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Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande  
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot  
Johan Jakobsson (S)    tjänstgörande ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Pia Svartén controller §§ 103-108 
Emma Wiik verksamhetsutvecklare §§ 109-110 (på distans) 
Amanda Haglind  VA-chef §§ 111-113 
Eva-Lena Beiron enhetschef §§ 111-113 
Fernando Cruz del Aguila trafikingenjör §§ 114-115 
Simon Ravik gatuchef § 114 
Johan Myhrman teknisk chef  
Ylva Grönlund sekreterare  
 

Justerare Johan Jakobsson 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Anslagsdatum 2022-09-21 Anslaget tas ner 2022-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 102                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
följande tillägg/justering: 

- Ärende 17, uppdrag ges till teknisk chef gällande belyst tillgänglighets-
anpassad cykel- och promenadväg längs Vänerstranden, från Strandgården till 
gamla Ekudden 

- Ärende 17, uppdrag ges till teknisk chef gällande städning av skolgårdar 
Töreboda kommun 

- Ärende 17, uppdrag ges till teknisk chef gällande icke fungerande brunn vid 
undergång järnvägen (stora bron) i Töreboda 

- Ärende 17, uppdrag ges till teknisk chef att fastställa taxa för extra ställplatser 
i hamnen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 103                                                   Dnr 2022/00174  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftsbudget 2022, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2022 
tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +600 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +280 tkr.     

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2022 tertial 2 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 
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Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.           

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-009-14 Driftbudget Mariestad 2022  

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022   

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Anna Blanck) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 104                                                   Dnr 2022/00175  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2022, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2022 tertial 2 för tekniska nämnden, Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 52 187 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2022 
tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.         
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022 

Bilaga uppföljning investeringar 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Investeringsbudget Mariestad 
2022     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Camilla Källerman) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 105                                                   Dnr 2022/00176  

T2 -  Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftsbudget 2022, Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2022 
tertial 2 för tekniska nämnden, Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -1 880 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat - 500 tkr   

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2022 tertial 2 
för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 9 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens MTG 2022 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Driftbudget Töreboda 2022       

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Anna Blanck) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 106                                                   Dnr 2022/00177  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2022, Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2022 tertial 2 för tekniska nämnden, Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 6 037 tkr för tekniska 
nämndens budget.   

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2022 
tertial 2 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.           
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022. 

Bilaga uppföljning investeringar 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Investeringsbudget Töreboda 
2022      

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Camilla Källerman) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 107                                                   Dnr 2022/00178  

T2 -  Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftsbudget 2022, Gullspångs  kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2022 
tertial 2 för tekniska nämnden, Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -1 255 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat - 150 tkr.    

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2022 tertial 2 
för tekniska nämnden i Gullspångs kommun. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.            
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Driftbudget Gullspång 2022     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Anna Blanck) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 108                                                   Dnr 2022/00179  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2022, Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2022 tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 2 540 tkr för tekniska 
nämndens budget.    

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens 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 kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2022 
tertial 2 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.            
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022. 

Bilaga uppföljning investeringar 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Investeringsbudget Gullspång 
2022     

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Controller Pia Svartén) 
(Controller Anna Blanck) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 109                                                   Dnr 2022/00074  

T2 - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen kring hur arbetet fortlöper med de 
aktiviteter som är framtagna i verksamheten som ska resultera i att nämndens mål 
uppfylls under innevarande mandatperiod.  

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att intensifiera målarbetet för att 
nå målen inom nuvarande mandatperiod.   

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem 
mål som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål 
och de fyra andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

- En trygg kommun för alla 

- En kreativ och innovativ kommun 

- En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

- En attraktiv tillväxtkommun 

Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits 
under framtagandet av förslag till mål till att även passa till fullmäktigemålen i 
Töreboda och Gullspång vilket var ett direktiv från MTG-styrgrupp. 

Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara 
utan de mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av 
verksamheten. 

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 
 
Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

• Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla. 
 

Målbeskrivning;  
Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi 
levererar säkra vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de 
verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög 
prioritet.   
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• Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

 
Målbeskrivning;  
Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i 
det dagliga arbetet.  

 
Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 

• Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att 
utveckla vår verksamhet. 

 
Målbeskrivning;  
Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas 
synpunkter. Vi omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka 
”utanför boxen” samt ”i boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen 
och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet 
i hela verksamheten. 

