Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 14 november 2017, kl. 14.00 – 17.40

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Linn Brandström (M)
Gunnar Bohlin (M)
Anders Bredelius (M)
Torbjörn Jansson (C)
Sune Jansson (C)
Sven Olsson (C)
Björn Nilsson (S)
Lars Göran Kvist (S)
Johan Jacobsson (S)
Göran Hellström (L)
Lars-Åke Bergman (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Andreas Svensson
Ida Roos
Christina Peterson
Johan Bengtsson
Hanna Lamberg
Amanda Haglind
Robert Malmgren
Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson
Lars Arvidsson
Michael Nordin
Ewa Sallova

Ersättare (C)
Miljöingenjör § 206
Städchef § 207
Projektchef va/gata § 208
Enhetschef gata/trafik § 209-211
VA-strateg § 211-212
Fastighetschef § 213-216
Verksamhetsekonom § 217-218
Verksamhetsekonom § 219-222
Projektledare del av § 231
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Sune B Jansson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Sune B Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 205-232

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-11-14

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Anslagsdatum

2017-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-12-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Tekniska nämnden
Tn § 205

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 4

Tekniska nämnden
Tn § 206

Dnr 2017/00465

Information - sammanställning provtagning strandbad 2017

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag att
komplettera pågående arbete med skötselplan för badplatser med beskrivning på skillnad
mellan kommunala bad och naturbad.
Bakgrund

Inför badsäsongen 2017 togs ansvaret för provtagningen av strandbaden över av
verksamhet teknik, Park/hamn. Tidigare har verksamhet miljö och bygg haft ansvaret för
strandbad och dess provtagning. Verksamhet teknik har en provtagningsplan för
badplatserna där 14 badplatser provtas inom de tre kommunerna. Prov tas vid 5 tillfällen
per badplats under badsäsongen som i våra kommuner är mellan 21 juni till 20 augusti.
Resultaten från analyserna läggs in på hemsidan Badplatsen där allmänheten kan följa
kvalitén på badvattnet.
Sammanfattningsvis har säsongen sett bra ut för badplatserna. Vänern Mellåsen har dock
haft upprepade dåliga prover.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Rapport - Sammanställning av strandbadprover 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad miljöingenjör Ida Roos ”Strandbadprover sommaren 2017.

Expedierats till:
Miljöingenjör Ida Roos
Parkchef Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 207

Dnr 2015/00570

Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom
städverksamheten i Mariestad, Töreboda och Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

På arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2016 (Tnau § 80/2015) fick verksamhet
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den
städning som är beställd i de tre kommunerna.
Utvärderingen presenterades för tekniska nämnden i maj 2017 (TN § 99/2017). Utifrån
resultatet som framgick i utvärderingen gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag
att upprätta en handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tn § 99/2017.
Handlingsplan för att förbättra kundnöjdhet.
Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael Nordin
”Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom städverksamheten i Mariestad,
Töreboda och Gullspång”.

Expedierats till:
Städchef Christina Peterson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 208

