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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hemön, stadshuset i Mariestad, kl 14:00-18.00 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) Ordförande 

Erland  Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Nils Farken (S) Ledamot 
Johan Jacobsson (S) Ledamot 

 

Övriga deltagare Michael Nordin Teknisk chef 
Simon Ravik Avd.chef/ driftschef § 226 
Amanda Haglind Enhetschef VA-avdelningen §§ 227-230 
Hans Björkblom Fastighetschef § 231 
Hanna Lamberg Gatuchef §§ 232-240 
Elisabeth Westberg Controller §§ 241-246 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Nils Farken 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet i stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 225-254 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-12-10 

Anslagsdatum 2019-12-17 Anslaget tas ner 2020-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 225                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning 
.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226                                                   Dnr 2019/00325  

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Mariestad 
2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 3 100 tkr från 2020 års investeringsram för 
förnyelse av ledningsnät (projekt 1780) till projektet VA-sanering Annedalsgatan.  

Bakgrund 

Annedalsgatans spilledning är en av de sträckor vi får underhållsspola med täta 
intervall. Ledningarna är anfrätta och brunnarna har deformerade vallningar. Sträckan 
Strandvägen och ner till vägen viker av har en bra profil vilket gör att vi relinar den 
(reliningen är inte med i kostnaden utan hålls utanför projektet). Övrig sträckning 
byter vi ut den och samtliga brunnar. 

Vattenledningsnätet består här till största delen av gjutjärn med galvserviser till 38 
fastigheter. Den behöver bytas hela sträckningen. I vägen har man strypt ner 
vattenledningen från 160 mm till 100 mm (ologiskt då den fortsätter och matar 
många områden ytterligare). Vi bygger därför bort strypningen. 

Dagvattenledningarna är i bra skick och byts inte men en fastighet saknar 
dagvattenanslutning så där gör vi en. 

Alla serviser byts i samband med saneringen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät VA Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-11-29, VA-sanering Annedalsgatan Mariestad.  
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Controller Elisabeth Westberg)  
(Enhetschef Simon Ravik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227                                                   Dnr 2019/00264  

Återremiss - Riktlinjer för VA-lån 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång att anta Riktlinjer för VA-lån.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har de senare åren byggt ut kommunala VA-tjänster till nya 
områden i enlighet med kommunens VA-plan. När kommunen beslutat om 
verksamhetsområde, byggt ut de kommunala VA-tjänsterna och meddelat 
fastighetsägarna vart de kan ansluta sig till det kommunala systemet uppstår det en 
betalningsskyldighet. Fastighetsägaren blir skyldig att betala en anläggningsavgift till 
kommunen, en kostnad som i vissa fall kan vara betungande för den 
betalningsskyldige. Enligt §36 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall 
kommunen erbjuda delbetalning av anläggningsavgiften på upp till tio år under vissa 
förutsättningar för att underlätta för den betalningsskyldige.  
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet  2019-10-22 (TN § 179/19) där man föreslog 
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta Riktlinjer VA-lån. 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelserna i Töreboda och Gullspång för 
förtydligande av när villkoren känns betungande. 

Verksamhet teknik har gjort följande ändringar: 

 Tagit bort texten om att taxeringsvärdet skulle ha en inverkan på om avgiften var 
betungande eller ej. 

 Redaktionella ändringar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-12-03, Återremiss - Riktlinjer för VA-lån 
 
Riktlinjer för VA-lån 
 
Gullspång Ks § 167/19 
 
Töreboda Ks § 333/19 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Enhetschef Amanda Haglind, Kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228                                                   Dnr 2018/00604  

Inskränkande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster Guntorp 1:56 i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att inte ytterligare inskränka verksamhetsområdet för 
allmänna vattentjänster så att det inte omfattar Guntorp 1:56. Guntorp 1:56 ska 
fortsatt omfattas av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen för 
vattentjänsten spillvatten.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat om verksamhetsområde för 
de allmänna vattentjänsterna vatten och spillvatten i Moviken, där Guntorp 1:56 är 
en av fastigheterna. Fastighetsägaren har meddelat att det inte finns intresse att ingå i 
verksamhetsområdet och inkommit med en överklagan, se underlag.  

Lagen om allmänna vattentjänster gör gällande att en fastighet kan undantas från 
verksamhetsområdet för en eller flera vattentjänster ”§9 Om det inom verksamhetsområdet 
finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang 
som avses i 6§, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller 
bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller 
bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda 
anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.” 

I rättspraxis har det visat sig svårt att motivera att omhändertagandet av spillvatten 
lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljön när det finns en kommunal lösning i området. Detta 
gäller traditionella infiltrationslösningar samt lösningar där spillvatten samlas i en 
sluten tank, vilket är den lösning som idag finns på aktuell fastighet. Inskränkande 
enligt 9§ Lagen om allmänna vattentjänster har därför visats sig mer tillämpbart för 
dricksvattentjänsten. Tekniska nämnden har tidigare (Tn §27 2019-02-20) fattat 
beslut att undanta Guntorp 1:56 från att omfattas av det kommunala 
verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten vatten.   