 
Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter 
genomsyras av ett gott bemötande 

• Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 
 

Målbeskrivning;  
Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger 
återkoppling. Vi arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig 
support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och 
utomhusmiljöer.  

 
Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

• Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  
 

Målbeskrivning;  
Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi 
genomför uppdrag enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med 
näringslivet och synliggör infrastruktur för etableringar. Vi gör det tydligt för 
näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga. 

 
Verksamhetens aktiviteter 
Aktiviteterna som verksamheten arbetat fram och jobbar med att genomföra är mätbara 
och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de utgör en indikator för 
måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för nämnden. De redovisas till 
bilagan Tekniska nämnden måluppföljning T1 2022. 
Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut följs status på måluppfyllelsen upp, analyseras 
samt rapporteras till nämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunernas mål och budget 
uppnås.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunerna arbetar med 
miljömässiga aspekter för att nå målen i Agenda 2030.  

Bedömning ur social dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunerna arbetar med 
sociala aspekter för att nå Agenda 2030.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ger uppdrag till 
verksamhet teknik att intensifiera målarbetet för att nå målen inom nuvarande 
mandatperiod.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2022-09-14 

Tekniska nämnden måluppföljning T2 2022       

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 110                                                   Dnr 2022/00026  

T2 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
enligt ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 2022” i samband med 
prognos 2 år 2022. 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att vidta åtgärder för att nå 
beslutade mål där avvikelser föreligger.     

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets-  och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnden ska upprätta en intern kontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i interna kontrollplanen för 2022 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.   

I tertial 2 följs punkt 2, 3, 5, 6 och 7 upp.  

Risk/Kontroll 2022    

 

1. Personal-kompetensbrist/Individuella mål- och utvecklingsplaner 
Följs upp årligen 

2. Underhållsskulden växer/Underhållsplaner för fastigheter 
Följs upp varje tertial 

3. Säkerhet i och runt fastigheter/Brandskyddspolicyn följs 
Följs upp varje tertial 

4. Klimatpåverkan/Klimatanpassningsplanen   
Följs upp årligen 

5. Lagen om offentlig upphandling/Avtalstrohet 
Följs upp varje tertial 

6. Lagen om offentlig upphandling/Direktupphandlingar 
Följs upp varje tertial 

7. Hyresavtal/Avtal i Xpand 
Delår/Årsbokslut 

 

Verksamhetsutvecklare redovisar ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 
2022” på sammanträdet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Internkontroll är viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Vid en god 
internkontroll uppnås god verksamhetsnytta.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

En god internkontroll säkerställer leveransen av tjänster till våra invånare.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ger uppdrag till 
verksamhet teknik att vidta åtgärder för att nå beslutade mål där avvikelser föreligger.    

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-12 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2022-09-09 

Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 2022     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 111                                                   Dnr 2022/00312  

Bedömning av enskild vattentäkt på fastigheten Leksberg 3:8 i 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge fastigheten Leksberg 3:8 dispens från att ansluta till 
det allmänna dricksvattennätet i det kommunala verksamhetsområdet för de 
allmänna vattentjänsterna dricksvatten och spillvattenavlopp.   

Bakgrund 

Fastigheten Leksberg 3:8 ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för 
vattentjänsterna vatten och spillvatten. Fastighetsägaren har inkommit med en 
begäran om att undantas från att omfattas av krav på anslutning till det kommunala 
dricksvattennätet. Fastigheten försörjs idag via en enskild vattentäkt.  

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2018-10-16, Tn § 192, ska bedömning av om 
en fastighets behov av vattenförsörjning lämpligen kan ordnas genom enskild 
anläggning, bedömas efter om vattnet uppfyller en sådan kvalitet som 
Livsmedelsverket rekommenderar.  

Analyser av vattenprov från fastigheten Leksberg 3:8 visar att vattnet uppfyller en 
sådan kvalitet idag. Enligt fastighetsägaren är dricksvattnet ofiltrerat och brunnen 
uppskattas kunna ge en årlig kapacitet på 5000-7000 kubikmeter dricksvatten. 
Tekniska förvaltningens bedömning är att det i dagsläget är möjligt att undanta 
fastigheten från krav på att ansluta till kommunal servis för dricksvatten. 
Fastighetsägaren undantas då även från att betala anläggningsavgift för VA-tjänsten 
dricksvatten.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslut i enlighet med förslag till beslut skulle innebära att fastighetsägaren befrias 
från den del av anläggningsavgiften som avser dricksvatten.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan.  