Dnr 2015/00417

Information om förändringar i omfattning och tid för
Stockholmsvägen etapp 3

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Stockholmsvägen etapp 3 är indelad i tre delar, 3.1–3.3, och omfattar sträckan Mariagatan
till Madlyckevägen. Även Sjöhagaparken är en del i Stockholmsvägsprojektet.
Arbetet har gått planenligt för etapperna 3.1–3.2 samt Sjöhagaparken. När arbetet med
anslutning av Johannesbergsområdet startade vid Carlbecksvägen i slutet av augusti var
beräknad tidsåtgång 4 veckor med omledning av passerande fordonstrafik under ca 3
veckor.
Beskrivning tidsförlust
Vid arbetet med anslutning av Johannesberg visade sig förutsättningarna vara mer
bekymmersamma än förväntat. Förutsättningarna för att utföra arbetet listas nedan.
– Befintlig vattenservis in till Johannesberg måste vara i drift under ombyggnationen. Den
befintliga servisventilen, placerad mitt i Stockholmsvägen hindrar ombyggnation av
dagvattenledningen som inte kan anslutas förrän vattnet byggts om. Endast ett körfält kan
passera under stor del av byggtiden. Rundmatning av vatten saknas.
– Efter framschaktning och friläggning av befintliga VA-ledningar visar det sig även att i
anslutningspunkten ligger befintliga VA-ledningar i omvänd ordning med vattenledningen
placerad direkt under spill- och dagvattenledning.
– Befintlig spillvattenledning är i så dåligt skicka att den rasar när man tar i den. Risken för
att dricksvatten kommer i kontakt med avloppsvatten är överhängande vid minsta misstag.
– Behov av att flytta befintlig brandpost för att kunna bygga om vattenanslutningen samt
byta planerat läge för vattenmätarbrunn.
– Behov av att beställa till rundmatningsslinga förbi mätarbrunn för att säkerställa vatten
till brandposter inne på Johannesbergsområdet.
– Sprängning har behövts utföras vid byte av nedstigningsbrunnar samt för
vattenmätarbrunn. (Ej medkalkylerat då befintlig ledningsgrav var planerad)
– Stor omfattning på korsande kablar i flera nivåer har försvårat arbetet.
Ursprunglig tidplan på 4 veckor, blev 9 veckor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 208 (forts.)

Dnr 2015/00417

Konsekvenser i tidplanen
I den ursprungliga tidplanen var målet att bygga om Stockholmsvägen fram till
Madlyckevägen exklusive korsningen med Madlyckevägen. Att tappa 5 veckor produktion
innebär att ombyggnaden av ledningsnätet på delsträcka 3.3 till Madlyckevägen kommer att
pågå fram till februari.
Under mars ansluts dagvattenledningen i Madlyckevägen ner till Sjöhagaparken.
Omgestaltning av gaturummet på Stockholmsvägen fram till Madlyckevägen kommer att
ske under perioden april till Maj 2018
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för fördröjning och tilläggsarbete bedöms vara 500 tkr inkl. tillkommande
material och sprängning. (Total VA-budget för Stockholmsvägen etapp 3 och
Sjöhagaparken är 16 miljoner). Verksamhet teknik bedömer att avvikelsen troligtvis ryms
inom tilldelade medel.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Information om förändringar i omfattning och tid för Stockholmsvägen
etapp 3”.

Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 209

Dnr 2017/00429

Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget överlämnar förslaget till kommunstyrelsens
utvecklingsutskott i Töreboda
Bakgrund

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda gav tekniska nämnden i uppdrag att i
samråd med kommunledningskontoret upprätta förslag till parkering för fastigheten
Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget ska rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8
november 2017.
Fastigheten Töreboda Prästkragen 1 är idag bebyggd med fastigheter innehållande boende
och service av olika slag. Fastighetsägaren har inkommit med förslag till ytterligare
byggnation av trygghetsbostäder.
Fastigheten har idag en större parkering som avses bebyggas till viss del. De fordon som
idag parkerar på denna tros vara dels boende och personal till verksamheten inom den
egna fastigheten men även andra besökare till närområdet.
Det parkeringsbehov som uppstår inom fastigheten ska i första hand lösas inom den egna
fastigheten men kan även lösas genom köp av parkeringsplatser inom närliggande
fastigheter. Om det parkeringsbehov som uppstår inom en fastighets verksamhet inte löses
på ett korrekt sätt kan det skapa stora problem i omgivningen. Bilar kan börja ta gatan i
anspråk för parkering vilket kan ställa till med problem för trafiksäkerheten. Även problem
med framkomligheten för bland annat räddningstjänst, snöröjnings- och
renhållningsfordon kan skapas. Vid högt tryck kan även situationer uppstå där in- och
utfarter mer eller mindre blockeras.
Parkering längs gator och på allmänna parkeringsplatser ska i första hand vara till för
besökare till området.
Verksamhet teknik har tittat på de gator och allmänna platser som finns kring fastigheten
Töreboda Prästkragen 1 för att se på vilka möjligheter som finns för att kunna ha
beredskap för de fordon som i dag eventuellt parkerar på fastigheten utan att det som
primär målpunkt.
Följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med p-skyltar samt målning
av p-rutor.

Justerandes signatur



Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser



Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser



Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering för hämtning/lämning
på del av östra sidan
Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 209 (forts.)