Kommunen har ansvar att agera efter de lagar och regler som gäller i dagsläget och 
kan inte fatta beslut utifrån eventuella, ännu ej beslutade, lagförändringar. Därför 
grundar sig verksamhet tekniks bedömning i nu gällande lagstiftning, Lag 2006:412 
om allmänna vattentjänster. Utifrån denna ska kommunen upprätta 
verksamhetsområde för vattentjänsten spillvatten utifrån en större bebyggelses 
samlade behov samt enbart i de fall där en kommunal spillvattenanläggning är den 
lämpligaste lösningen för att lösa spillvattenfrågan för området i sin helhet. Detta 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.  
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Det är inte ovanligt att verksamhetsområde upprättas i områden där en eller flera 
fastigheter är försedda med fungerande enskild spillvattenanläggning. I Moviken är 
bedömningen att det krävs en gemensam anläggning för att lösa 
spillvattenhanteringen. Området, om 30 fastigheter, ligger vid Vänerns strand med 
badstrand i direkt närhet till bebyggelsen och flera fastigheter i Moviken har problem 
med dricksvattenbrunnar som är förorenade med bakterier som indikerar fekal 
påverkan.  

När fastigheter ligger samlat är det stor risk att det samlade utsläppet skadar miljön 
och är en risk för människors hälsa även om utsläpp från en enskild fastighet i 
området i sig inte utgör ett hot för människors hälsa eller miljön. Verksamhetens 
bedömning är inte att spillvattenfrågan lämpligen kan lösas genom enskild anläggning 
på fastigheten Guntorp 1:56 och att beslut inte bör fattas om inskränkning av 
verksamhetsområdet. Det åligger inte kommunen att bevisa att den enskilda 
fastighetens system är skadligt för människors hälsa eller miljön 

Underlag för beslut 

Överklagan kommunala vattentjänster Guntorp 1:56 
 
Motion till riksdagen 2019.20 78 
 
Motion till riksdagen 2019/20:656 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Fastighetsägare Guntorp 1:56) 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 229                                                   Dnr 2019/00061  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 350 tkr av 2019 års VA-investeringsram 
för anläggningar ovan mark till projekt ”Skyltning Haboskogens och Slättes 
vattenskyddsområde”.  

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i investeringsram för VA-
anläggningar ovan mark och förnyelse av ledningsnät för att kunna hålla en 
förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-planen. Hittills har 6 110 tkr 
omdisponerats till  förnyelse av ledningsnätet och 3 400 tkr omdisponerats till 
investeringsprojekt för anläggningar ovan mark. Verksamhet teknik föreslår tekniska 
nämnden att tilldela medel till projektet ”Skyltning Haboskogens och Slättes 
vattenskyddsområde”. Vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter fastställdes 2019-06-17 och kommunen har ansvar att skylta upp 
området utifrån de nya gränserna för vattenskyddsområdets utbredning. Kostnaden 
för skyltning uppskattas till 350 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind 2019-11-27, 
Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Töreboda 2019    
 
Omdisponering av medel från investeringsramar år 2019 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 230                                                   Dnr 2019/00060  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 4 800 tkr till projektet 96047 ”VA-
verksamhetsområde Askevik Gullspång” från 2019 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. Av dessa har 2 610 tkr omdisponerats till investeringsprojekt för VA-
anläggningar ovan mark samt 2 750 tkr till förnyelse av ledningsnät. Från 2018 till 
2019 års investeringsram ombudgeterades 2 300 tkr för delfinansiering av nytt 
verksamhetsområde Askevik i Gullspångs kommun.  

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har beslutat att upprätta 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik. Enligt beslutet ska 
projektet finansieras genom befintlig ram för VA-kollektivet. Ombyggnationen har 
projekterats och byggnationen kommer att slutföras under 2020. Den totala 
kostnaden för projektet beräknas till 4 800 tkr varför verksamhet teknik föreslår 
tekniska nämnden att omdisponera 4 800 tkr till projekt 96047 VA-
verksamhetsområde Askevik Gullspång.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglin och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019 

Beslut upprättande av verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
Askevik, Gullspångs kommun 2018-12-10 KF § 187 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 231                                                   Dnr 2015/00541  

Information - Ny organisation för vaktmästare 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen men poängterar att genomförandet av 
gemensam vaktmästarorganisation ska vara genomförd senast år 2021.  

Bakgrund 

I dagsläget råder oklarheter kring vart verksamhetsvaktmästare bäst har sin 
organisationstillhörighet. I Töreboda och Gullspångs kommun är stora delar av 
typiska vaktmästeritjänster organiserade under Tekniska nämnden. I Mariestad är 
tjänsterna organiserade under respektive sektor/verksamhet. I Töreboda har det 
politiskt väckts frågor om att flytta ut vaktmästeritjänsterna i verksamheterna och i 
Mariestad är snarare inriktningen att organisera tjänsterna under tekniska nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunledningen i Mariestad har bedömt att det finns en besparingspotential 
genom att skapa ett tydligare köp/sälj förhållande för denna typ av tjänster. Teknisk 
chef har uppdraget i kommunledningen att utreda frågan och beskriva en modell för 
att åstadkomma en ekonomisk besparing för kommunen totalt som börjar få effekt 
2020 enligt beslutat reformpaket. Tekniska nämndens förväntningar är att skapa en 
enhetlig modell inom MTG. 