Bedömning ur social dimension 

Om det i framtiden skulle uppstå ett behov av kommunalt dricksvatten kan 
fastighetsägaren vid den tidpunkten yrka på att få en anslutning till kommunens nät. 
Anläggningsavgift erläggs då enligt den vid den tidpunkten gällande VA-taxan.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2022-08-09, Bedömning av 
enskild vattentäkt på fastigheten Leksberg 3:8 i Mariestads kommun 

Livsmedelverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Provrapport vattenanalys Leksberg 3:8     

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef  Eva-Lena Beiron) 
(Abonnentansvarig VA Sandra Schödin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 112                                                   Dnr 2022/00149  

Omdisponering investeringsmedel 2022 VA Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 100 tkr till projekt Ny avloppshantering 
Moholm. Finansiering sker genom 2022 års VA-investeringsram.   

Bakgrund 

År 2022 har tekniska nämnden tilldelats 15 500 tkr i VA-investeringsram där 11 500 
tkr avsätts för att kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar i 
enlighet med de mål som anges i VA-plan 2020-2030. 4 000 tkr avsätts för VA-
investeringar i det nya exploateringsområdet Lerlyckan. 

Verksamhet teknik föreslår en tilldelning av investeringsmedel om 100 tkr för 
projektering av Ny avloppshantering Moholm. I dagsläget lagras avloppsvatten från 
Moholms samhälle i en fördröjning i Moholm och pumpas sedan vidare till Tidans 
avloppsreningsverk i Skövde kommun. Där renas avloppsvattnet innan det släpps ut i 
naturen. Töreboda kommuns anläggning för mellanlagring av avloppsvatten behöver 
byggas om och bytas ut mot ett lokalt reningsverk i Moholm, vilket även anges i VA-
plan 2020-2030. Tekniska förvaltningen önskar genomföra projektering av ny 
avloppslösning i Moholm för att sedan, under 2023, begära tilldelning av 
investeringsmedel, och igångsättningstillstånd för anläggande av nytt reningsverk. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att förnya kommunens anläggningar så att de upprätthåller den standard som 
myndigheten kräver är nödvändigt för att inte riskera vite. Att bygga ett lokalt 
avloppsreningsverk har bedömts som den mest kostnadseffektiva metoden för att 
tillse tillfredsställande rening av avloppsvattnet från Moholm även i framtiden. 
Investeringskostnaderna ryms inom tilldelad VA-investeringsram 2022.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra 
vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Investering i VA-verksamheten för att säkerställa fortsatt god leverns av VA-tjänster 
är positivt ur social dimension och säkerställer att medborgarna får den service som 
de har rätt till.   

      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 24 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Omdisponering 
investeringsmedel 2022 VA Töreboda 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram     

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Eva-Lena Beiron) 
(Projektledare VA Fredrik Wallin) 
(Controller Camilla Källerman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113                                                   Dnr 2020/00459  

VA-byggnation Hindsberg, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget förslag till 
beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
27 september 2022 lämna förslag till finansiering av projekt VA Hindsberg.   

Bakgrund 

VA-plan 2020-2030 är antagen av kommunfullmäktige i Mariestads kommun (Kf § 
26/20) och anger att området Hindsberg, med 32 fastigheter, ska anslutas till de 
kommunala VA-tjänsterna vatten och spillvatten under år 2022. Kommunfullmäktige 
i Mariestads kommun har upprättat verksamhetsområde för de allmänna 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för aktuellt område. (Kf § 77/20) Inom 
verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att förse fastigheter med de 
kommunala vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Tekniska nämnden fick i 
december 2020 information om att verksamheten var hårt belastad och inte skulle 
hinna genomföra förstudie under 2021 vilket i sin tur skulle innebära att projektet 
riskerade att inte bli färdigställt under 2022.  

Tekniska nämnden har tilldelat projektet 300 tkr för att genomföra förstudie som 
resulterat i bygghandling och kalkyl för genomförande 2022-2023.  

