
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Hemön, plan 4 i stadshuset klockan 14:00 – 16.25 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 

Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ersättare 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ersättare 

 

Övriga deltagare Ingalill Lindblad  handläggare §§ 38-39 
Ulf Johansson  projektledare § 38 
Fredrik Wallin drift- och underhållsing. §§ 40-43 
Amanda Haglind  VA-chef § 44 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 45-47, 49 
Hans Björkblom  fastighetschef §§ 38-39, 49, 53 
Michael Nordin  teknisk chef 
Malin Eriksson  sekreterare 

Justerare Erland Gustavsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 37-54 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Erland Gustavsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-03-09 

Anslagsdatum 2020-03-11 Anslaget tas ner 2020-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 37                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut  

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

Tnau § 38                                                   Dnr 2019/00351  

Antagande av entreprenör för renovering av Hus B 
Centralskolan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer två (2), för 
renovering av hus B på Centralskolan i Töreboda.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om upprustning av Centralskolan i Töreboda. 
Upprustning av hus D, hus A och elevcafé hus B har tidigare genomförts. Denna 
renovering gäller plan 2 och 3 i hus B på Centralskolan.  
 
Projektering av genomförandet påbörjades under hösten 2019. Upphandling av 
renoveringen har varit utannonserad under perioden 2020-01-14 till 2020-02-24. 
Upphandlingen omfattar bland annat nya ytskikt, ny belysning och åtgärder enligt 
brandtekniskt utlåtande.  
 
Efter anbudstidens utgång har tre anbud inkommit. För att bli antagen ska 
anbudsgivaren uppfylla ställda krav på ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet 
samt uppfylla kraven i upphandlingsdokumentets tekniska beskrivning. 
 
Bifogad sammanställning över inkomna anbud visar att anbudsgivare nummer två (2) 
har lämnat det anbud som uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för kommunen enligt principen lägst pris. 
 
Renoveringen beräknas täckas inom ramen för avsatta medel för projektet som är 
totalt 4.7 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-02, Antagande av entreprenör 
för renovering av hus B Centralskolan i Töreboda 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Ulf Johansson och handläggare Ingalill 
Lindblad 2020-02-28, Antagande av entreprenör - Renovering av hus B 
Centralskolan Töreboda 
 
Förfrågningsunderlag Centralskolan 
 
Sammanställning över inkomna anbud – Sekretesshandling som delas på 
sammanträdet   
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Expedieras till: 
Utvecklingsutskottet i Töreboda 
Fastighetsingenjör Ulf Johansson 
Handläggare Ingalill Lindblad 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 39                                                   Dnr 2019/00324  

Upphandling av bevakningstjänster 2020 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nr ett (1) för 
bevakningstjänster. Avtalstiden är fyra år med möjlighet att säga upp avtalet utan 
särskild anledning, tidigast 2022-05-01.   

Bakgrund 

Med anledning av att nuvarande avtal för bevakningstjänster löper ut  
2020-04-30, har fastighetsavdelning genomfört en upphandling och infordrat anbud. 
Uppdraget omfattar bevakningstjänster inom den tekniska förvaltningens samtliga tre 
kommuner och de lokaler som Göteborgs Universitet Institutionen för Kulturvård 
nyttjar i Mariestad. Ett separat avtal kommer att tecknas mellan Göteborgs 
Universitet och antagen säljare. 
 
Uppdraget omfattar rondering, jour-tjänst och larmutryckning sant larmcentraltjänst 
och vissa tilläggstjänster. En tilläggstjänst kan exempelvis vara att vid behov 
tillhandahålla väktare med eller utan bil för trygghetsstöd till personal.  
 