Dagens vaktmästarorganisation behöver förändras men att göra en 
organisationsförändring idag som innebär intag av fler tjänster nu hemmahörande i 
annan verksamhet är osäkert. Omorganisationen som genomförts i Mariestad för 
skolvaktmästarna 2018-2019, är intressant och verkar vara lyckad.  
Rekommendationen är att låta den sätta sig och eventuellt lära av den. Vidare 
rekommenderas att göra en gemensam organisation tidigast 2021, med fastighet som 
organisationstillhörighet. Nuvarande organisation behöver få mer ordning och reda i 
det som görs. Likställa och tydliggöra arbetssätt, t.ex. felanmälan och se över 
gränsdragningar. Det behöver införas tidsrapportering för att mer få koll på var och 
vad som utförs. Struktur skapar förutsättningar för ett köp/sälj förhållande. Men för 
att lyckas behövs mycket arbete läggas på kulturen i vår organisation, många 
gemensamma möten som tar oss närmare varandra och skapar samsyn. En lyckad 
organisationsförändring med tydlig struktur och en förändrad kultur kommer att leda 
till att fler vill nyttja våra tjänster. Idag vill verksamheten inte gärna släppa sina 
vaktmästare till Tekniska.  

Parallellt med utredningen kring vaktmästarorganisationen pågår en utredning kring 
omorganisering av fastighetsavdelningen med samma motiv och syfte som 
vaktmästarutredningen.  
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Genomförandet av organisationsförändring inom fastighetsavdelningen bedöms 
kunna genomföras under 2020 vilket till del kommer innefatta även 
vaktmästarorganisationen. 
 
Dessa två ärenden har flera gemensamma beröringspunkter och rekommendationen 
är att Fastighetsavdelningens förändring genomförs inledningsvis och därefter 
hanteras vaktmästarorganisationen.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar på att genomförandet av 
gemensam vaktmästarorganisation ska vara genomförd senast år 2021. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) finner att tekniska nämnden arbetsutskott 
beslutar enligt eget tilläggsyrkande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och 
verksamhetsutvecklare Emma Wiik 2019-12-04, Ny organisation inom 
fastighetsavdelningen MTG 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 232                                                   Dnr 2019/00280  

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.  

Bakgrund 

Henrik Hård på Vinkelgatan 9 i Mariestad har lämnat ett medborgarförslag i vilken 
han föreslår följande trafikförbättrande åtgärder runt Vinkelgatans park och 
parkering: 

 Inför parkeringsförbud utmed Solhemsvägen vid Grangärdets skola, 
Rådmannens och Vinkelgatans park. 

 Skapa nya parkeringsplatser för de boende på Rådmannen genom att förstora 
befintlig parkering i Vinkelgatans park. 

 Gestalta om parkens södra ände med klippta grönytor och låga träd för att 
kompensera de grönytor som försvinner för parkeringen. Gör parkens södra 
ände tillgänglig och skapa utrymme för rekreation. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning 
och beslut.  

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget och kan hålla med om att 
trafiksituationen runt skolan vissa tider kan vara intensiv. Inom skolans fastighet 
finns personalparkering och även Vinkelgatans parkering finns tillgänglig. Utmed 
Solhemsvägen finns en tidsbegränsad parkeringsficka på östra sidan för 
lämna/hämta. På västra sidan av Solhemsvägen är parkering tillåten max 24 timmar 
och de flesta som står där är boende i fastigheten Rådmannen (Riksbyggen). 
Kommunen ska reglera trafiken och vid behov kan man behöva införa 
parkeringsförbud för framkomligheten på gatorna.  

Däremot har kommunen ingen skyldighet att bistå med parkering för boende. Det 
ska lösas inom fastigheten.  

Den parkering som finns idag på fastigheten Grangärdet 1:1, Vinkelgatans park, 
ligger är område planlagt som park/plantering enligt detaljplanen. Det innebär att 
utöka den befintliga parkeringen skulle strida mot gällande detaljplan.  

Enligt den skötselplan som kommunens grönområden hanteras utifrån är den södra 
delen av parken är en så kallad slaghacksyta med skötselnivå medel vilket innebär att 
gräset klipps 1 ggr/år. Den norra delen av parken är så kallad bruksgräsmatta och 
klipps regelbundet under säsongen.  
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Med anledning av ovanstående föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget 
avslås.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park i 
Mariestad 

Kf § 60/19 

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park i Mariestad 
 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Förslagsställare Henrik Hård) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 233                                                   Dnr 2019/00281  

Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe över 
Mariagatan vid seniorboendet Alen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad 

Bakgrund 

Yngve Erngren har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om ett 
övergångsställe på Mariagatan vid busshållplatsen vid Björkgården. I sitt förslag 
beskriver han problem med att ta sig över Mariagatan från Björkgården till 
busshållplatsen på andra sidan. För att ta sig dit idag måste man gå bort till 
Blombackagatan för att först korsa den sedan över Mariagatan och sen korsa 
Blombackagatan igen. Det är besvärligt för de som går med rollatorer och innebär 
många lyft över kantstenar. 
 
Mariagatan är en genomfartsgata mellan Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen med 
relativt hög trafikmängd och även en del tung trafik. När man byggde ut Björkgården 
anlades en gångväg ut mot Mariagatan till busshållplatsen för att skapa tillgänglighet. 
Om man däremot ska ta bussen från andra sidan gatan blir det en omväg för de som 
har svårt att gå eller måste använda rollator. Vägen dit saknar tillgänglighets-
anpassning och innebär många lyft över kantstenar.  
 
Verksamhet teknik föreslår att ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe med 
mittrefug anläggs på nordöstra sidan om korsningen med Blombackagatan strax 
söder om busshållplatsen. Samtidigt förslås övergångstället kompletteras med så 
kallade busskuddar för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard. I samband med detta 
tas även det befintliga övergångsstället och refugen på sydvästra sidan av Mariagatan 
vid korsningen Blombackagatan bort då det är i dåligt skick och saknar 
tillgänglighetsanpassning.  
 
