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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 81 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärenden har tillkommit: 
 

 Igångsättningstillstånd för iordningsställande av bussficka på Nygatan i Mariestad. 
 

 Begäran om ersättning vid byte av vattenmätare fastigheten Hova 4:11 i Gullspångs 
kommun 

 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 82 TN2012/0123 

Ramanalys budget 2013, flerårsplan 2014-2015, Mariestads  
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens upprättade ramanalys med åtgärdsbeskrivning 
för tilldelad budgetram 2013 och förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015, 
till nämnden med följande förslag till tillägg i budget 2013: 
 

 Tillägg 2 miljoner för byggnation av rondell vid Hermansgårdsvägen i Mariestad. 
 

 Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningsekonomerna och verksamhetsansvariga att 
se över nya redovisningsformer av ekonomiärenden som ett tillägg till nuvarande 
mallar för redovisning. Ett exempel är att ekonomiärenden även redovisas i form av 
diagram. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade åtgärdsbeskrivning för tilldelad budget-
ram år 2013 och förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan 2014-2015. Bespa-
ringspaketet är inte medräknat i den redovisade åtgärdsbeskrivningen. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budget-
ram 2013” och investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015, daterat 2012-04-18. 
 
 
 ______________________________________________________  

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 83 TN2012/0079 

Ramanalys budget 2013 flerårsplan 2014-2015, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade ramanalys med konsekvens- 
beskrivning för tilldelad budgetram 2013 och förslag till investeringsbudget 2013 med plan 
2014-2015 och överlämnar den till nämnden. 
 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Anderson redovisade konsekvensbeskrivning för  
budget 2013. 
 
För den skattefinansierade verksamheten redovisades effekter av minskade resurser med  
1,5 % alternativt 3,5 %. Dessutom redovisades verksamhetsförändringar och investerings-
behov för 2013-2015. 
 
Konsekvensbeskrivning för den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) 
redovisades inte. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Konsekvensbeskrivning Budget 2013” 
med bilagor och förvaltningens förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015. 
 
 
 ______________________________________________________  

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 84 TN2012/0124 

Ramanalys budget 2013 flerårsplan 2014-2015, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade ramanalys med konsekvens-
beskrivning för tilldelad budgetram 2013 och förslag till investeringsbudget 2013 med plan 
2014-2015 och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Anderson redovisade konsekvensbeskrivning för  
budget 2013. 
 
För den skattefinansierade verksamheten redovisades konsekvenser för besparing med  
5 % och investeringsbehov för 2013-2015.  
 
Konsekvensbeskrivning för den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) 
redovisades inte. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Konsekvensbeskrivning Budget 2013” 
med bilagor och förvaltningens förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015. 
 
 
 ______________________________________________________  

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 85 TN2012/0125 

Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av 
Förrådsgatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja igångsättnings-
tillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan. Medel tas ur gatu-
avdelningens budget för anpassning av gata. 

Bakgrund 

Förrådsgatan är en bred och rak industrigata där hastigheterna ofta är höga och andelen 
tung trafik är stor. Trafikmiljön utmed gatan är otrygg för oskyddade trafikanter och viktiga 
målpunkter som ungdomsgården Elvärket, Electrolux, Kinnekullehälsan, Metsä-Tissue, 
Kommunförrådet med flera ligger utmed gatan. 
 

Cykelvägen har länge varit en prioriterad åtgärd av de råd som arbetar med ”Säker 

och Trygg kommun”. BRÅ och LOTS har genom de verksamheter som är repre-

senterade i råden, bl. a. Säker och trygg arbetsplats arbetat för förbättringar av tra-

fikmiljön på gatan. Likaså har Trygghetsvandring gjorts tillsammans med ungdo-

mar på Elvärket.  

 

Inför 2012 har Gatuavdelningen ansökt om statsbidrag till Trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i Mariestads kommun och beviljats halva kostnaden från Trafikverket 

med kostnadsfördelning 50/50 för Förrådsgatan. Kostnaden är beräknad till 

1 000 000 kronor varav Trafikverket står för 500 000 kronor. Finansiering finns i 

Gatuavdelningens budget 2012 för anpassningar av gata. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra de-
len av Förrådsgatan”, daterat 2012-04-12. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 86 TN2012/0129 

Igångsättningstillstånd för iordningsställande av bussficka vid  
Nygatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ett enigt arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsätt-
ningstillstånd för iordningsställande av bussficka vid Nygatan i Mariestad. 

Bakgrund 

Arbetsutskottet har 2012-03-13 uppdragit till gatuavdelningen att utreda omprioritering av 
sökta statsbidrag. Istället för att påbörja ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av åter-
stående delar av stationsområdet kunna påbörja projektering och ombyggnation av buss-
ficka utmed Nygatan. 
 
Trafikverket har i beslut inkommit till Tekniska förvaltningen 2012-03-15, beviljat statlig 
medfinansiering till bussfickor på Nygatan med 225 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 87 TN2012/0097 

Revisionsberättelsen för år 2011 – Frågan om anmärkning mot  
tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna ordförandens skrivelse till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

Bakgrund 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2011 riktat anmärkning mot tekniska  
nämnden avseende styrning och kontroll på investeringsprojektens ekonomi och  
genomförande. Med anledning av detta har Kommunfullmäktiges presidium begärt in  
yttrande från tekniska nämnden över kommunrevisionens förslag i anmärkningsfrågan. 
 
Ordföranden har i skrivelse lämnat följande förslag på yttrande: 
 

 Besluta om tätare uppföljningar av investeringsprojekt genom redovisning till  
arbetsutskott av väsentliga avvikelser mot budget i pågående projekt, även  
tidsmässiga avvikelser.  
 