Dnr 2017/00429

Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan (mellan Börstorpsgatan
och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra ytterligare ca 17 platser.
Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av Börstorpsgatan identifierats om
möjlig att i framtiden etablera parkering på.
En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med skyltning och målning
fås bättre effektivitet och plats för fler fordon.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Uu § 150/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk chef
Michael Nordin ”Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1”.
Karta parkering väster om Storgatan.

Expedierats till:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 10

Tekniska nämnden
Tn § 210

Dnr 2017/00344

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra
Torggatan i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget
om införande av fler övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående
omgestaltning.
Bakgrund

Kerstin Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om fler
övergångsställen på Östra Torggatan. I sitt förslag beskrivs även problem med bilar som
parkerar utan någon ordning vilket försvårar möjligheten att ta sig fram med t.ex. rollator.
Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för
beredning.
Ett övergångsställe är en ordnad passage över en gata som innehåller en ”herrgårmanskylt” samt målning av vita ränder. På ett övergångsställe har fordonsförare
väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, övergångsstället.
En passage tillskillnad från ett övergångsställe innebär att möjligheten finns att korsa vägen
t.ex. genom att kantstenar är sänkta och att anslutningar till befintliga gång- och cykelvägar
finns men här har inte fordonsförare väjningsplikt mot gående. Som gående får avvakta
och ha ett samspel med fordonsförarna innan man kan gå ut i gatan.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en passage ibland vara att föredra då det ger större säkerhet
än ett övergångsställe. Det viktiga är att det är tillgänglighetsanpassat så att man ka sig fram
med t.ex. rollatorer utan att risker att fastan/snubbla på trottoarkanter.
Östra Torggatan är en av de gator som ingår i planerna för omgestaltningen av Töreboda
centrum. Den södra delen byggdes om under våren/sommaren 2017 där gatan omformats
till ett så kallat gångfartsområde där fordon ska framföras i gångfart på fotgängares villkor.
Detta innebär också att kantstensvisningar har tagits bort vilket ökar tillgängligheten och
möjligheten att korsa gatan på flera ställen. Upphöjningar har byggts för att ytterligare
markera området och dess nya reglering.
Den norra delen av Östra Torggatan står nu på tur för ombyggnation. Det första som nu
kommer att ske är att vatten- och avloppsledningar i gatan bytas ut under hösten och sedan
kommer gatan att få en ny utformning till våren. Förslag till utformning är att utöka
parkeringsplatserna samt att skapa bra möjligheter för fotgängare och cyklister att gå längs
med gatan. Passager för möjlighet att korsa gatan kommer att skapas i anslutning till Norra
Torggatan samt Trädgårdsgatan/Nygatan.
Verksamhet teknik rekommenderar att inte anlägga ytterligare övergångställen med
hänvisning till pågående omgestaltning och föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 210 (forts.)

Dnr 2017/00344

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda”.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 211

Dnr 2017/00484

Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, Mariestads
kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna och har följande att yttra:
Planen avser en mindre grupp fastigheter utan koppling till andra kommunala gator eller
annan kommunal service varvid tekniska nämnden ställer sig frågande till valet av
anläggande av kommunal allmän gata inom området. Här skulle ett alternativ med
bebyggelse och gator som kvartersmark vara lämpligt.
Anläggande av kommunala gator och allmänna platser innebär ökade drift-, skötsel och
underhållskostnader vilket bör beskrivas.
Enligt planförslaget ska GA:1, där kommunen har nyttjanderättsavtal med visst
skötselansvar (NYT-008), upphävas. Här måste framtida kostnader för gatuavdelningen vid
ett upphävande och övertagande utredas innan genomförande.
I planförslaget framgår det att dagvattnet eventuellt kan avledas till diken, vilket är ett bra
sätt att fördröja dagvattnet lokalt inom planområdet, det är dock av vikt att skötselansvaret
för dessa utreds innan planens antagande. Det är önskvärt att möjligheterna till att, på ett
kostnadseffektivt sätt, anlägga ledningsnät för spill- och dagvattenledningar inom området
utreds innan planens antagande. Detta för att undvika fördyrande åtgärder vid byggnation
av ledningsnät som lätt skulle kunna avhjälpas genom mindre justeringar av
fastighetsgränser och/eller gatunätets position eller höjdsättning på fastigheterna.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2017 att rubricerad detaljplan ska bli föremål för
samråd.
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till
Mariestad samtidigt som detaljplanen syftar till att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen
där den ansluter i planområdet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp verksamhet tekniks förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 211

