas i Hova och ett projekt har startats upp. Projektarbe-
tet leds av VA-avdelningen med deltagande från tjänstemän från kommunledningskontoret i 
Hova samt Miljö-och Byggnadsförvaltningen. Till projektet finns en styrgrupp som består 
av både tjänstemän och politiker.   

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet.  
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Va-chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 240 TN 2014/439 

Omdisponering av investeringsmedel från investeringsram till projekt 
Hertig Karls gata etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 4 000 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 1701) till 
projekt Hertig Karls gata etapp 2. 
 
Igångsättningstillstånd beviljades av ksau i Mariestad den 17 augusti.  

Bakgrund 

VA-ledningarna på Hertig Karls gata är i dåligt skick och behöver förnyas. Den första etap-
pen mellan John Hedins väg och Drottning Kristinas väg har gjorts tidigare i år och detta 
projekt, etapp 2, är fortsättningen fram till Södra vägen. I samband med förnyelsen krävs 
också viss omdimensionering för att skapa drift-säkra ledningar. Under den första etappen 
fick sprängning utföras i stor utsträckning då det påträffades mycket berg. Detta för att de 
nya dimensionerna kräver ett större utrymme. En förberedande markundersökning på etapp 
2 har påvisat berg på hela sträckan varför sprängning även kommer att behövas på denna 
etapp. 
 
Arbetet behöver utföras och vara klart innan årsskiftet 2015/2016 för att inte störa byggnat-
ionen av den nya skolan på Hertigen. 
 
Projektet bedöms kosta 4 000 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering av investeringsme-
del från investeringsram till projekt Hertig Karls gata etapp 2”. 
 
Beslut ksau § 327/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 241 TN 2015/344 

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investe-
ringsmedel från investeringsram till Segolsgatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för VA-sanering av Segolsgatan. 
 
Tekniska nämnden omdisponerar 2 000 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 1701) till 
projekt Segolsgatan. 

Bakgrund 

Efter utredning har det påvisats att VA-ledningarna i Segolsgatan är i väldigt dåligt skick och 
behöver bytas ut för att förhindra stora driftstörningar. Ledningarna läggs om i befintligt 
läge och bedöms kosta 2 000 tkr. 
 
Merkostnader för gatuombyggnad i samband med återställning som inte skall belasta VA-
saneringen tas inom projekt 2036, upprustning av gator. 
 
Gatuåterställning och asfaltering utförs 2016. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Begäran om igångsättningstillstånd 
samt omdisponering av investeringsmedel från investeringsram till Segolsgatan”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 242 TN 2015/345 

Bergäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investe-
ringsmedel från investeringsram till Östra Järnvägsgatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för VA-sanering av Östra 
järnvägsgatan delen Mariagatan-Skogsvägen. 
 
Tekniska nämnden omdisponerar 2 500 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 1701) till 
projekt Östra Järnvägsgatan. 

Bakgrund 

VA-ledningarna på Östra Järnvägsgatan är i dåligt skick och har en dålig drift-funktion. I 
samband med att en gång- och cykelväg ska anläggas i området där ledningarna är förlagda 
behöver VA-ledningarna först åtgärdas. Att byta och bygga om VA-ledningarna beräknas 
kosta 2 500 tkr och baseras på nyckeltalsjämförelse. 
 
I huvudsak berörs sträckan Mariagatan-Skogsvägen. 
 
Beslut finns sedan tidigare om finansiering av gatuombyggnaden (1000 tkr) inom ramen för 
gator, projekt 2500. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson och va-chef Michael Nordin ” 
Bergäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel från investe-
ringsram till Östra Järnvägsgatan”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 243 TN 2015/346 

Omdisponering av investeringsmedel till och igångsättningstillstånd 
för projekt Kanalvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 1 000 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 
92201) till projekt Kanalvägen. 
 

2. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för projektet. 

Bakgrund 

VA-ledningarna på delar av Kanalvägen är i dåligt skick. Inför gatubeläggning behöver led-
ningarna förnyas. De nya ledningarna går att förläggas i befintligt läge och beräknas kosta 1 
000 tkr är i dåligt skick och behöver förnyas. Projektet kommer att utföras i egen regi och 
beräknas vara klart i september 2015. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering av investeringsme-
del till och igångsättningstillstånd för projekt Kanalvägen”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 244 TN 2015/347 

Omdisponering av investeringsmedel till och igångsättningstillstånd 
för projekt Relining 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 1 500 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 
92201) till projekt Relining 2015 