Upphandlingen har varit annonserad under tiden 2020-02-07 till 2020-03-02. För att 
bli antagen ska anbudsgivaren uppfylla samtliga ställda krav i 
upphandlingsdokumentet. Anbudsgivare nummer ett (1) är den som uppfyllt samtliga 
krav i upphandlingsdokumentet och som är det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt 
principen lägst pris.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-03-02, Upphandling 
av bevakningstjänster 2020 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av handläggare Ingalill Lindblad 2020-02-28 Upphandling 
av bevakningstjänster. 
 
Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag bevakningstjänster 
 
Sammanställning över inkomna anbud – Sekretesshandling som delas på 
sammanträdet 

 

Expedieras till: 
Ingalill Lindblad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 40                                                   Dnr 2020/00089  

VA-sanering Brinks väg, Lugnås, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 2 200 tkr från projekt 1701, Förnyelse 
av ledningsnät, till VA-sanering Brinks väg.   

Bakgrund 

Brinks väg i Lugnås, Mariestad, har under senare år haft flera vattenläckor. 
Vattenledningarna i området är gamla och behöver därför förnyas. Det har varit 
flertalet driftsstörningar på spilledningarna på grund av det bildats svackor som visat 
sig vid filmning.  
 
Med anledning av detta måste samtliga spill-ledningar bytas ut liksom även 
serviserna.  
 
Dagvattenledningarna har inläckage men en bra profil (utan svackor) så dessa går bra 
att relina.  
 
Åtgärderna exklusive relining bedöms kosta 2 200 tkr. Med anledning av ovanstående 
föreslår verksamhet teknik att nämnden omdisponerar 2 200 tkr från projekt 1701 
(Förnyelse av ledningsnät) till projekt VA-sanering Brinks väg. Relining av dagvatten 
ingår inte i projektet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik 2020-02-27, VA-
sanering Brinks väg, Lugnås, Mariestads kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, VA-sanering 
Brinks väg, Lugnås, Mariestads kommun      
 
Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 Mariestad 
   

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Märta Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 41                                                   Dnr 2020/00083  

Digitaliserade mätarbrunnar Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 840 tkr till projekt Digitaliserade mätarbrunnar 
Mariestad. Finansiering sker genom 2020 års investeringsram för förnyelse av 
ledningsnät projekt 1701.     

Bakgrund 

Det finns i dagsläget ingen kontroll på tryck och flöden ute på ledningsnätet. Med 
anledning av detta finns det ett behov av att anlägga digitaliserade, strategiska 
vattenmätarbrunnar. Digitaliserade mätarbrunnar hjälper till att snabbare hitta 
vattenläckor samt förhindra att vattenläckor uppstår vid tryckslag. 
 
Brunnarna ger bättre kontroll på vattenflödet i ledningarna vilket ger en möjlighet att 
snabbare ”ringa in” en vattenläcka som uppstått. Verksamheten kan då också 
upptäcka vattenläckor som man idag inte vet om. Tryckmätarna i brunnarna ger en 
bild av hur tryckslag och tryckförändringar sprider sig i vattenledningarna vilket 
också innebär att problem kan förebyggas och byggas bort (med hjälp av 
övertrycksventiler, dimensionsförändringar, avluftare) innan vattenläckor uppstår. 
 
Verksamhet teknik föreslår därför att det ska anläggas fem digitaliserade 
mätarbrunnar i Mariestad. Projektet innefattar inköp och anläggande av 
vattenmätarbrunnar, bypass-ledning samt uppkoppling av mätare för tryck och flöde. 
 
Den projekterade kostnaden uppgår till 1 450 tkr. 
 
Verksamheten har ansökt om och erhållit 610 tkr i bidrag från Länsstyrelsen genom 
”Statligt stöd för bättre vattenhushållning” till ovanstående projekt. Bidragsdelen får 
utgöra max 50 procent av projektkostnaden. Summan som föreslås omdisponeras 
från 2020 års investeringsram för förnyelse av ledningsnät uppgår därmed till 840 tkr 
(1 450-610 tkr).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för ledningsnät VA Simon Ravik,  
2020-02-27, Digitaliserade mätarbrunnar Mariestad  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Digitaliserade 
matarbrunnar Mariestad  
 
Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 Mariestad  
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Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Chef för ledningsnät VA Simon Ravik) 
(Controller Märta Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 42                                                   Dnr 2020/00084  

Digitaliserade mätarbrunnar Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 241 tkr till projekt Digitaliserade mätarbrunnar 
Töreboda. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 92201.    