Dnr 2017/00484

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik Hanna
Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1,
Mariestads kommun”.
Samrådshandlingar förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, Mariestads kommun

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 212

Dnr 2014/00087

Korrigering av avtal med VA-avtalskunder

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att revidera beslut Tn § 57/2015 till att ge verksamhet teknik i
uppdrag att korrigera avtal för VA-avtalskunder först efter det att beslut tagits i tekniska
nämnden i varje enskilt fall. Varje ärende lyfts som ett informationsärende för att beredas
politiskt inför beslut vid nästkommande nämndssammanträde.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att överlåta åt VA-avdelningen att som en del i
den löpande verksamheten korrigera avtal för VA-avtalskunder allt eftersom dessa kunder
upptäcks.
Avtalskund kallas någon som äger en fastighet som är ansluten till den kommunala VAanläggningen trots att fastigheten inte innefattas av kommunens verksamhetsområde för
den allmänna VA-anläggningen. Istället regleras förhållandet mellan huvudmannen för den
allmänna VA-anläggningen och kunden genom avtal. Att ett avtal upprättas är av vikt
bland annat då det ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen och
kommunen rättigheter att ta betalt för de tjänster som kommunen levererar.
Ansluter två eller fler fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet på samma plats
behöver dessa upprätta en gemensamhetsanläggning för att reglera den gemensamt ägda
ledningen. Att en gemensamhetsanläggning bildas är till nytta både för fastighetsägarna och
för kommunen, detta då den skyddar fastighetsägarens rätt till en gemensam anläggning
och då gemensamhetsanläggningen blir en kund till kommunen.
När förfrågan om nya anslutningar uppstår följs dessa principer, men så har inte fallet alltid
varit bakåt i tiden. För att nå de fördelar som vinns med att avtal är upprättade och
gemensamhetsanläggningar finns där det behövs önskar verksamhet teknik korrigera de
avtal som inte följer kommunens principer för anslutning som avtalskund. Detta även för
att följa kommunallagens likabehandlingsprincip.
Då det visat sig att det tidigare generella beslutet gällande korrigering av avtal inte är
applicerbart föreslås att ärendena istället ska beredas politiskt inför beslut i varje enskilt fall.
För att ge tid att bereda ärendena politiskt föreslås att ärendet först lyfts som en
information och sedan för beslut vid nästkommande nämndssammanträde. Detta för att
säkerställa politiskt stöd i frågan.
Tecknande av avtal med nya avtalskunder sker som vanligt utan särskilda beslut i tekniska
nämnden.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 212 (forts.)

Dnr 2014/00087

Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Beslut TN § 57/2015.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin
”Tillvägagångssätt korrigering av avtal med VA-avtalskunder”

Expedierats till:
VA-strateg Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 16

Tekniska nämnden
Tn § 213

Dnr 2017/00481

Staket vid Gullstensskolan i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande staketet vid Gullstensskolan i
Gullspång och ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag innehållande
utformning, anpassning och finansiering av nytt staket.
Bakgrund

Verksamhet teknik fick den 2017-10-17 i uppdrag av tekniska nämnden att se över staketet
vid Gullstensskolan utmed vägarna John Hedins väg och Skolgatan då detta är i dåligt
skick.
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande en ombyggnation av Gullstensskolan i
Gullspång och är medvetna om det dåliga skicket på staketet. Planen är att staketet ska
åtgärdas inom det pågående byggprojektet och projektledare har inlett en samverkan med
skolverksamheten för att tillsammans ta fram bästa möjliga förslag till åtgärder av staketet.
Bland annat har man diskuterat tillfälliga reparationer av trasigt virke samt röjning av
buskar och mindre träd utmed staketet. Som ett första steg i arbetet har en offert
inhämtats för rensning och rivning samt uppförande av 140 m staket och totalt kommer ett
komplett byte av staket att hamna kring ca 100 tkr beroende på utformning och
arbetsinsats.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag TN § 204/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael
Nordin ”Information gällande staketet vid Gullstensskolan i Gullspång”.
Expedierats till:
Fastighetschef Robert Malmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 17