 
2. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för projektet 

Bakgrund 

I samband med driftstopp och efterföljande utredningsarbete påträffas lednings-sträckor i 
mer eller mindre akut behov av åtgärder/förnyelse. I de fall det inte finns behov att göra 
några ombyggnationer t.ex. omdimensionering så är en effektiv och lämplig metod Relining 
av befintliga ledningar. I arbetet att komma till rätta med s.k. ovidkommande vatten i våra 
spillvattenledningar och att nå en förnyelsetakt på 1 % är detta en metod som vi i större ut-
sträckning än tidigare kommer att använda oss av. För år 2015 bedöms reliningsarbeten 
kunna utföras i Töreboda för 1 500 tkr vilka föreslås omdisponeras från den investerings-
ram KF har beviljat till investeringar på VA-anläggningar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering av investeringsme-
del till och igångsättningstillstånd för projekt Relining 2015”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 245 TN 2015/348 

Omdisponering av investeringsmedel till och igångsättningstillstånd 
för projekt Rundmatning Rotkilen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 700 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 92201) 
till projekt Rundmatning Rotkilen 

 
2. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för projektet 

Bakgrund 

I samband med att det ska anläggas fjärrvärme till Sötåsenskolan kommer VänerEnergi med 
metoden styrd borrning ta sig under Göta Kanal med fjärrvärme-ledningarna. Då det för att 
säkerställa tillgången till vatten i Rotkilenområdet och till Sötåsenskolan varit nödvändigt för 
VA-avdelningen att på samma sätt ta sig under kanalen för att binda ihop områdena väster 
och öster om kanalen är det nu läge att samförlägga ledningar med Vänerenergi samt dela 
på den etableringskostnaden som krävs för att göra arbetet. Arbetet påbörjas i september 
2015 och VA-delen i projektet beräknas vara klart samma månad. Kostnaden uppgår till 750 
tkr och föreslås omdisponeras från den investeringsram KF har beviljat till investeringar på 
VA-anläggningar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering av investeringsme-
del till och igångsättningstillstånd för projekt Rundmatning Rotkilen”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Va-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 246 TN 2015/349 

Yttrande – Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, 
dopning och tobak 2016 – 2019 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslag till ”Strategi för förebyggande arbete mot 
alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016 – 2019”. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad har remitterat förslag till Strategi för förebyggande arbete 
mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016 – 2019 för yttrande. 

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande – Stra-
tegi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016 – 2019” 
 
Ksau § 286/15 ” Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och to-
bak 2016 – 2019”. 
 
Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016 – 2019. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 247 TN 2015/342 

Samråd - Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mari-
estads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot samrådsremissen för detaljplan för norra delen 
av Ladukärrsområdet i Mariestad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad har remitterat samrådsremiss för detaljplan för norra delen av 
Ladukärrsområdet i Mariestad till tekniska nämnden för yttrande.  
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner för området då de är föråld-
rade och inte stämmer med vår tids behov av bostadsstandard. Planändringen vill ge förut-
sättningar för tillbyggnader och samtidigt säkerställa områdets kvaliteter och särdrag. 

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Samråd - Detalj-
plan för norra delen av Ladukärrsområdet i Mariestad”. 
 
Mariestads kommun, samrådsremiss, ”Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet i 
Mariestad” 18 augusti 2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 248 TN 2012/265 

Granskning – Detaljplan för del Fagersand 1:2, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingen och har föl-
jande synpunkter och kommentarer: 
 
Ingen text ska finnas i planprogrammet som föreslår en teknisk lösning under ru-
briken TEKNISK FÖRSÖRJNING. 
 
Fastighetsägare i området ska själva ordna VA-försörjning i gemensamhetsanläggning. 
 
Fastighetsägare ska lösa det aktuella områdets vattenförsörjning, hantering av vatten från bad, 
disk och tvätt samt upprättandet av avloppslösningar genom att använda sig av lokala tekniska 
lösningar. 
 
Dricksvattenförsörjningen ska tillgodoses genom gemensamma vattentäkter. I bostaden ska toa-
letter med vakuumsug som ansluts till slutna tankar installeras. Avloppsvatten hämtas av 
kommunen för behandling i anläggning för hygienisering och efterföljande återföring av närings-
ämnen till jordbruksmark. Vatten från bad, disk och tvätt ska avledas till gemensamma an-
läggningar i form av två markbäddar. Enligt den geotekniska utredningen är marken mindre 
lämplig för infiltration av avloppsvatten. 
 
Vakuumtoalett med sluten tank kräver tillstånd. Anläggningen för hantering av vatten från 
bad, disk och tvätt(BDT) ska anmälas. 
 