Framtagen kalkyl anger att anläggandet av ledningsnät med anordningar till området 
kan genomföras till en kostnad av 13 500 tkr. Projektet har intäkter i form av VA-
anläggningsavgifter om totalt 5 200 tkr exklusive moms. Totalt sett behöver projektet 
därför tilldelas 13 500 tkr – 5 200 tkr= 8 300 tkr. Behovet av investeringsmedel 
fördelas över två år, 3 700 tkr år 2022 och 4 600 tkr år 2023. År 2023 finns det 3 700 
tkr i investeringsmedel för Nyanslutningar avsedda för detta projekt. I förslag till 
investeringsbudget för 2023 finns 3 000 tkr för Nyanslutningar. Förslaget till budget 
för 2023 grundar sig på en tidigare uppskattning av kostnaderna för projektet och 
dessa medel är alltså inte tillräckliga enligt den nyligen upprättade kalkylen. 
Finansieringen för år 2023 föreslås därför lösas genom delvis finansiering genom 
investeringsram för VA och delvis genom tilldelade medel för Nyanslutningar. Dessa 
medel söks ut tekniska nämnden efter att budgeten för 2023 är beslutad.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Projektet finansieras av VA-kollektivet som belastas av ökade kapitalkostnader. 
Projektet innebär även ökade intäkter till VA-kollektivet i form av 
förbrukningsavgifter.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Syftet med att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten- och spillvattennät är att 
minska den negativa miljöpåverkan som i dagsläget finns från de enskilda avloppen i 
området och samtidigt säkerställs hälsosamt dricksvatten till fastigheterna. 

Bedömning ur social dimension 

Om området försörjs med kommunalt VA ska det bidra med säkrare VA-hantering 
framöver vilket även bidrar till ökade möjligheter för utveckling i anslutning till 
ledningsdragningen.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare 
till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut. Vidare yrkar Eriksson (KD) att 
arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
27 september lämna förslag till finansiering av projekt VA Hindsberg.    

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp egna ändringsyrkande till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2022-09-05 

VA-plan 2020-2030 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020 

Beslut-Kf-§ 77 2020 Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen 2020    

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114                                                   Dnr 2022/00222  

Justering av den lokala trafikföreskriften 1493 2014:00037, 
genomfartsförbud Västra Grevilligatan 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskriften 1493 2014:00037 om 
genomfartförbud på Västra Grevilligatan i Mariestad.  

Tekniska nämnden beslutar vidare att anta lokal trafikföreskrift 1493 2022:00024 för 
att reglera och justera trafiksituationen med genomfartsförbud på Västra 
Grevilligatan i Mariestad enligt bilaga 1493 2022:00024.    

Bakgrund 

Västra Grevilligatan är en gata i centrala Mariestad som går mellan Blombackagatan 
och Aspetorpsgatan/Ängbytesgatan. Västra Grevilligatan är en del av stadsdelen Nya 
Staden, för övrigt en standard villagata med cirka 7,5 meter körbanebredd och 
gångbanor på båda sidor.  

Ett beslut av tekniska nämnden (Tn 2014/462) från 2014 ledde till att förbjuda 
genomfartstrafiken på en del av Västra Grevillegatan. Den berörda sträckan med 
genomfartsförbud är cirka 120 meter raksträcka och ligger som mellanlänk mellan 
ovannämnda gatorna. 

Konsekvensen med genomfartsförbudet på en del av Västra Grevilligatan, ur ett 
helhetsperspektiv på trafiken i stadsdelen Nya Staden, gjorde att man reglerade bort 
all trafik utom behörig trafik till och från nio fastigheter som ligger utmed Västra 
Grevilligatan där genomfartsförbud råder. Beslutet som togs år 2014 var motiverat 
efter synpunkter från boende på störande trafik och att gatan användes som genväg.  

När beslutet togs 2014 var trafiken till och från Mariaskolan tidvis intensiv på gatan. 
Någon skolverksamhet finns inte idag. En ny trafikmätning har gjorts på Västra 
Grevilligatan i år och visar att trafikmängden är 138 fordon/dygn och 
medelhastigheten 30 km/tim (Trafikmätningen utfördes av NTF under tidsperioden 
20-26 april 2022) 

I samband med upphävandet av den lokala trafikföreskriften 1493 2014:00037 
föreslår teknisk förvaltning en ny lokal trafikföreskrift för att reglera trafiksituationen 
på Västra Grevilligatan utifrån dagens förutsättningar för trafik i stadsdelen Nya 
staden.  