Åtgärden planeras in i budget till år 2020 för genomförande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27,  Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe över 
Mariagatan vid seniorboendet Alen i Mariestad  
 
Ks § 60/19 
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Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe över Mariagatan vid 
seniorboendet Alen i Mariestad 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad)  
(Förslagsställare Yngve Erngren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 234                                                   Dnr 2019/00126  

Förslag på placering av offentliga cykelpumpar samt 
kostnadskalkyl för inköp, installation och drift 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ställer sig bakom upprättat förslag till platser att placera offentliga 
cykelpumpar. Tekniska nämnden konstaterar att verksamheten även ska arbeta för att 
tillsammans med lokala aktörer i Sjötorp och Lyrestad skapa möjligheter att etablera 
cykelpumpar även där.  
 
Tekniska nämnden föreslår att offentliga cykelpumpar sätts ut enligt verksamhet 
tekniks förslag och att kostnaderna för pumparna (inköp, montering och drift). 
 
Inköp och montering finansieras genom omdisponering från gatuavdelningens 
investeringsram för år 2020. Driftkostnaderna finansieras inom befintlig driftbudget.  

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september tillstyrktes en tidigare 
motion gällande offentliga cykelpumpar i Mariestads kommun. Samtidigt fick 
tekniska nämnden i uppdrag att upprätta ett förslag över lämpliga platser för 
placering av offentliga cykelpumpar där även kransorterna omfattas. Förslaget ska 
även innehålla en tillhörande kostnadskalkyl för inköp, installation och drift av 
pumparna. Tekniska nämnden uppmanas att undersöka möjligheten till samarbete 
med lokala näringsidkare för att via dem kunna tillhandahålla offentliga cykelpumpar. 
 
Bra placeringar är invid tydliga cykelstråk där många cyklister passerar eller vid 
målpunkter så som cykelparkeringar. Det är även en fördel om det finns folk i rörelse 
vid platserna för att minska risken för skadegörelse. De bör dock placeras så att de 
inte är i vägen ur tillgänglighetssynpunkt. 

Förslag på platser att placera cykelpumpar 

 
Förslag på platser i Mariestads tätort är följande: 

 Vid cykelparkeringen i Esplanaden 

 Vid cykelparkeringen vid bussterminalen 

 Vid cykelparkeringen Stockholmsvägen/Östra Järnvägsgatan 

 Vid cykelparkeringen Göteborgsvägen/Södra vägen 
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I kransorterna Sjötorp och Lyrestad är cykelturismen omfattande. Verksamhet teknik 
ska arbeta för att tillsammans med lokala aktörer skapa möjligheten även där. 

Kostnader 

Verksamhet teknik förslår en fotdriven cykelpump som är billigare i inköp än en som 
är ansluten till en kompressor. En manuell pump är lättare att montera och 
driftsäkrare, vilket innebär lägre driftskostnader. De driftskostnader som främst är 
kopplade till pumparna är tid för översyn. Kostnader kopplade till inköp av 
slangar/ventiler som kan uppkomma vid skadegörelse/sabotage är svåra att räkna 
med.  

Kostnaderna för inköp och montering är följande: 

 Inköp fotdriven cykelpump 17 500 kr/st. 

 Fundament för montering 1 700 kr/ st. 

 Montering ca 8 000 kr/plats 

Total kostnad för inköp och montering uppgår till ca 26 700 kr/plats. 
Driftskostnaderna uppskattas i ett första skede till ca 1 timmes översyn/vecka för 
samtliga platser, vilket innebär en kostnad om ca 15 000 kr/år.  

Behandling på sammanträdet 

Nils Farken (S) tillstyrker förslag till beslut.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Motion om offentliga cykelpumpar  
 
Kf § 70/19 
 
Motion om offentliga cykelpumpar 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 235                                                   Dnr 2019/00201  

Yttrande över komplettering till motionen fyra årstider  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden konstaterar att det pågår en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik som kommer att innebära att resurserna för bland annat offentlig 
gestaltning och parkskötsel på sikt kommer att kunna samordnas på ett bättre sätt än 
idag. Vidare kommer fortsatt arbete med att stärka verksamhetens kompetens inom 
trädgårdsmästarkunskap att pågå, dock utan att inrätta en specifik 
trädgårdsmästarroll. 
 
Tekniska nämnden föreslår att fullmäktige därmed ska anse motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Eric Mellberg har inlämnat en komplettering till tidigare motion ”fyra årstider” till 
kommunfullmäktige i Gullspång (KS 2018/319). Kompletteringen av motionen har 
överlämnats till tekniska nämnden för beredning.  

Verksamhet teknik har tagit del av kompletteringen till motionen. Kompletteringen 
innehåller följande yrkanden: Höjd ambitionsnivå, tydlig trädgårdsmästarkunskap 
inom MTG, gemensamma projekt utnyttja tillgänglig kompetens samt utnyttja 
möjligheten till att köpa vissa tjänster externt. 

I svar på första motion beskrevs det arbete som pågår med att ta fram en skötselplan 
för grönyteskötsel i Gullspångs kommun. Den skötselplanen bygger på samma nivåer 
som i Mariestad. Skötselnivån i respektive kommun ska i grunden vara på samma 
nivå men med förståelse för att det styrs av respektive kommuns ekonomiska 
förutsättningar, vilket gör att de måste anpassas. 