Dagvatten ska i första hand tas om hand på den egna fastigheten. Det är önskvärt att fastighet-
ens tomtmark består av så mycket gröna ytor som möjligt. I andra hand avleds vattnet till den 
gemensamma anläggningen. Föroreningshalten i dagvatten från bostadsområden ska i första 
hand minskas genom att påverka källorna, exempelvis genom materialval. Byggnader och övriga 
konstruktioner ska främst bestå av material som ej förorenar omgivningen. För att undvika 
avrinning till omgivande ytor bör kantsten undvikas. Områdets beläggningar ska till största 
möjliga mån vara genomsläppliga för dagvatten. Föroreningar i dagvatten kan, förutom byggna-
derna, komma från trafik, gödsling av rabatter och gräsmattor samt biltvätt. 
 
Om en ny fastighet ansluts till befintlig anläggning för BDT ska dess kapacitet utökas om så 
krävs. 
 
Planförslaget bedöms inte medföra oacceptabla föroreningshalter i och med att exploateringen rör 
ett mindre bostadsområde med stora tomtytor. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 248 (forts) TN 2012/265 

Följande text ska finnas i planprogrammet under: 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Detaljplanen är av sådan karaktär att det är ett kommunalt ansvar att ordna dricks- 
dag- och spillvattentjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6. I det fall där 
exploatören själv bygger ut och driver anläggningen ska den tekniska lösningen 
samt utbyggnaden utföras i samråd med kommunens VA-avdelning.  

Dagvatten 

I det fall som det bedöms finnas behov av kommunalt ansvar för dagvatten, ord-

nas verksamhetsområde för denna tjänst och då gäller följande: 

Där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, ska dagvatten omhän-

dertas lokalt inom fastigheten. I andra hand ska dagvatten fördröjas och avledas 

trögt till kommunens anläggning. Maxflöde vid förbindelsepunkt anges av hu-

vudmannen. 

Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt. 

Vid behov ska dagvatten från t ex trafikplatser, parkeringsytor och andra ned-

smutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. För 

att minska uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor som möjligt 

hårdgörs. 

Text på detaljplanen: 

Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning 

till marknivån vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. Generellt gäller att ing-

en byggnad av permanent karaktär får grundläggas under denna nivå (underkant 

oskyddad grundsula/plint) utan särskild åtgärd. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom re-
spektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Granskning de-
taljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl., Gullspångs kommun”.  
 
Granskningsremiss – Detaljplan för del Fagersand 1:2, Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 249 TN 2015/350 

Förslag på sammanträdesdatum 2016 för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och tekniska 
nämndens arbetsutskott år 2016 enligt följande: 
 

Arbetsutskott Nämndsmöte 

19 januari (Hemön kl. 14.00) 26 januari (Vänersalen k. 17.00) 

9 februari (Hemön kl. 14.00) 16 februari (Vänersalen kl. 17.00) 

8 mars (Hemön kl. 14.00) 15 mars (Vänersalen 17.00) 

5 april (Hemön kl. 14.00) 12 april (Vänersalen 17.00) 

3 maj (Hemön kl. 14.00) 10 maj (Vänersalen kl. 17.00) 

31 maj(Hemön kl. 14.00) 7 juni (Vänersalen kl. 17.00) 

16 juni (Hemön kl. 14.00)  

30 augusti (Hemön kl. 14.00) 6 september (Vänersalen kl. 17.00) 

4 oktober (Hemön kl. 14.00) 11 oktober (Vänersalen kl. 17.00) 

1 november (Hemön kl. 14.00) 8 november (Vänersalen kl. 17.00) 

6 december (Hemön kl. 14.00) 13 december (Vänersalen kl. 17.00) 

 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska nämnden samt 
tekniska nämndens arbetsutskott för år 2016.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Förslag på sammanträdesdagar 2016 för tekniska nämndens arbetsut-
skott och tekniska nämnden”. 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 250 TN 2012/147 

Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder (HIN) på allmän plats 
inom MTG-kommunerna 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Verksamhet teknik får i uppdrag att fortsätta att genomföra åtgärderna för enkelt av-
hjälpta hinder på allmänplats i MTG-kommunerna enligt upprättad lista. 

2. Beslut om slutlig utformning åt åtgärder och genomförandeordning får beslutas på plats 
av Verksamhet teknik och i samråd med entreprenör. 

3. Finansiering Mariestad: Kostnaderna för åtgärderna tas ur anslagna investeringsmedel i 
projekt 2021 ”Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet”,  

  
Finansiering Töreboda: Mindre åtgärder kan göras i sambandmed projekt 92149 ”Åt-
gärder torget”. 

  
Gullspång: Åtgärd 2015 är i första hand tillgänglighetsanpassningen av bussterminalen i  
Gullspång.  
 

4. Reservation lämnas att befintliga entreprenörer och arbetsledning har stor del av arbets-
tiden bokad för hösten 2015. 