Tekniska nämnden
Tn § 214

Dnr 2015/00275

Sammanställning av energideklarationer av kommunens
byggnader i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utförande och sammanställning av
energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och lämnar den vidare till
kommunfullmäktige i Töreboda.
Bakgrund

Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda kommunfullmäktige
angående utförande och sammanställning av energideklarationer av Töreboda kommuns
fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade därefter på sammanträdet 30 november 2015
att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra energideklarationerna enligt motionärens
förslag. Redovisningen ska ge förslag till åtgärder tillsammans med en uppskattning av
kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd.
Fastighetsavdelningen har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter samt
sammanställt dess resultat i separat bilaga, ”Sammanställning av energideklarationer”.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kf § 128/2015.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Sammanställning
energideklarationer Töreboda kommun”.
Bilaga ”Sammanställning av energideklarationer”.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 18

Tekniska nämnden
Tn § 215

Dnr 2017/00266

Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utredning av kylinstallation i
Jubileumsteatern samt beslutar att inte gå vidare med installation av kylanläggning i
Jubileumsteatern.
Bakgrund

Fastighetsavdelningen fick i uppdrag att utreda möjligheterna för installation av
kylanläggning som komplement till nuvarande ventilationsanläggning med syfte att
förbättra rumstemperaturen inne i teatern under sommartid och vid större evenemang.
En lösning är att installera ett kylaggregat på utsidan av fastigheten och sedan fördela kylan
via ett nytt rörsystem in i lokalen för att sedan kopplas till ett antal fläktluftkylare som
monteras längst med väggarna. Detta kräver en omprogrammering av befintlig
styranläggning för att både kylaggregat och ventilationsaggregat skall kunna harmonisera.
Budgetpris för ovan åtgärder är ca 1 400tkr, dock har ingen exakt offert lämnats.
Ingen hänsyn till bygglov för placering av aggregat eller eventuella ljudkrav har tagits i
utredningen, ej heller behovet av nya avloppsledningar till kylaggregatet.
I samband med ett möte tillsammans med Folkparksföreningen framkom att installation av
ett kylaggregat inte var prioriterat då behovet enbart uppstår vid enstaka tillfällen under
sommaren. I fastighetsavdelningens budget för 2018 saknas utrymme för denna åtgärd.
Fastighetsavdelningen föreslår med anledning av detta att inte installera kylanläggning i
Jubileumsteatern.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Inhämtad muntlig offert från upphandlad leverantör Radiator.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2017-11-14

Tekniska nämnden
Tn § 215 (forts.)

Dnr 2017/00266

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ”Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad”.

Expedierats till:
Fastighetschef Robert Malmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 20

Tekniska nämnden
Tn § 216

Dnr 2015/00222

Omdisponering av investeringsmedel inom projekt skolområde
Väst i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel,
4 500 tkr, inom projekt ”Skolområde väster” från fastigheterna Prisma och Unica till
Hertig Karls förskola.
Bakgrund

Under 2015 fattades beslut om byggnation av två nya grundskolor samt ombyggnation av
Flitiga Lisan till Hertig Karls förskola. I samband med beslutet lades en budget för
projektet om totalt 280 mnkr varav 30 325 tkr var avsett för Flitiga Lisan. I budgeten för
Flitiga Lisan finns en post om 1 500 tkr benämnd som ”Oförutsett” som avsåg att hantera
eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.
Projektet har hittills kantas av negativa överraskningar enligt vad som framgår i
Tjänsteskrivelse ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom Projekt
Skolområde väster” och i nuläget finns ett behov av att genomföra ändrings- och
tilläggsarbeten för en summa om 5 200 tkr jämfört med den budgeterade summan om
1 500 tkr för oförutsedda händelser. Risken att det tillkommer fler ändrings- och
tilläggsarbeten under det fortsatta arbetet måste anses som hög.
Fastighetsavdelningen bedriver ett arbete tillsammans med entreprenören för att försöka
minska antalet ändrings- och tilläggsarbeten samt för att hitta synergier och moment i
verksamheten som minskar kostnaden för varje ändrings- och tilläggsarbete.
Nybyggnationerna av skolorna Prisma och Unica har gått över förväntan och den avsatta
budgeten för dessa fastigheter kommer att underskridas vilket medger en möjlighet att
inom projektet överföra medel till ombyggnationen av Flitiga Lisan, se bilaga 1,
Sammanställning ekonomi Prisma Unica HKF.
Fastighetsavdelningen föreslår en omdisponering av medel från Risk och möjlighet Prisma
och Unica till Flitiga Lisan om 4 500 tkr för att kunna hantera nuvarande ändrings- och
tilläggsarbeten samt ha en buffert inför risken att det tillkommer ytterligare kostnader i
projektet.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 21