Från 1 januari 2020 kommer parkenheten i Mariestad att organisatoriskt hamna inom 
samma avdelning, produktionsavdelningen, som arbetsgruppen i Gullspång och 
Töreboda vilket gör att resurserna på sikt kommer att kunna samordnas på ett bättre 
sätt än idag. Det innebär att alla utförarresurser inom verksamhet teknik finns 
samlade inom samma avdelning. Fortsatt arbete med att stärka avdelningens 
kompetens inom trädgårdsmästarkunskap kommer att pågå utan att inrätta en 
specifik trädgårdsmästarroll.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Komplettering till motionen: fyra årstider från april 2018 
 
Kf § 165/18 
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Komplettering till motionen: fyra årstider från april 2018 
 
Bilder 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 236                                                   Dnr 2019/00318  

Taxor på ställplatsen Göta Holme, Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Gullspång: 

1. Att införa en avgift för ställplatserna på Göta Holme i Gullspångs kommun 
på 160 kr/dygn/plats. 

2. Taxan ska gälla årligen från 1 maj till 30 september. 

3. Avgiften träder i kraft 1 maj 2020.  

Bakgrund 

Enligt gällande plan finns möjlighet att anlägga en ställplats på Göta Holme. 
Området används för detta ändamål idag men avgift har varit frivillig. Inom området 
finns möjlighet till dusch/wc, tillgång till vatten samt latrintömning. 
 
Området planeras att iordningställas fram till 1 maj 2020 för att tydliggöra 
ställplatsens utbredning enligt planen. Inför detta föreslås en taxa fastställas för 
ställplatsen. 
 
Verksamhet teknik förslår att avgiften för en ställplats är 160 kronor/dygn. Avgiften 
hamnar då i nivå med likande ställplatser. 
 
Ställplatsen har varit öppen under perioden 1 maj till 30 september vilket föreslås 
även gälla i fortsättningen.  
 
Avgiften förslås träda i kraft 1 maj 2020. Avgift ska sedan erläggas årligen under tiden 
ställplatsen har öppet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Taxor på ställplatsen Göta Holme, Gullspång 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 237                                                   Dnr 2019/00319  

Redovisning av trafiksäkerhetsarbetet år 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av genomförda åtgärder år 2019 
samt förslag på åtgärder för år 2020.  

Bakgrund 

År 2017/2018 antogs ett ”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång” samt åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsarbetet inom respektive kommun. 
 
Åtgärdsplanerna ska tydligt visa på kommunens ambition att bygga ett attraktivt och 
säkert samhälle. Då vårt samhälle hela tiden utvecklas kommer ändringar i form av 
nya objekt samt eventuellt borttagande av objekt att ske då förutsättningar förändras 
och nya behov uppstår och andra behov upphör.  
 
Vid antagandet av åtgärdsplanerna beslutades även att de ska vara uppdaterade 
utifrån rådande förhållande och att des årligen ska redovisas till tekniska nämnden. 
 
Under år 2019 har bland annat följande projekt genomförts med ökad trafiksäkerhet 
och tillgänglighet för medborgarna:  

Mariestad: 

 Gång- och cykelväg Muggebovägen och Östra Järnvägsgatan. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Leksbergsvägen/Alhagen - Entré väst 

 Belysning längs gång- och cykelvägen vid Marieforsleden (mellan Tegelvägen 
och Ekuddenvägen) 

 Trafiksäkra GCM-passager på Leksbergsvägen, Norra vägen 

Töreboda: 

 Gång- och cykelväg längs Nygatan/Allégatan 

 GCM-passage över Kyrkogatan vid Allégatan/Stora Bergsgatan 

 Centrumgestaltning 

Gullspång: 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Stampargatan 

Fullständig redovisning av projekt 2019 samt kommande projekt till 2020 och framåt 
finns i bifogad uppdaterad version av åtgärdsplanerna.  
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Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-12-02, Redovisning av trafiksäkerhetsarbetet år 2019 
 
Åtgärdsplaner trafiksäkerhet MTG reviderad  december 2019 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 238                                                   Dnr 2019/00299  

Nytt övergångsställe på Stockholmsvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C), har Tekniska nämnden gett verksamhet 
teknik/tekniska chefen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ytterligare ett 
övergångsställe på Stockholmsvägen mellan ICA Oxen och Mariagatan. 
 
Utmed denna sträcka på Stockholmsvägen finns idag en passage med sänkt kantsten 
och vita plattor vid Stockholmsvägen 28 i höjd med pizzeria Valentino. 
 
Från övergångsstället vid ICA Oxen till övergångsstället vid Mariarondellen är det ca 
430 meter. Separerad gång- och cykelväg finns på södra sidan av Stockholmsvägen 
där också de flesta verksamheter finns.  
 
Stockholmsvägen är tidvis vältrafikerad och mätningar har gjorts vid vattentornet 
och nere vid järnvägsövergången. Trafikflödet ligger på mellan 5600 till 7300 fordon 
per dygn. 
 
För att anlägga ett övergångsställe med hög trafiksäkerhet bör det vara 
hastighetssäkrat. För att skapa ett trafiksäkert övergångställe ska det inte vara möjligt 
att köra fortare än 30 km/tim över det vilket innebär att det bör byggas som upphöjt 
eller med refug och busskuddar. För något mindre god standard där upphöjningar 
inte går av olika anledningar kan man göra övergångstället/passagen genom endast 
refuger, avsmalning eller shikaner.  
 