Den nya regleringen, som i själva verket innebär ett partiellt genomfartsförbud på 
Västra Grevilligatan, skulle göra att sträckan blir tillgänglig för att förbinda länkarna 
Aspetorpgatan, Ängbytesgatan och även Borgmästaregatan med Blombackagatan 
men inte tvärtom.  

Med anledning av ovanstående och för att reglera trafik till en mer anpassad 
trafiksituation i stadsdelen Nya Staden i Mariestad (Aspetorpsgatan, Ängbytesgatan, 
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Borgmästaregatan och Västra Grevilligatan) behöver den lokala trafikföreskriften 
1493 2014:00037 upphävas och ny lokal trafikföreskrift 1493 2022:00024 antas 
istället.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Den nya trafiksituationen inom stadsdelen Nya Staden möjliggör att östra och västra 
Mariestad förbinds genom att Västra Grevilligatan öppnas för behörig trafik sett som 
en genare och laglig länk/gata för de som direkt berörs inom stadsdelen Nya Staden.   

Förslaget med den nya trafiksituationen skulle tillåta att boende i samma villaområde 
får åka i båda färdriktningar via Västra Grevilligatan utan att ta en onödig omväg. 

Bedömning ur social dimension 

Förslaget med den nya lokala trafikföreskriften inom stadsdelen Nya Staden 
motiveras utifrån grundprincipen att en kommunalgata är en allmän plats som borde 
vara alltid tillgänglig för allmänheten och inte trafiksäkerheten äventyras.           

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-09-01. 

Förslag om lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Västra 
Grevilligatan (1493 2022:00024), i Mariestad.  

Yttrandet från Polisregion Väst LPO Ö Skaraborg (Diarienr A321.520/2022). 

Infobrev skickat till berörda boende om den nya trafiksituationen inom stadsdelen 
Nya staden. 

Kartbild över förslaget ny trafiksituation inom stadsdelen Nya Staden i Mariestad.     

 

 

Expedierats till: 
(Trafikingenjör Fernando Cruz delAguila) 
(Gatuchef Simon Ravik) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 29 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 115                                                   Dnr 2022/00328  

Ny hastighetsbegränsning på Gärdesgatan vid Skrivarens 
förskola i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 15 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att sänka bashastigheten till 30 km/tim på en 
del av Gärdesgatan och Marieholmsvägen vid Skrivarens förskola i Mariestad enligt 
lokal trafikföreskrift 1493 2022:00029.   

Bakgrund 

Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet antagen av kommunfullmäktige 2018 
stödjer det trafiksäkerhetsarbete för ökad trafiksäkerhet i MTG-kommunerna. 
Förslaget att sänka bashastigheten till 30 km/tim är i linje med 
trafiksäkerhetsstrategin att reglera hastigheter vid alla skolor och förskolor som ligger 
i direkt eller nära anslutning till bilvägar. 

Hastighetsbegränsningarna ska vara 30 km/tim vid skolor och 30 km/tim vardagar 
7-17 vid förskolor. Idag råder bashastigheten 50 km/tim på delen av Gärdesvägen 
och Marieholmsvägen i anslutning till Skrivarens förskola.  

Efter samråd med biträdande rektor av Skrivarens förskola justeras tidsangivelsen 
gällande 30 km/tim till vardagar 7-18 istället. 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om lokala 
trafikföreskrifter 1493 2022:00029. De har meddelat att de inte har något att erinra 
mot bilagt förslag till lokala trafikföreskrifter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Teknisk förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Hastighet är direkt kopplad till vägbuller. Lägre hastigheter innebär också mindre 
buller vilket påverkar närmiljö positivt både vid förskolan och för boende i 
anslutning till åtgärden.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 30 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bedömning ur social dimension 

För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastigheten 
avgörande. En minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan undvikas och 
dels att skadeföljden blir mindre allvarlig (Trafiksäkerhetsprogram sid. 6 om 
hastighetens betydelse)       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-09-01. 

Förslag om lokala trafikföreskrifter om hastighet på Södra vägen (1493 2022:00029), i 
Mariestad.  