Bakgrund 

Det finns i dagsläget ingen kontroll på tryck och flöden ute på ledningsnätet. Med 
anledning av detta finns det ett behov av att anlägga digitaliserade, strategiska 
vattenmätarbrunnar. Digitaliserade mätarbrunnar hjälper till att snabbare hitta 
vattenläckor samt förhindra att vattenläckor uppstår vid tryckslag. 
 
Brunnarna ger bättre kontroll på vattenflödet i ledningarna vilket ger en möjlighet att 
snabbare ”ringa in” en vattenläcka som uppstått. Verksamheten kan då också 
upptäcka vattenläckor som man idag inte vet om. Tryckmätarna i brunnarna ger en 
bild av hur tryckslag och tryckförändringar sprider sig i vattenledningarna vilket 
också innebär att problem kan förebyggas och byggas bort (med hjälp av 
övertrycksventiler, dimensionsförändringar, avluftare) innan vattenläckor uppstår. 
 
Verksamhet teknik föreslår därför att det ska anläggas fem digitaliserade 
mätarbrunnar i Töreboda. Projektet innefattar inköp och anläggande av 
vattenmätarbrunnar, bypass-ledning samt uppkoppling av mätare för tryck och flöde. 
 
Den projekterade kostnaden uppgår till 1 450 tkr. 
 
Verksamheten har ansökt om och erhållit 549 tkr i bidrag från Länsstyrelsen genom 
”Statligt stöd för bättre vattenhushållning” till ovanstående projekt. Bidragsdelen får 
utgöra max 50 procent av projektkostnaden. Verksamheten har tidigare 
omdisponerat 660 tkr till projektet. Den kvarvarande summan som föreslås 
omdisponeras från 2020 års investeringsram för förnyelse av ledningsnät uppgår 
därmed till 241 tkr (1 450-549-660 tkr).    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för ledningsnät VA Simon Ravik,  
2020-02-27, Digitaliserade mätarbrunnar Töreboda  
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Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Digitaliserade 
matarbrunnar Töreboda 
 
Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 Töreboda 

 

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Chef för ledningsnät VA Simon Ravik) 
(Controller Märta Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 43                                                   Dnr 2020/00085  

Digitaliserade mätarbrunnar Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 702,5 tkr till projekt Digitaliserade 
mätarbrunnar Gullspång. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, 
projekt 96000.    

Bakgrund 

Det finns i dagsläget ingen kontroll på tryck och flöden ute på ledningsnätet. Med 
anledning av detta finns det ett behov av att anlägga digitaliserade, strategiska 
vattenmätarbrunnar. Digitaliserade mätarbrunnar hjälper till att snabbare hitta 
vattenläckor samt förhindra att vattenläckor uppstår vid tryckslag. 
 
Brunnarna ger bättre kontroll på vattenflödet i ledningarna vilket ger en möjlighet att 
snabbare ”ringa in” en vattenläcka som uppstått. Verksamheten kan då också 
upptäcka vattenläckor som man idag inte vet om. Tryckmätarna i brunnarna ger en 
bild av hur tryckslag och tryckförändringar sprider sig i vattenledningarna vilket 
också innebär att problem kan förebyggas och byggas bort (med hjälp av 
övertrycksventiler, dimensionsförändringar, avluftare) innan vattenläckor uppstår. 
 
Verksamhet teknik föreslår därför att det ska anläggas fyra digitaliserade 
mätarbrunnar i Gullspång. Projektet innefattar inköp och anläggande av 
vattenmätarbrunnar, bypass-ledning samt uppkoppling av mätare för tryck och flöde. 
 