Då Stockholmsvägen är en vältrafikerad gata så är det olämpligt att anlägga ett nytt 
övergångställe om det inte går att hastighetssäkra. Då gatan är ombyggd och relativt 
smal möjliggör endast alternativ med upphöjning. En sådan åtgärd kan dock medföra 
ökad bullernivå och risk för vibrationer i närliggande fastigheter men också 
försämrad arbetsmiljö för de yrkesförare som passerar där flera gånger per dygn. Med 
den kategori av fordonsslag och trafikmängd som trafikerar Stockholmsvägen idag är 
denna lösning inte att rekommendera.  
 
Med anledning av att det idag redan finns en passage på sträckan anser verksamhet 
teknik inte att det behövs ett nytt övergångsställe.  
 
Däremot bör utformningen av den befintliga passagen ses över och 
tillgänglighetsanpassas efter dagens riktlinjer. Detta förslås genomföras inom ramen 
för tillgänglighet under år 2020 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michaewl 
Nordin 2019-11-27, Nytt övergångsställe på Stockholmsvägen i Mariestad 
 
Översikt Stockholmsvägen 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 239                                                   Dnr 2019/00297  

Järnvägsövergången på Stockholmsvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och avslutar ärendet 

Bakgrund 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C), har Tekniska nämnden gett verksamhet 
teknik/tekniska chefen i uppdrag att se över järnvägsövergången på 
Stockholmsvägen då den utgör en olycksrisk för gående där det i nuläget är lätt att 
trampa utanför och ramla ner på spåret. 
 
Det området som uppdraget avser är inom Trafikverkets spårområde och 
verksamhet teknik kan inte utföra åtgärder där. Bristen har påtalats för trafikverkets 
driftsansvariga inom järnväg för åtgärd av problemet. 
 
Med anledning av ovanstående anser verksamhet teknik uppdraget slutfört.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-27, Järnvägsövergången på Stockholmsvägen i Mariestad 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 240                                                   Dnr 2019/00296  

Redovisning av GC-plan i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av arbetet med cykelnätsplan 
Mariestad.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) gav tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att för nämnden redovisa GC-planen för främst centrum i Mariestad där 
flera cykelvägar upplevs sluta och cyklister har svårt att tolka vart de ska cykla vilket 
resulterar i cykling på gångbanor. 
 
År 2015 antogs en cykelnätsplan för Mariestads kommun för åren 2015-2030.  Vision 
är att det i Mariestad ska finnas ett sammanhängande, gent och välskött cykelnät. Det 
ska i sin tur leda till att antalet cyklister och deras säkerhet ska öka.  
 
Cykelplanen innehåller en nulägesanalys och förslag till åtgärder kommande år, båda 
gällande upprustning av befintliga cykelvägar samt utbyggnad av nya. 
 
Från år 2016 och framåt har verksamhet teknik med stöd av cykelnätsplanen byggt ut 
cykelvägnätet i Mariestads kommun. Nedan följer planen för nybyggnation i 
Mariestads tätort. Karta, se bilaga.  

 

 

 

 

 

 

2016 A. Södra vägen  Klar 

 B. Muggebovägen, del 1 Klar 

 C. Tegelvägen, del 2 Klar 

2017 D. Storegårdsvägen Klar 

 E. Sjöhagaparken Klar 

 F. Västra vägen/Bråtenvägen Klar 

 G. Bruksvägen Delvis, resterande i samband med vidare 
exploatering 

2018 H. Förrådsgatan, del 2 Södra delen klar, norra delen klar 2020 

 I. Kolarebacksvägen Klar 

 J. Norra Kolarestigen  -  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-12-02, Redovisning av GC-plan i Mariestad 
 
Cykelnätsplan 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 

 

2019   
2030 

K. Maria gatan/Norra vägen Mariagatan – södra klar,  
Mariagatan – norra planeras till 2020 

 L. Muggebovägen, del 2 Klar 

 M. Koppling över Tidan vid fiskeklubben Göteborgsvägen-Förrådsgatan klar 

 N. Längs Marieforsleden, syd västra delen Klar 

 O. Tidanpromenaden, förlängningen 
Förrådsgatan 

 

 P. Johannesberg   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 241                                                   Dnr 2019/00001  

Månadsuppföljning av ekonomi för november månad, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för november månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
november månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -700 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -1 000 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Underlag för beslut 

Uppföljning för november månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i 
Mariestads kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning november 2019 för tekniska nämnden Mariestads 
kommun”.  

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 29 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 242                                                   Dnr 2019/00003  

Månadsuppföljning av ekonomi för november månad, Töreboda 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för november månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
november månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +50 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -500 tkr.  

Underlag för beslut 

Uppföljning för november månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i 
Töreboda kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning november 2019 för tekniska nämnden Töreboda 
kommun”.  

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 243                                                   Dnr 2019/00005  

Månadsuppföljning av ekonomi för november månad, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för november månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
november månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -150 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr.  

Underlag för beslut 

Uppföljning för november månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i 
Gullspångs kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ” Månadsuppföljning november 2019 för tekniska nämnden Gullspångs 
kommun”.  

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
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sammanträdesprotokoll 
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2019-12-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 244                                                   Dnr 2019/00309  

Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2020 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-29, Fördelning av 
rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun  
 
Förslag till fördelning av rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun.  

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 245                                                   Dnr 2019/00310  

Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2020 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-29, Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun 
 
Förslag till fördelning av rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 246                                                   Dnr 2019/00311  

Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2020 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-29, Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun 
 
Förslag till fördelning av rambudget för år 2020 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun) 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 247                                                   Dnr 2019/00282  

Hyresavtal Rehab-badet på Mariestads sjukhus 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen. 
 