 Tekniska nämnden avser att hantera större avvikelser genom extra inkallade möten 
med arbetsutskottet. Nämnden uppdrar även att till tjänstemännen att redovisa  
totalt förbrukat belopp mot budget för projekt som löper över flera år. 

 

 Tekniska nämnden avser att initiera en öppen dialog med kommunstyrelsen kring de 
projekt som berör nämndens verksamhetsområde och beslutas av Kommunstyrel-
sen. Investeringsprojekt som berör nämndens ansvarsområde ska vara beslutade av 
tekniska nämnden innan igångsättning. 

 

 Tekniska nämnden har konstaterat att kommunens styrprinciper för investeringar 
inte följts och kommer i fortsättningen se till att dessa efterlevs. 

Underlag för beslut 

Ordförandens skrivelse ”Frågan om anmärkning mot tekniska nämnden”, daterat  
2012-04-11. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 88 TN2011/0150 

Begäran om ersättning för skador som uppkommit i samband med 
byte av vattenmätare till fastigheten Hova 4:11 i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet bedömer att varken Mariestads eller Gullspångs kommun är ansva-
rig för den vattenskada som eventuellt kan ha uppkommit på grund av bytet av vat-
tenmätare på fastigheten Hova 4:11 i Gullspångs kommun.  

 

 Arbetsutskottet beviljar inte fastighetsägaren ersättning med 16 691 kronor för  
gjorda utlägg. 

Bakgrund 

Ägaren till fastigheten Hova 4:11 i Gullspångs kommun har i skrivelse till tekniska nämnden 
yrkat ersättning med sammanlagt 16 691 kronor för åtgärder med den egna rörinstallatio-
nen. Som skäl för att tekniska nämnden ska utge ersättning har fastighetsägaren hänvisat till 
att skadorna uppkommit på grund av att mätarbyte (som gjordes 2012-02-23) har utförts på 
felaktigt sätt. 
 
Gullspångs kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggning till vilken fastigheten är 
ansluten. Huvudmannen för en allmän VA-anläggning är ersättningsskyldig för skador som 
orsakats bland annat genom att huvudmannen har åsidosatt någon skyldighet i förhållande 
till fastighetsägaren. Skadeståndsansvaret regleras i 46 § lagen (2006:412) om allmänna  
vattentjänster. 
 
Stadsjurist Rolf Sjöström har i skrivelse daterat 2012-04-16, gjort bedömningen att varken 
Mariestads kommun eller Gullspångs kommun är ansvarig för den vattenskada som eventu-
ellt kan ha uppkommit på grund av bytet av vattenmätare i fastigheten. 
 
Frågor om rätt till skadestånd i VA-förhållanden prövas av Statens VA-nämnd. Fastighets-
ägaren kan vända sig dit om han vill få en rättslig prövning av skadeståndsanspråket. 

Underlag för beslut 

Fastighetsägarens skrivelse gällande ansvarsskada på fastighet, daterat 2012-03-12.  
Stadsjurist Rolf Sjöströms skrivelse ”Begäran om ersättning för skador som uppkommit i 
samband med byte av vattenmätare till fastigheten Hova 4:11 i Gullspångs kommun”. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Henry Nilsson, Skarpskyttegatan 3, 548 31 Hova 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 89       

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Besparingsåtgärder 

Gatuchef Matz Hasselbom informerar om de besparingar som finns i åtgärdspaketet som 
avser Gatuavdelningens verksamheter. Bland annat informerade han om förväntade  
intäkter från installation av nya parkeringsautomater och att avdelningen avvaktar beslut om 
medel för att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av parkdrift. 
 
Ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott. 
 
 
 ______________________________________________________  

 

Uppsägning av nuvarande beredskapsavtal 

Förvaltningen har sagt upp nuvarande beredskapsavtal. 
 
Gatuchef Matz Hasselbom och Avfallschef Annika Kjellkvist redovisade förvaltningens för-
slag till nytt beredskapsavtal. Förslaget har lämnats till de fackliga organisationerna. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
Angående LSS-personals arbetsåtgärder 

Arbetsutskottet uppdrar till gatuchefen att formulera en skrivelse för ansökan om medel för 
att kunna behålla LSS-personals arbetsåtgärder. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 90  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Skrivelse från Töreboda kommun, daterat 2012-02-29. Igångsättningstillstånd för 
ombyggnad av ventilation vid Töreboda reningsverk motsvarande anslag i budget 
2012. TN2011/0025 

2. Skrivelse från Miljö- och byggnadsförvaltningen, daterat 2012-03-16. Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för en toalett samt anläggande av parkeringsplats, lekpark och 
skateboardpark på Gamla Staden 6:1, Mariestads kommun. TN2011/0155 

3. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 38, 2012-03-26. Kvalitetssäk-
ring av beslutsunderlag och beredningsprocess. TN2012/0110 

4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 39, 2012-03-26. Begäran om 
undantag från kommunens regler för miljödiesel i kommunens fordon. 
TN2012/0111 

5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 40, 2012-03-26. Förslag till ny 
taxa för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats. TN2011/0240 

6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 42, 2012-03-26. Entledigande 
och val av ersättare i tekniska nämnden. TN2010/0200 

7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 41, 2012-03-26. Försäljning av 
Torsö skola. TN2012/0112 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 29, 2012-03-26. Kostutred-
ningen. TN2012/0113 

 

 ______________________________________________________  

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-04-18 
 
Anslagsdatum 2012-04-25 Anslag tas ner 2012-05-15 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