Den projekterade kostnaden uppgår till 1 160 tkr. 
 
Verksamheten har ansökt om och erhållit 457,5 tkr i bidrag från Länsstyrelsen genom 
”Statligt stöd för bättre vattenhushållning” till ovanstående projekt. Bidragsdelen får 
utgöra max 50 procent av projektkostnaden. Summan som föreslås omdisponeras 
från 2020 års investeringsram för förnyelse av ledningsnät uppgår därmed till 702,5 
tkr (1 160-457,5 tkr).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-02-25, Digitaliserade 
mätarbrunnar Gullspång 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Digitaliserade 
mätarbrunnar Gullspång   
 
Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 Gullspång 
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Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Chef för ledningsnät VA Simon Ravik) 
(Controller Märta Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 44                                                   Dnr 2020/00093  

Anskaffning av ELM-tank till VA Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 680 tkr till inköp av ELM-tank.  
Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 1701.   

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 18 000 tkr i investeringsmedel för förnyelse 
av ledningsnät. 

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att prioritera tilldelning av medel till 
följande projekt:  

 Införskaffande av ELM-tank till en kostnad av 680 tkr. Vid avbrott i 
vattenleveransen till följd av vattenläcka eller planerade åtgärder kan ELM-
tanken kopplas in på ledningen och trycksätta vattenledningarna. På detta sätt  
blir abonnenter inte lidande av trycklösa ledningar. ELM-tanken kan också vara 
till nytta då åtgärder behöver utföras på vattenverk som medför att en mindre 
mängd vatten kan produceras. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-03-02, Tilldelning av investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 

     

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Märta Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 45                                                   Dnr 2020/00086  

Revidering av grävbestämmelser  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner de föreslagna revideringarna och antar upprättat 
förslag till grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

Bakgrund 

Vid tekniska nämnden sammanträde i oktober 2017 antogs grävbestämmelser för 
MTG. 

Syftet med grävbestämmelserna är att säkerställa att grävning/schaktning sker korrekt 
och att återställandet sker på ett sådant sätt att gatorna och grönytorna inte tar skada 
och att de håller framöver. 
 
Efter att verksamheten har tillämpat grävbestämmelserna under ett antal år har det 
visat sig att det finns behov av förtydliga och uppdatera bestämmelserna något. 
Verksamhet teknik har därför upprättat ett förslag till revidering av dokument där 
följande förändringar föreslås:  

 Sid 4 – Grundavgift för återställandet av schakten. 

 Sid 8 – Nya avsnitt över hur ansvaret för schakt efter avslutat 
grävarbete ska hanteras. 

 Sid 8 – Kostnaden för ledningsägaren för återställande av schakten. 

 
Syftet med revideringarna avseende kostnaden för återställandet skapar en tydlighet i 
vad en schaktlagning kostar. Grundavgiften avser handläggning av grävtillstånd samt 
tid för syn, beställning av asfalt med mera. Påslaget på 10 procent på asfalten avser 
kostnader för framtida underhåll på grund av schakten.  
 
Ovanstående förändringar ersätter den tidigare återställsprislistan som använts vid 
schaktlagningar.  
 
Grävbestämmelserna har även förtydligats vad gäller ansvar för en färdig schakt 
innan asfaltering kan ske. Detta för att minimera risken för olyckstillbud.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-28,  Revidering 
av grävbestämmelser  
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Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg  2020-02-26, Revidering av 
grävbestämmelser för MTG 
 
Förslag till reviderade grävbestämmelser för MTG  
   

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

Tnau § 46                                                   Dnr 2019/00250  

Skyltning för cykelturister och husbilsturister i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och anser uppdraget vara återrapporterat.   

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag 
att se över skyltning för cykelturister i kanalområdet samt skyltning för husbilsturister 
i gästhamnen i Töreboda. 
 