Tekniska nämnden
Tn § 216 (forts.)

Dnr 2015/00222

Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Bilaga 1, Sammanställning ekonomi Prisma Unica HKF.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael
Nordin ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom Projekt
Skolområde väster”
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael
Nordin Omdisponering av medel inom projekt ”Skolområde väster”

Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Fastighetschef Robert Malmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 22

Tekniska nämnden
Tn § 217

Dnr 2017/00001

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4,
Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads
kommun.
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +950 tkr.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj,
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras
för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 201711-02.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin "Uppföljning prognos 4 avseende driftbudget i Mariestads kommun".
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 23

Tekniska nämnden
Tn § 218

Dnr 2017/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 4, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investerings- samt
exploateringsbudget i Mariestads kommun.
Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 39 633 tkr för tekniska nämndens
budget och ett budgetunderskridande med totalt 15 306 tkr för exploatering.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj,
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, daterad 2017-11-02.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin Uppföljning prognos 4 avseende investeringsbudget i Mariestads
kommun".

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 24

Tekniska nämnden
Tn § 219

Dnr 2017/00003

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4,
Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda
kommun. Den skattefinansierade verksamheten bedöms göra ett överskott om 100 tkr,
inkl. bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 450 tkr i
förhållande till budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlings-plan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras
för ekonomiutskottet.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda
kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4, 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget Töreboda kommun 2017”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 25

Tekniska nämnden
Tn § 220

Dnr 2017/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 4, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för Tekniska nämndens investerings budget i
Töreboda kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Töreboda kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4,
Töreboda kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 26

Tekniska nämnden
Tn § 221

Dnr 2017/00005

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4,
Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs
kommun.
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott i förhållande till budget
kopplat till bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget
ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att
uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i
Gullspångs kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, Gullspångs kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 27

Tekniska nämnden
Tn § 222

Dnr 2017/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 4, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Gullspångs kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Gullspång kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 Investeringar Gullspång kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4,
Gullspångs kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 28

Tekniska nämnden
Tn § 223

Dnr 2017/00014

Uppföljning av interkontrollplan för tekniska nämnden i
samband med prognos 4

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för
prognos 4, 2017.
Bakgrund

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete
med intern kontroll. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
genomförda kontrollmomenten för prognos 4 2017.
Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser:
• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Under hösten har stort fokus legat
på uppföljning och identifiering av orsaker till att vi är för sena. Veckovis följs nu
inkorgarna upp. Vi har en positiv trend men behöver dock mer tid för att komma till rätta
med problemen.
• "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Ledningsgruppen har prioriterat detta område
och hållit genomgångar både för chefer och medarbetare för hur vårt projektarbete ska
anpassas till den projektmodell som är beslutad inom kommunen. Initiativ tas även för att
skapa en tydligare beställare-utförar relation mellan Tekniska nämnden och respektive
kommunstyrelse. Arbetet har tydligt visat effekt i verksamheten och en större del av
projekten sätts nu upp enligt modellen. Fortsättningsvis kommer verksamheten utvärdera
lämpliga verktyg för projektarbete för att skapa en än tydligare process, men också för att
skapa bättre ordning och uppföljningsmöjligheter.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Tekniska nämnden
Tn § 223 (forts.)