Tekniske chefen har i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till hyresavtal i enlighet 
med förslaget i motionen samt förslag på finansiering.  
 
Utgångspunkten i finansieringsförslaget ska vara att kommunstyrelsen tilldelar 
tekniska nämnden de medel som behövs för att täcka de merkostnader som 
nämnden får med anledning av hyresavtalet och driften av rehab-bassängen. 
 
Förslag på hyresavtal ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 17 
december 2019, efter beslut i kommunstyrelsen Mariestad.    

Bakgrund 

Allianspartierna har genom Johan Abrahamsson (M) inkommit med en motion som 
föreslår att Mariestads kommun ska förhandla fram och teckna ett tioårigt hyresavtal 
gällande rehab-bassängen på Mariestads sjukhus samt att kommunen ska ta över 
huvudansvaret för rehab-badet med skötsel, uthyrning och fakturering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 9 december 2019 att bifalla 
motionen och ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hyresavtal 
inklusive finansiering av rehab-bassängen vid Mariestads sjukhus. 
 
Verksamhet teknik har påbörjat arbetet och har utrett möjligheten vilket kan 
sammanfattas enligt nedan: 

 Västfastigheter är positiva till ett eventuellt hyresavtal. 

 Ett lämpligt hyresavtal är ”varmhyra” då de tekniska installationerna är 
integrerade i andra delar av sjukhusets behov. Detta ger ett gränssnitt som grovt 
innebär: 

 Västfastigheter ansvarar för drift- och underhåll av inventarierna. 

 Västfastigheter ansvarar för uppvärmning av bassängen och 
vattenkvaliteten. 

 Västfastigheter ansvarar för värme och ventilation. 

 Kommunen ansvarar för lokalvård. 

 Kommunen ansvarar för uthyrning och fakturering. 
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 Ett hyresavtal finns upprättat vilket påvisar en total driftkostnad för 
Västfastigheter tidigare år på ca 1 460 tkr. 1 300 tkr exklusive kostnader för 
lokalvård och administration (bokningar med mera). 

 Västfastigheter har lämnat ett förslag på hyresavtal med en hyresnivå på 1 300 
tkr per år. Detta anser verksamhet teknik är för högt med anledning av att 
kostnaderna för avskrivningar och ränta uppgår till 760 tkr i 
driftskostnadsunderlaget. Detta är kostnader som Västfastigheter har oavsett om 
lokalen är i drift eller ej. 

 Verksamhet teknik avser att förhandla ner hyreskostnaden i förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin, 2019-12-09 
 
Kostnadskalkyl badet i Mariestad 2019 
 
Avtalsförslag rehabbadet 
 
Protokollsutdrag Ks § 221/19 
 
Motion om rehabbadet 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 248                                                   Dnr 2016/00670  

Granskningsyttrande - Detaljplan för kv. Niten och Spiken, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för kv. Hyveln i Mariestad och har inget att erinra.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober 2019 att förslag till 
detaljplan för Kv. Niten och Spiken ska bli föremål för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrimark i östlig riktning, 
mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större 
transportfordon inom fastigheterna. 
 
Tekniska nämnden yttrade sig i samrådsskedet i november 2016 (TN § 218/2016)  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Micael Nordin 2019-11-26, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för kv. Niten och Spiken, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 
 
TN § 2016/218 
 
Plankarta, Planbeskrivning, Särskilt utlåtande 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 249                                                   Dnr 2019/00176  

Granskningsyttrande Detaljplan för del av Gamla staden 4:1 
och 4:2, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för Gamla staden 4:1 och 4:2, Mariestads centralort och har inget att 
erinra.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019 att rubricerad 
detaljplan ska bli föremål för granskning. 
 
Planområdet omfattar del av fastigheten Gamla staden 4:1, samt Gamla staden 4:2 
och utgörs av vad som idag är parkområdet Humleparken. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det 
aktuella samrådsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i 
flerbostadshus. En betydande del av planområdet avses även fortsatt kunna nyttjas 
som park – denna del har även utökats sedan samrådsskedet. I granskningsförslaget 
bevaras nästan sextio procent av dagens parkområde som just park. 
 
Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget 
till detaljplan har också utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse 
förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö. 
 
Då beslutet om att planlägga området fattades innan Mariestads översiktsplan antogs 
2018 är området inte utpekat i aktuellt planeringsdokument. 
 
Marken inom planområdet ägs av Mariestads kommun. Den föreslagna bebyggelsen 
påverkar befintligt parkområde och gångstråk genom detta – befintliga gångstråk 
längs med Kinnekullebanan och Tidan kommer dock även fortsatt att vara allmänt 
tillgängliga.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-29, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 
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Planbeskrivning, Illustrationsplan 
 
Samrådsredogörelse 
 
Jordprovtagning 
 
Miljöteknisk markundersökning 
 
Naturvårdsutlåtande 
 
Lokaliseringsutredning 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 250                                                   Dnr 2019/00307  

Samrådsyttrande - Översiktsplan 2030 Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt följande: 

 Sid 51 – För Slätte anges vattenverket och avloppsreningsverket vara 
begränsning för ytterligare byggnation av bostäder. VA-verken har kapacitet för 
ytterligare anslutningar och ska inte ses som den begränsade faktorn vid 
eventuell nybyggnation. 