När det gäller skyltning för cykelturister längs kanalen så ligger ansvaret hos 
Kanalbolaget eftersom cykelvägen är deras. Cykelvägvisning för cykelturister finns 
utmed hela Göta Kanal och sköts av Kanalbolaget. Arbete pågår med cykelväg-
visning på kommunens huvudcykelstråk genom Töreboda tätort. Dessa skyltar 
kommer att monteras upp under våren 2020. 
 
Vad gäller skyltning för parkering i gästhamnen för husbilsturister så kommer en 
översyn att ske under våren. Efter förra årets byggnation av en ny lekplats och flytt 
av skatebanan har parkeringsytorna justerats något. Det kommer att  skyltas upp och 
tydliggöras var och hur länge man får parkera på de olika parkeringsytorna. 
Parkeringsplatserna kommer dels att innehålla kortare reglering om 2-4 timmars 
tillåten parkering samt möjlighet för längre besök med 24 timmars parkering.  
 
Verksamhet teknik vill också tydliggöra att parkeringarna utmed Kanalvägen och 
gästhamnsområdet inte är avsedda för uppställning av husbilar, (i samband med 
övernattning) så kallad ställplats. Denna form av uppställning hänvisas till Töreboda 
camping. Vägvisning till campingen finns från väg 200.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2020-02-24, Skyltning för 
cykel- och husbilsturister i Töreboda kommun  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Skyltning för 
cykel- och husbilsturister i Töreboda kommun 

 
Tn § 163/19    

 

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

Tnau § 47                                                   Dnr 2019/00251  

Skyltning av gång- och cykelväg mellan  
Sandbäcksrondellen och Krontorpsrondellen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar tillstyrka att vägvisning för cykel skyltas upp mellan 
Sandbäcksrondellen och Krontorpsrondellen. Skyltarna ska även förses med 
avståndsmarkering. 

2. Finansiering sker inom ramen för investeringsmedel till cykelplan, projekt 2082.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) gav tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att bättre skylta upp gång- och cykelväg från Sandbäcks-rondellen till 
Krontorpsrondellen. Detta med anledning av att det upplevs som att det inte finns 
förutsättningar att ta sig mellan Sandbäcksrondellen till Krontorpsrondellen. 
 
Det finns ingen gång- och cykelväg utmed Marieforsleden från Sandbäcks-rondellen 
till Krontorpsrondellen. Ska man gå eller cykla där emellan är man hänvisad till 
befintliga vägar och gång- och cykelvägar genom Grangärdet och Ladukärr. Det kan 
vara svårt att hitta den vägen om man inte känner till områdena.  
 
Eftersom sträckan är cirka 2,5 kilometer föreslår verksamhet teknik att man ser över 
och skyltar upp denna sträcka med cykelvägvisning. Den berörda sträckan är från 
söder, Grangärdesgatan/ Lindhultsgatan – Muggebovägen – gång- och cykel-väg - 
Ladukärr - Krontorp.  
 
Uppmontering av skyltar på ovan nämnda sträcka bedöms kosta max 25 000 kronor. 
Verksamhet teknik föreslår att finansiering sker inom ramen för investeringsmedel till 
cykelplan där även andra uppskyltningar kommer genomföras.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2020-02-26, Skyltning gc-väg 
Sandbäcksrondellen - Krontorpsrondellen  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-07, Skyltning av 
gång- och cykelväg Sandbäcksrondellen-Krontorpsrondellen  
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Karta Cykelväg Sandbäcken-Krontorp 
 
Protokollsutdrag TN § 163/19   

 

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Gatuchef Hanna Lambert) 
(Controller verksamhet teknik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 48                                                   Dnr 2019/00285  

Svar på begäran att arrendera brygga F i Mariestads hamn 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå Mariestads Motorbåtsklubbs begäran.     

Bakgrund 

Mariestads Motorbåtsklubb har inkommit med en begäran om att få arrendera brygga 
F i Mariestads hamn från och med år 2020. Klubben framför även i sin skrivelse att 
man vill att kommunen ska upprätta ett förmånligt arrendeavtal för detta.  
 