 
5. Uppdraget ska återrapporteras till tekniska nämnden då det är slutfört. 
 

Bakgrund 

Frågan om att ta bort s.k. enkelt avhjälpta hinder är prioriterad av tekniska nämnden. För 
att prioritera arbetet i gatumiljön har en Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på 
allmän plats i Mariestads kommun. 
 
Vissa åtgärder i genomförandeplanen har hanterats i samband med genomförda investe-
ringsprojekt under de senaste åren, exempelvis i projektet Omgestaltning av Esplanaden.  

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av tillgänglighetsamordnare Gull-Britt Svensson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder (HIN) 
på allmän plats inom MTG-kommunerna”. 
 
Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 2013. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tillgänglighetsamordnare Gull-Britt Svensson) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 251 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelsen i Töreboda, förslag driftbudget 2016 med flerårsplan 2017 och 

2018. 
2. Från kommunfullmäktige i Gullspång, dagvattenkostnad för Gullspångs kommun.  

(KF § 108/2015) 
3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, medborgarförslag om att måla nya linjer för par-

keringsplatser utanför skolan Kompassen. Tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa 
medborgarförslaget. 
(KF § 86/2015) 

4. Från kommunstyrelsen, komplettering av medfinansieringsavtal för gc-väg utmed väg 
3005, Allmänna vägen, Otterbäcken. 
(KS § 362/2015) 

5. Från kommunstyrelsen i Töreboda, nya lokaler för Daglig verksamhet - ersättningslokal 
för bildverkstaden.  
(KS § 213/2015) 

6. Från kommunstyrelsen i Töreboda, nya lokaler för daglig verksamhet – tillbyggnad av 
Killingen.  
(Ks § 211/2015) 

7. Från kommunfullmäktige i Gullspång, investeringsbudget 2016. Uppdrag till tekniska 
nämnden att ge förslag på prioriterade investeringar 2016 inom 4 mnkr. 
(KF § 124/2015) 

8. Från kommunfullmäktige i Gullspång, kommunfullmäktiges beställningar 2016. 
(KF § 119/2015) 

9. Verksamhet tekniks yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för Maskinisten 
m.fl. i Gullspång. 

10. Verksamhet tekniks yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för Hertigen 1 
m.fl. i Mariestad. 

11. Från Länsstyrelsen beslut om att ansökan om byggnadsminnesförklaring av Vänershof-
shallen avslås. 

12. Från Länsstyrelsen meddelande om överklagande av Länsstyrelsens beslut om att inte 
byggnadsminnesförklara Vänershofshallen. 

13. Från kommunstyrelsen i Mariestad om kommungemensamma internkontrollpunkter 
2016. 
(Ks § 184/2015) 

14. Från kommunstyrelsen i Mariestad, förlängning av nuvarande fokusområden till och 
med 2016. 
(Ks § 169/2015) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 251 (forts.) 

15. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, igångsättningstillstånd för VA-
sanering av Hertig Karls gata, etapp 2. 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 252 

Uppdrag från arbetsutskottet från verksamhet teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Åtgärdsvalstudie för Allmänna vägen i Otterbäcken 

Verksamhet teknik får i uppdrag att lyfta frågan om möjlighet att genomföra åtgärdsvalstu-
die för Allmänna vägen i Otterbäcken.  
 ______________________________________________________  

Höjning av Va-taxa 

Verksamhet teknik får i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde den 8 september 
ta fram underlag för höjning av Va-taxa i Gullspångs kommun. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 253 

Aktuell information/frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Vattenläcka i Gullspång 

Va-chef Michael Nordin informerar om vattenläcka vid området Kärret i Gullspång.  
 ______________________________________________________  

Marieholmsbron 

Projektledare Johan Bengtsson informerar om de vibrationer som uppkommer på grund av 
tung trafik vid Marieholmsön på Marieholmsbron. 
 ______________________________________________________  

Vänershofshallen 

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om överklagan från Riksantikva-
rieämbetet om överklagat beslut gällande byggnadsminnesförklaring av Vänershofshallen.  
 ______________________________________________________  

Möte med revisorer 

Tekniska nämndens arbetsutskott har ett möte med revisorerna den 13 oktober kl. 14.00. 
 ______________________________________________________  

Brunnsbergs ridanläggning 

Fastighetschef Bo Theorén informerar om pågående projekt kring renovering av Brunns-
bergs ridanläggning.  
 ______________________________________________________  

Drift av va-anläggning vid Sjöängen 

Va-chef Michael Nordin informerar om att Mariestads kommun nu tagit över driften av va-
anläggningen i Sjöängen. 
 ______________________________________________________  

Centralskolan i Töreboda 

Renovering av Centralskolan i Töreboda kommer ev. utföras med parteringupphandling. 
 ______________________________________________________  

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-09-01 
 
Anslagsdatum 2015-09-10 Anslag tas ner 2015-10-02 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