Yttrandet från Polisregion Väst LPO Ö Skaraborg (Diarienr A458.761/2022). 

Karta     

 

 

Expedierats till: 
(Trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila) 
(Rektor Susanne Bohm) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 31 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116                                                   Dnr 2022/00069  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisning av upprättad uppdragslista 
för september 2022.   

Bakgrund 

Teknisk chef redovisar under sammanträdet uppdragslistan i Teams innehållande de 
uppdrag som är riktade till tekniska nämnden och verksamhet teknik för tekniska 
nämndens arbetsutskott.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-12 

Uppdragslista för verksamhet teknik september 2022     

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 32 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 117                                                   Dnr 2022/00003  

Handlingar att anmäla 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.     

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.   

Töreboda 

KF § 53 2022 Investeringsbudget för Töreboda kommun år 2023 med plan för åren 2024-
2027 

KF § 56/22 Strategi för Agenda 2030 i Töreboda kommun 

KF § 76 Justering av VA-taxa Töreboda 2023 

Gullspång 

Kf § 95 2022 Gullspång Investeringsbudget 2023 

Kf § 99/22 Gullspång Justering av VA-avgifter 2023 

KS-§ 229 2022 Gullspång, Uppdrag att redovisa synpunkter, fel och förslag från 
allmänheten i Gullspång till kommunstyrelsen 

     

      

      

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 33 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 118                                                   Dnr 2022/00005  

Uppdrag till tekniske chefen 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Det ges följande uppdrag till tekniske chefen på dagens sammanträde.       

Belyst tillgänglighetsanpassad cykel- och promenadväg längs Vänerstranden, från 
Strandgården till gamla Ekudden 

Nils Farken (S) frågar (på uppdrag från kommuninvånare) om status gällande ärende 
Tn 2017/222 och vad som åtgärdats sedan beslut hösten 2018. Teknisk chef 
återkopplar i ärendet på tekniska nämndens sammanträde den 27 september 2022.  

Städning av skolgårdar Töreboda kommun 

Jan Erik Sandegren (M) ger teknisk chef i uppdrag att undersöka vems uppdrag det är 
att städa skolgårdar i Töreboda kommun.  

Brunn vid undergång järnvägen (stora bron) i Töreboda 

Jan Erik Sandegren (M) ger teknisk chef i uppdrag att undersöka en icke fungerande 
brunn vid undergång under järnvägen (stora bron) i Töreboda. Vägen vid 
undergången fylls av vatten.  

Fastställa taxa för extra ställplatser i hamnen i Mariestad 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) ger teknisk chef i uppdrag att se över och 
införa en taxa för extra ställplatser i hamnen i Mariestad. Teknisk chef får även i 
uppdrag att undersöka möjligheten till vägbom vid infart till extra ställplatser. Taxan 
ska införas till kommande säsong 2023.  

      

      

      

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 34 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 119                                                   Dnr 2022/00004  

Aktuell information 2022 
  

Båtkranen hamnen , Mariestads kommun 

Nils Farken (S) frågar teknisk chef om status för utbyte at båtkranen i hamnen Mariestad. 
Teknisk chef informerar om att plan finns att byta ut kranen under säsong 2023.  

Hastighetsbegränsning Ullervad tätort 

Nils Farken (S) frågar trafikingenjör om möjlighet till hastighetsbegränsning i hela Ullervad 
tätort.  

Trafikingenjör redovisar de förutsättningar som gäller för området Ullervad tätort och 
informerar om ett pågående pilotprojekt för hastighetsbegränsning i bland annat Ullervad 
tätort.  

Teknisk chef informerar 

Teknisk chef informerar arbetsutskottet om följande: 

- Redovisar hur sommaren inom verksamhet teknik har varit (Törebodafestivalen, 
stormen etc) 

- Informerar om introduktion och rekrytering av nya medarbetare 

- Genomförd nödvattenövning 

- KOMMEK (mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i 
kommuner och regioner) i Malmö 

- Rekrytering för VA-chef och tillförordnad chef 

- Tillförordnad chef för fastighetsavdelningen  

- Planerar ledarsamling i september för chefer inom verksamhet teknik, om attityder 
och kultur 

- Energioptimering 

- Pilot med gräsklippare under våren 2023 

- Personalomsättning 
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