Klubben vill också att det ska sättas upp en grind framför bryggan med ett låssystem 
i form av nyckelbrickor, och att grinden ska vara låst på kvällar och helger. Klubben 
ser också att kommunen tar bort landgången till piren och att det görs en översyn av 
pålar och området i början av bryggan. 
 
Om motorbåtsklubben får arrendera bryggan kommer klubben att erbjuda de 
båtägare som har sina båtar längs bryggan ett medlemskap i MMK (Mariestads 
Motorbåtsklubb) för att få ett förmånligt pris. Klubben kommer också att upprätta 
ett vaktschema för att på så sätt försöka få bukt med de inbrott som varit i området. 
Klubben har ett nära samarbete med andra båtföreningar och vill gärna att 
medlemmar ur dessa föreningar utbildas i att hantera kommunens lyftkran för att 
kunna stötta upp vid semester och annan ledighet för att på så sätt få en snabbar 
båthantering i hamnområdet med färre båtvagnar och båtar som väntar på att 
sjösättas/lyftas upp.  
 
Verksamhet teknik har berett den inkomna begäran och ser både fördelar och 
nackdelar med det föreslagna upplägget. Verksamhet teknik är av uppfattningen att 
det blir svårt att gå motorbåtsklubben till viljes i deras begäran, då det skulle skapa 
olika förutsättningar för de som önskar ha båtplats i hamnen. Att båtägarna själva 
skulle bemanna kranen ser verksamhet teknik som olämpligt, framför allt utifrån 
ansvarsfrågan vid eventuella olyckshändelser.     

Underlag för beslut 

Skrivelse från Mariestads Motorbåtsklubb om att arrendera brygga F i Mariestads 
hamn, 2019-10-03 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-28, Svar på 
begäran att arrendera brygga F i Mariestads hamn    

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  (Mariestads Motorbåtsklubb) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 49                                                   Dnr 2019/00304  

Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i 
Gullspång år 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fördela tilldelad investeringsram för år 2020 enligt upprättat 

förslag.          

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat verksamhet teknik, fastighetsavdelningen och 
gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2020. Medlen föreslås delas lika mellan 
fastighetsavdelning och gatuavdelningen. 
 
Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under 2020 inom 
ramen för beslutad budget enligt följande: 
  
Upprustning gator (projekt 98 053), 1 500 tkr: 
 

o Beläggning och upprustning gator 

o Upprustning belysning 

Genomförande av trafiksäkerhetsprogram (projekt 98 060), 200 tkr: 
 

o Villagatan vid Dressinparken, hastighetsdämpande åtgärd 

o Passage Östergatan/Västergatan (i samband med flytt av busshållplats) 

Utveckling lekplatser/grönområden (projekt 98 100), 300 tkr: 
 

o Framtagande av lekplatsprogram 

o Upprustning lekplatser (Järnvägsparken/Dressinparken + annan) 

 

Reinvestering fastigheter, 2 000 tkr: 
 

o Golv- och ytskikt Regnbågsskolans kök, 200 tkr 

(Föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden) 

o Omklädningsrum Regnbågsskolan, 1200 tkr 

(Arbetsmiljökrav från verksamheten) 

o Flytt av lönekontoret, 350 tkr 

(Lyft i kommunstyrelsen, skickat till kommunfullmäktige) 

o Belysning Lysmasken, 100 tkr 

(Beslut från kommunstyrelsen 2019) 

o Passersystem Gullstensskolan gymnastiksal, 120 tkr  

(Möjligt att använda driftmedel?)     
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att de projekt som enligt tekniske 
chefens tjänsteskrivelse föreslås inte ska tilldelas medel ska strykas.  Ordföranden tar 
därefter upp tekniske chefens förslag med eget tilläggsyrkande till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-28, Fördelning av 
investeringsmedel för tekniska nämnden i Gullspång år 2020 
 