Dnr 2017/00014

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 30

Tekniska nämnden
Tn § 224

Dnr 2016/00018

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med
prognos 4

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i samband
med prognos 4
Bakgrund

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra
nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande
kommuner.
I samband med prognos 1, 2 och 3 och delårsrapporteringen rapporterade verksamheten
att samtliga mål för 2017 kommer att nås. Även nu i prognos 4 bedömer verksamheten att
samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt
på ett bra sätt
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Målprognos 4.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska
nämndens mål 2017 i samband med prognos 4”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 31

Tekniska nämnden
Tn § 225

Dnr 2017/00270

Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda,
ombyggnad Vassbacken/Moholm (VA)

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 400 tkr från 2017-års VA-investeringsram
(projekt 92201) till projekt ”Ombyggnad Vassbacken/Moholm”.
Bakgrund

I Vassbacken finns vattentäkten och vattenverket som förser Moholm och Tidan (Skövde
kommun) samhällen med dricksvatten. I dagsläget finns begränsad möjlighet till
övervakning via vårt övervakningssystem bland annat med anledning av att Telia inte
underhåller kopparnätet. För att effektivisera verksamheten och samtidigt göra det möjligt
med en online övervakning av säkerhetsskäl föreslår och planerar verksamheten att
installera nya styrskåp och modernisera kommunikationen mellan Vassbackens vattenverk
och lågreservoaren i Moholm. Installationen kommer även innebära att vi bygger bort eller
minskar risken för de tryckslag som idag uppstår i ledningsnätet med anledning av den
föråldrade ventil- och pumpstyrningen. Ombyggnationen beräknas kosta ca 400 tkr och
kan påbörjas under november månad.
Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 400 tkr omdisponeras från 2017-års
VA-investeringsram (projekt 92201) för att finansiera ombyggnad av
Vassbacken/Moholm.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017 Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017
Töreboda, ombyggnad av Vassbacken/Moholm”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 32

Tekniska nämnden
Tn § 226

Dnr 2015/00528

Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda,
kväverening Töreboda reningsverk (VA)

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 8 500 tkr till projekt 92293 Utbyggnad
kväverening Töreboda reningsverk från 2017 års VA-investeringsram (Projekt 92201).
Bakgrund

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte klarar
gällande utsläppskrav för kväve. En principutredning genomfördes under 2016 av i
branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ av om- och
tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det kvävereduktionskrav som
finns. Utifrån konsulternas rekommendation om ombyggnadsalternativ upprättades ett
förfrågningsunderlag för en upphandling inom ramen för LUF. Efter att anbudstiden gått
ut hade tre anbud inkommit varpå en utvärdering påbörjades. Alla tre bedömdes uppfylla
de kvalifikationskrav som ställts i förfrågningsunderlaget och kompletterande frågor till de
tre anbudsgivarna behövdes för att klargöra anbudens innehåll och ekonomiska
konsekvenser.
Tekniska nämndens arbetsutskott antog på sammanträdet den 7 november
(Tnau § 269/17) anbud för kväverening för Töreboda Reningsverk. Anbud C (Veolia
Water Technologies AB)var det anbud som bedömdes vara det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet i ett driftkostnadsperspektiv.
De investeringsmedel som särskilt beslutats tilldela projektet är 4 000 tkr. Utöver detta
ombudgeterades 3 000 tkr från 2016-års inte helt nyttjade investeringsram för att kunna
användas till detta projekt då en tidig kostnadsuppskattning hamnade på ca 7 000 tkr i ett
första steg. Under förfrågningsunderlagets framtagande har indikationer funnits på att
projektet skulle bli mer kostsamt än så och därför har verksamheten medvetet haft viss
återhållsamhet i nyttjandet av 2017-års investeringsram för att vid behov kunna ta
ytterligare medel i anspråk till detta högt prioriterade projekt. Därför förslår verksamhet
teknik att finansiering av projektet görs genom en omdisponering från VAinvesteringsramen om 8 500 tkr till att ha en total budget för projektet på 12 500 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Sven Olsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 33

Tekniska nämnden
Tn § 226 (forts.)

Dnr 2015/00528

Underlag för beslut

Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Kväverening Töreboda ARV –
Antagande av anbud samt finansiering”.

Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 34

Tekniska nämnden
Tn § 227

Dnr 2017/00450

Medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att identifiera
platser där fler soptunnor behövs och anser därmed att första delen i medborgarförslaget
är besvarad.
Tekniska nämnden avslår andra delen i medborgarförslaget som handlar om att ta fram
askar till fimpar för att minska nedskräpningen med motiveringen att kostnaden för detta
bedöms vara allt för stor.
Bakgrund

Ingela Johansson, Marieforsleden 34, har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit
med ett medborgarförslag som handlar om att tillföra fler soptunnor och ta fram askar till
fimpar för att minska nedskräpningen i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade på
sammanträdet 2017-09-25 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Verksamhet teknik arbetar kontinuerligt med att identifiera platser där fler soptunnor
behövs samtidigt ska påtalas att varje soptunna som sätts upp även är förknippad med en
skötselkostnad. Den andra delen av förslaget om att ta fram fimpaskar som rökare kan bära
med sig för att inte kasta fimpar kring sig anser verksamhet teknik inte kunna genomföra
då kostnaden bedöms vara allt för stor i förhållande till den nytta det ger.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Kf § 63/2017, medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om fler
soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar”.
Expedierats till:
Ingela Johansson
Kommunfullmäktige Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 35

Tekniska nämnden
Tn § 228

Dnr 2017/00422

Återrapportering av uppdrag - vägar som leder från Sjölyckan,
Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och avvaktar planeringsarbetet för
kommande etapp av Sjölyckan
I planeringsarbete ska man ta i beaktande att tillskapa en cirkulationsplats.
Bakgrund

Tekniska nämnden gav på sammanträdet 2017-09-12 verksamhet teknik i uppdrag att se
över hur anslutningsvägarna till området Sjölyckan har blivit. Trafiken upplevs ha ökat på
Bergsgatan med anledning av anslutningen till Sjölyckan i Marieforsledens förlängning.
Verksamhet teknik har för avsikt att titta på uppdraget tillsammans med resterande delar av
sektor Samhällsbyggnad för att utifrån ett större planeringsperspektiv i samband med
kommande etapp av Sjölyckan för att se om det går att få till en lösning som minskar
trafiken på Bergsgatan och på ett tydligare sätt leder trafiken till de större gatorna
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att man i
planeringsarbetet tar i beaktande att tillskapa en cirkulationsplats.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
samt Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 181/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av uppdrag –
vägar som leder från Sjölyckan, Mariestad”.

Expedierats till:
Teknisk chef Michael Nordin
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 36

Tekniska nämnden
Tn § 229

Dnr 2017/00007

Delegationsbeslut 2017

Tekniska nämndens beslut

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna:

Justerandes signatur



Beviljade bostadsanpassningsbidrag för oktober 2017.



Permanenta lokala trafikföreskrifter för Töreboda kommun för perioden oktober 2017.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Tekniska nämnden
Tn § 230

Dnr 2017/00009

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017

Tekniska nämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från 7 november 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 38

Tekniska nämnden
Tn § 231

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tar upp följande aktuell information och frågor på dagens
sammanträde:
Badhuset i Mariestad
Projektledare Lars Arvidsson informerar om pågående ombyggnation av badhuset i
Mariestad.
Fråga gällande utegym i Gullspång
Gunnar Bohlin (M) ställer frågan om uppförande av utegym i Gullspång. Ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) och tekniske chefen besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 39

Tekniska nämnden
Tn § 232

Dnr 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik;
Utegym i Mariestad
Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet
teknik i uppdrag att utreda flytt av befintlig utegym i Mariestad närmare lekplatsen
vid Karlsholme. Utredningen ska innefatta kostnad, utformning samt ny placering.
Inköp av vassröjningsbåt
Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att utreda kostnad och möjlighet att inköpa en vassröjningsbåt till
verksamheten.
Askkoppar vid centrala platser i Mariestad
Efter yrkande från Sune B Jansson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att utreda inköp av askkoppar som ska placeras vid centrala punkter i
Mariestad i anslutning till befintliga papperskorgar. Utredningen ska innefatta
kostnad för inköp av askkoppar samt kostnad och tid för tömningen av askkopparna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