 Sid 52 – För Haboskogen anges att kommunen planerar för att bygga ut 
kommunalt VA. Dessa planer finns inte i dagsläget då behovet inte bedöms 
finnas enligt gällande lagstiftning 

 Sid 63 – Det finns även kommunala gator i Slätte, Fägre och Lagerfors 
(Tätbebyggt område men inte tätort). 

 Sid 95-96 – Arbete pågår med att revidera nu gällande VA-plan och beräknas 
vara klart under våren 2020. Resultatet av den bör arbetas in i 
granskningshandlingen. Det beskrivs att Älgarås vattenskyddsområde inte 
används. Vattenskyddsområdet gäller även om inte vattentäkten är i bruk och 
något beslut om upphävande av området är inte fattat. Det beskrivs också att 
kommunen inte ser behov av ytterligare vattenskyddsområden än de som finns. 
Tekniska nämnden arbetar för att skapa skydd för samtliga kommunala 
vattentäkter enligt nu gällande VA-plan.  

Bakgrund 

Töreboda kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan, Översiktsplan 
Töreboda kommun 2030. Kommunfullmäktige i Töreboda har beslutat om samråd 
för planen. Samrådstiden pågår till 2019-12-16 och tekniska nämnden har fått planen 
för yttrande. Verksamhet teknik har varit delaktiga i framtagandet av underlag till 
förslaget till översiktsplan och har funnit några få saker som bör rättas till.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin, 2019-12-09 
 
Översiktsplan för Töreboda kommun 2030 – samrådshandling 
 
Översiktsplan för Töreboda kommun - kortversion 2019 
 
Miljö- och konsekvensbeskrivning 
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Översiktsplan för Töreboda kommun 1992 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 251                                                   Dnr 2019/00328  

Dokumenthanteringsplan för tekniska nämndens verksamhet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för tekniska 
nämndens verksamhet.  

Bakgrund 

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som talar om för handläggare vad 
som gäller för typer av handlingar de använder i sin verksamhet, i pappers-form såväl 
som digitala, främst i fråga om hur handlingen är förvarad och om handlingen kan 
kastas eller raderas efter en viss tid. Med en bra dokument-hanteringsplan undviker 
man splittring, förvirring och onödigt tankearbete i rutinmässig hantering som man 
har därmed fastställt. Tidigare dokument-hanteringsplaner för tekniska nämndens 
verksamhet är ett antal år gamla och i behov av uppdatering. Förvaltningen av 
tekniska nämndens verksamhet tillhör sektor samhällsbyggnad i Mariestads kommun. 
Verksamheten drivs inom ramarna för MTG-samarbetet. Planen består av sju 
delplaner, som är uppradade i de inledande kommentarerna till planen. 
 
Ställning har tagits i samtal med chefer och nyckelpersoner för varje handlingstyp, 
vad gäller hur den är förvarad, hur den får gallras m.m. så att man inte behöver tänka 
ut det varje gång. Handlingstyper som hänger ihop är grupperade tillsammans för att 
hjälpa vid jämförelser och ställningstagande framöver. En plan, i det här fallet för 
dokumenthantering, ska hjälpa en att tänka, och jag hoppas att det blir så med det 
som är här föreslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av arkivarie Daniel Pubols 2019-11-29, 
Dokumenthanteringsplan för tekniska nämndens verksamhet 
 
Förslag till dokumenthanteringsplan för tekniska nämnden 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Verksamhet teknik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 252                                                   Dnr 2019/00054  

Handlingar att anmäla 2019 

  

1. Mariestad Ksau § 380 Dialogmöte mellan ksau och tekniska nämnden  
2019-11-13 
 

2. Mariestad Ks § 193 Begäran från tekniska nämnden om utökad budget till 
projekt Kronoparks förskola 
 

3. Mariestad Ksau § 381 Årsprognos för jan-okt 2019 
 

4. Gullspång Kf § 134/19 revidering av drift- och skötselavtal mellan Töreboda 
kommun och Töreboda Hästklubb 
 

5. Töreboda Kf § 128/19 Kommunfullmäktiges beslut om att montera två 
fotbollsmål i anslutning till lekplatsen i Gastorpsområdet 
 

6. Töreboda Kf § 130/19 Kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för 
Töreboda kommun år 2020 med plan för åren 2021-2024 
 

7. Gullspång Ks § 274/19 Omprioritering i investeringsbudget tekniska nämnden 
2019 
 

8. Komplettering till Gullspång Ks § 274 med förklaring till fastighetsavdelningens 
underskott och ventilationsarbetet vid kommunledningskontoret i Hova 
 

9. Gullspång Ks § 167/19 Riktlinjer för VA-lån 
 

10. Töreboda Ks § 333/19 Riktlinjer för VA-lån 
 

11. Töreboda Ks § 334/19 Iigångsättningstillstånd för LED-armaturer till 
motionsspår 
 

12. Mariestad Kf § 88/19 Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 
 

13. Mariestad Ksau § 412/19 Dialog med nämnderna utifrån nämndernas mål för 
mandatperioden 2020-2022 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 253                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Arbetsutskotts beslut 

Följande fråga tas upp vid dagens sammanträde: 

Fyllda bräddavlopp 
 
Sven-Inge Eriksson (KD) frågar om fyllda bräddavlopp har påverkat vattenkvalitén i 
Tidan. Tekniske chefen besvarar frågan.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 254                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut  

Styrning av GC-trafik in till centrum 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet tekniska chefen i 
uppdrag att se över hur man kan styra och förtydliga GC-trafiken in i centrum.      
 

 

 

 