Kf § 147/19     
     

Tekniska nämnden 
Expedieras till 
(Gullspångs kommun) 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Gatuchef Hanna Lamberg    : 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 50                                                   Dnr 2020/00065  

Yttrande över förslag till program för Bäckatorpen m.m., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av förslag till program för 
Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun och VA-avdelningen 
har följande att yttra:  

De allmänna VA-ledningar som finns i området behöver märkas ut med u-område i kommande 
planarbete och skyddas genom förrättning. Området bör inte ha ett behov av kommunal 
dagvattenhantering och ett framtida verksamhetsområde för allmänna vattentjänster bör enbart gälla 
tjänsterna vatten och spillvatten.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 februari 2020 att förslag till 
program för Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun ska bli 
föremål för samråd.  
 
Syftet med programmet är kartlägga och presentera rådande förutsättningar på 
platsen, föreslå en lämplig långsiktig användning och inriktning för de två befintliga 
Bäckatorpen samt ge förslag på hur cirka 15-20 stycken bostäder för studenter skulle 
kunna adderas i området. Utöver detta är avsikten att beskriva en möjlig utveckling 
av området i stort, inklusive förbättrade odlingsmöjligheter, installationer och 
mötesplatser.  
 
Programmet föreslår en inriktning för området, inklusive områdesstruktur, framtida 
användningar, idéer till utbyggnadsetapper, förslag till gestaltningskriterier för 
nytillkommande bebyggelse och idéer på typhus för framtida studentbostäder. 
Programmet knyter i mycket stor utsträckning an till kommunens Vision 2030.  
 
Det aktuella området är utpekat i kommunens översiktsplan för ytterligare 
bostadsbebyggelse.  
 
Programförslaget omfattar en del av fastigheten Marieholm 10:1 och det aktuella 
området är knappt 2,5 hektar stort. Det är beläget norr om befintlig villabebyggelse i 
Gamla Ekudden och avgränsas öster och norr av Ekuddenvägen.  
 
Huvuddelen av ytan är idag gräsbevuxen, och i planområdets sydvästra del finns två 
befintliga torp – sannolikt härrörande från början eller mitten av 1800-talet - som 
kommunen äger: Bäckatorpen. På platsen finns också befintliga odlingslotter som i 
första hand nyttjas av studenter vid Göteborgs Universitet.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Förfarandet när ett program upprättas omfattar stegen samråd och godkännande – 
efter avslutat samråd sammanställs inkomna synpunkter, programmet revideras vid 
behov och godkänns därefter av kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Förslag till 
program för Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 
Samrådsremiss 
 
Program för Bäckatorpen  

    

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 51                                                   Dnr 2020/00067  

Arkivansvarig för tekniska nämnden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att utse chefen för verksamhet teknik till 
arkivansvarig för myndighetens arkiv.  

2. Tekniska nämnden delegerar till arkivansvarig att utse arkivredogörare för 
myndigheten med uppdrag att vårda myndighetens arkiv. Nämndens 
delegationsordning ska kompletteras med denna punkt.    

Bakgrund 

Enligt Mariestad kommuns reglemente för arkivvård är kommunstyrelsen 
kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynen över att kommunens 
samtliga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente. 
 
Enligt § 4 i reglementet för arkivvård ska det hos varje myndighet finnas en 
arkivansvarig och annan personal för att ansvara för arkivuppgifterna hos 
myndigheten. I reglementet föreslås att förvaltningschef ska vara arkivansvarig.  
 
En översyn av myndigheternas arkivarbete och tillhörande dokumentation 
genomförs av arkivarien och som ett led i detta arbete kommer en del beslut kopplat 
till arkivfrågor att aktualiseras. Beslut om arkivansvarig är en sådan fråga.   
 

Arkivorganisation 

Myndighetens arkivorganisation består av en arkivansvarig och arkivredogörare. 
Arkivansvarig är sektorschef eller verksamhetschef. Arkivansvarig är den som 
beslutar om vilka och hur många arkivredogörare myndigheten (nämnden) behöver. 
Vid behov kan även en huvudarkivredogörare utses som har samordningsansvar för 
närarkiven inom nämnden. Arkivredogörare och eventuell huvudredogörare 
meddelas till kommunarkivarien. 

Arkivarien har det övergripande ansvaret för kommens arkivfunktion och är ansvarig 
för centralarkivet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunarkivarie Jessica Green 2020-02-10, 
Arkivansvarig 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-27, Arkivansvarig 
 
Reglemente för arkivvård 
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Arkivorganisation - exempel    
 

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Kommunarkivarie Jessica Green) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 52                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla 

  

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.      

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.   

Inkomna handlingar                 

Motioner 

1. Protokollsutdrag Kf § 19/20, Mariestads kommun – Motion om att motarbeta 
spridning av invasiva arter 

Beslut från Mariestads kommun 

1. Protokollsutdrag Ks § 15/20 – Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna 

2. Protokollsutdrag Ks § 15/20 – Riktlinjer för VA-lån inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 

____________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 53                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 

  

Kronoparkens förskola  (TN 2017/137) 

Teknisk chef Michael Nordin informerar om projekt Kronoparkens förskola. 
 
Tekniska nämnden har tidigare blivit beviljad en utökad budget för Kronoparkens 
förskola med tidplanen att starta genomförandet i månadsskiftet mars/april 2020. 
Sedan beslut om utökad budget togs har fler krav på säkerhet ställts från myndigheter 
vilket gör att ytterligare projektering behöver göras. Resultatet av dessa ändringar och 
tillägg kommer med största sannolikhet påverka budgeten vilket i så fall kommer att 
kräva ytterligare beslut om finansiering.  

________________________________ 

Kilenskolan (TN 2019/254) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska underställas nämnden för beslut den 17 mars. Till 
detta möte ska det tas fram ett förslag på finansiering. 

Bakgrund 
 

Fastighetschef Hans Björkblom informerar om projektet ”Kilenskolan” i Töreboda. 

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att tilldela 200 tkr i investeringsmedel för att 
genomföra en förstudie i syfte till att ta fram ett förslag på hur Kilenskolan kan tillskapas 
ytterligare lokalyta efter verksamhetens behov. I tekniska nämndens investeringsbudget för 
år 2020 finns sedan tidigare avsatt 2 000 tkr för renovering av Kilenskolan (tak, belysning, 
ytskikt och solceller). Förstudien har i dagarna före arbetsutskottets möte blivit klar och en 
kalkyl på tillbyggnad inklusive renovering finns framtagen. Kalkylen påvisar som förväntat 
att ytterligare investeringsmedel behöver tillskjutas då kalkylen är på totalt 3 900 tkr. 
Kalkylen för enbart renoveringen stämmer väl med de medel som är avsatta i budget. 
Verksamhet teknik önskar att av arbetsutskottet få i uppdrag att till tekniska nämndens 
sammanträde den 17 mars fram förslag på finansiering. 
 

___________________________________   
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Rondellen vid Coop (TN 2019/84) 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska underställas nämnden för beslut om igång-
sättningstillstånd och finansiering vid mötet den 17 mars.  
 
Teknisk chef Michael Nordin informerar om det pågående projektet avseende 
ombyggnation av rondellen vid Coop. Projektet har en budget om 4.4 miljoner 
kronor. Kalkylerna har uppdaterats med anledning av projektets planerade start 
under våren 2020. De uppdaterade kalkylerna visar att de totala kostnaderna för 
ombyggnationen kommer att uppgå till 5 miljoner kronor. Det innebär därmed att 
det saknas 600 000 kronor och det kommer därför att krävas ytterligare beslut om 
finansiering.    

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 54                                                   Dnr 2020/00052  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

 
Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.      

 

 

 


